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L’informe seguirà un ordre cronològic. 

 

Comissió Assessora d’Estudis de Grau (28.01.2020) 

En la reunió de la Comissió Assessora d’Estudis de Grau, la VR d’Estudis i Política 
Lingüística, Isabel Vázquez, informa que la UV ha elaborat un protocol d’actuació 
davant de pràctiques fraudulentes per a les avaluacions que està pendent de 
rebre el vistiplau per part de la Secretaria Estatal de Seguretat de les 
Comunicacions, atès que contempla l’ús d’inhibidors de freqüències a les aules per a 
limitar l’ús d’alguns dispositius. 

D’altra banda, la VR informa que hi ha discussions al voltant de les diferències 
notables entre els exàmens de les EBAU en diferents comunitats autònomes. 
S’ha creat un grup de treball per estudiar la possibilitat de la prova única (que ja es 
va intentar amb la LOMCE i no va prosperar) i s’ha demanat que la CRUE tinga 
representants per part de la Subcomissió d’Assumptes Estudiantils. També s’ha creat 
un grup de treball amb CRUE de totes les universitats per assessorar a la Comissió 
d’Experts. El representant per part de la UV serà Toni Gil. En aquesta reunió es va 
informar, a més a més, de les dates de les convocatòries de les proves de la EBAU 
per a 2020, que ha quedat ajornada per motius de la pandèmia. 

Arran de les modificacions d’alguns graus, surt un tema que és d’interès per als 
graus de la nostra Facultat també: la inclusió d’un requisit de nivell B2 
d’espanyol en les titulacions de la Facultat d’Economia i per a la Facultat de 
Geografia i Història (modificacions VERIFICA), atès el gran nombre d’estudiants 
d’altres nacionalitats que reben. Val a dir que aquest punt no es refereix als 
estudiants procedents dels programes Erasmus+ o internacional, però sense dubte hi 
tindrà repercussions per al futur en els acords entre institucions, i és una opció a 
considerar per als nostres graus també. 

La VR informa sobre la proposta de calendari acadèmic 2020-2021, de la que 
destaquem [sense perjudici de les modificacions posteriors que es puguen aprovar 
per la situació excepcional pel COVID-19]: 

• L’obertura del curs acadèmic 2020-2021: divendres 11 de setembre 2020. 
• Començament de les classes: Dilluns 14 de setembre de 2020. 
• Primer semestre: del 14 de setembre al 23 de desembre. 
• Segon semestre: del 1 de febrer al 21 de maig. 
• Festa de campus: 7 de desembre 2020 (és l’únic “pont” al 1er Q). 
• Atès també que l’alumnat de 4º curs ha de fer TFG o els de Màster el TFM, es 

recomana alleugerir el calendari del 2Q per a que les classes no acaben l’últim 
dia previst al calendari. 

• El tancament d’Actes està previst per al 15.07.2021. 
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Reunió amb el VR d’Ordenació Acadèmica i Professorat (21.02.2020) 

El 21 de febrer de 2020 la Degana i el Vicedegà d’Estudis de Grau foren convocats a 
una reunió amb el VR d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Ernest Cano, per tractar 
assumptes relatius als ajustos a l’OCA 2020-2021 de les titulacions de grau del 
nostre centre. El VR ens va traslladar la preocupació per els problemes persistents de 
baixa matrícula en alguns itineraris i ens demana una reflexió, que encetarem a tots 
els nivells. En qualsevol cas, mostrem el nostre desacord en la situació d’alguns 
itineraris de minor, que en la actualitat ja comparteixen horari amb el maior i, per 
tant, no suposen cap recurs addicional. D’altra banda, els criteris d’OCA per al curs 
2020-2021 ens obliguen reduir en 120 hores l’oferta de Filologia Catalana i en 90 
hores la de LML Alemany. Les dues titulacions presentaren al·legacions a aquesta 
reducció que foren enviades al VR, però no es varen acceptar, la qual cosa ha 
implicat la modificació parcial de l’oferta d’ambdós graus. 

 

Comissió d’horaris FFTIC 

A principis de març començàrem el treball amb la Comissió d’Horaris per ajustar 
l’oferta del curs 2020-2021. Aquest treball està prou avançat a falta d’ajustos 
mínims. La part que requeria major planificació ha estat la implantació del nou 
primer curs en les titulacions de Comunicació Audiovisual i Periodisme.  

 

Gestions de les reformes dels plans d’estudis de grau (març 2020) 

Les reformes del Grau en Comunicació Audiovisual (09.03.2020) i Grau en 
Periodisme (13.03.2020) han estat informades favorablement per ANECA i, per 
tant, el primer curs del nou pla d’estudis s’implantarà en el proper curs acadèmic 
2020-2021. 

En aquest sentit, des de fa mesos, es duu a terme per part de l’Administració del 
Centre una intensa tasca de planificació d’aquesta implantació que té en compte 
processos de matrícula, adaptacions d’expedients, horaris, etc. S’ha demanat a les 
CAT d’aquests graus que aproven sol·licitar a Rectorat el compliment estricte del 
document VERIFICA pel que fa al nombre d’estudiants de nou ingrés per no provocar 
excés de matrícula en alguns grups (que no es podrien desdoblar per acord amb el 
VR en la acceptació de la reforma). 

Volem agrair l’excepcional treball de l’Administració del Centre en aquestes tasques. 
A partir d’ara, es treballarà, tal com ens insta la VR d’Estudis de Grau i Política 
Lingüística, en establir els processos d’informació acadèmica i administrativa 
adients per a tot l’estudiantat d’aquests graus. La situació d’excepcionalitat 
provocada pel COVID-19 no ens ha permès dedicar encara tots els esforços. 

 

Instruccions específiques per al professorat de la FFTIC sobre el 
desenvolupament d’activitats acadèmiques davant les mesures 
extraordinàries establertes per la CV, el Govern Estatal i la UV en relació 
amb el COVID-19 

Seguint al document d’instruccions de document d’instruccions del Vicerectorat 
d’Estudis i Política Lingüística de la UV de 16 de març de 2020 
(http://links.uv.es/R8JGw0b), des de la FFTIC es va elaborar un document més  
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específic sobre les formes i les eines per a dur a terme la docència no 
presencial (enviat per la degana a tot el professorat el 21.03.2020), alhora que s’ha 
treballat des de les CAT en la coordinació de tot el professorat alhora d’impartir la 
docència, gestionar, adaptar i dosificar el material docent per a l’alumnat, i fer els 
ajustos necessaris en la metodologia, activitats d’avaluació continua, resultats 
d’aprenentatge, calendari i defenses del TFG, etc. 

Volem agrair i reconèixer el treball immens realitzat per totes les persones 
implicades (coordinadors/es de grau, presidents/es de CAT, membres de les 
Comissions, Directors/es de Departament, professorat, personal d’administració i 
serveis i estudiantat) i la seua excel·lent disposició a continuar treballant i adaptant-
se a aquestes circumstàncies tan difícils. 

Des de l’inici de la docència no presencial el 23.03.2020 fins al 03.04.2020, s’ha 
estat treballant intensament en el si de les CAT per a recollir tota la informació 
possible sobre les modificacions i ajustos de les guies docents, així com de les 
incidències registrades en aquestes primeres setmanes de treball telemàtic. La 
cronologia és aquesta: 

1. 23.03.2020. Reunió virtual de la Comissió Acadèmica del Centre 
(SUPRACAT) per informar sobre les novetats en la docència i aprovar fitxa 
de modificacions i ajustos de les guies docents, incloent-hi la modalitat 
docent, les activitats d’avaluació continua i (en el cas de no poder realitzar 
exàmens presencials) dels sistemes d’avaluació. 

2. Del 23.03.2020 al 03.04.2020. Recopilació de les fitxes de modificació per 
part del professorat de totes les assignatures de grau, inclòs TFG, i reunions 
de les CAT per aprovar les modificacions. Amb les decisions preses des del 
Rectorat i que ja sabem: 

a. No es modificarà el calendari acadèmic. 
b. S’han de mantenir les convocatòries de TFG per garantir que 

l’estudiantat es puga graduar (es decideixen a les CAT adaptacions de 
les modalitats de TFG i defenses). 

c. El curs acabarà de forma no presencial. 
d. Està per confirmar que les avaluacions també siguen no presencials. 

3. 06.04.2020. Aprovació de les modificacions per part de la Comissió 
Acadèmica del Centre (SUPRACAT) en reunió virtual. 

Durant aquest període d’intens treball s’han produït dos esdeveniments importants: 

1. A data 01.04.2020, l’AVAP emet un comunicat davant aquesta situació 
extraordinària en la que insta a les universitats a: 

a. Incorporar a la guia docent de les diferents assignatures la informació 
clara i detallada de les modificacions dutes a terme, indicant el període 
d’excepcionalitat en que són d’aplicació aquests canvis. Aquesta 
documentació, si es considera, pot incorporar-se com un annex a la 
guia docent actualment validada. [Aquestes modificacions no 
comporten NOMÉS canvis als sistemes d’avaluació]. 

b. Les noves guies docents han de ser validades pels òrgans col·legiats 
competents al respecte. [En el nostre cas, les CAT, la Comissió 
Acadèmica del Centre i la Junta de Facultat]. 

c. Aquestes modificacions s’han d’incorporar a la documentació pública 
que ofereixen els títols (al menys, a l’espai web associat a la titulació). 

2. La decisió de la Consellera d’Universitats i rectores i rectors de les universitats 
públiques valencianes de desenvolupar en cada universitat els 
procediments d’adaptació de l’avaluació a través de mitjans no 
presencials. 
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No obstant això i, com deia, una gran part del professorat ha previst la possibilitat 
d’una avaluació no presencial i la fitxa de modificacions conté decisions importants 
sobre la avaluació continua, considerem necessari aprovar per Junta les fitxes de 
modificacions per que l’alumnat tinga la informació el més aviat possible, tal com ens 
demanaren mitjançant l’Assemblea de Representants d’Estudiants (ADR). Si escau 
fer canvis a posteriori, treballarem fer fer-los i garantir que totes i tots acabem el 
curs tan bé com siga possible. 

A més, a dia 05.04.2020, en el moment de la redacció d’aquest informe, ens arriba 
un Document de Treball del Ministeri d’Universitats que insta a les universitats a 
elaborar documents que complementen les guies docents dels graus i màsters i que 
siguen aprovats pels òrgans competents amb vigència durant el període 
d’excepcionalitat.  

Per últim, atès que no es reprendrà l’activitat acadèmica i cultural al Centre, hem 
comunicat als responsables del centres d’Educació Secundària que participaven en 
l’edició d’enguany del Concurs “Trau la Llengua” el seu ajornament sine die. 

Gràcies per el vostre treball i cuideu-vos molt. 
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