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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA I VIRTUAL DE FACULTAT DEL 8 D’ABRIL DE 2020 
  

DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 8 d’abril de 2020 
HORA DE LA REUNIÓ: Fins a les 9.30 hores 

LLOC: Virtual 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Divendres, 3 d’abril de 2020 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària virtual de 8 d’abril de 2020, amb la presència dels següents 
membres: J. Benavent, J. A. Calañas, A. R. Calero, A. Carratalà, B. Clavel, M. J. Coperías, T. Ferrer, I. Garcia-

Wistädt, I. Genovés, M. Izquierdo, A. Hidalgo, J. Lluch, A. Losada, P. Marín, F. Martínez, J. V. Martínez, S. 

Maruenda, E. Miñano, C. Padilla, D. Palau, M. Pérez, J. Peris, B. Pozo, S. Renard, A. Ricós, F. Robles, R. Roca i J. 
Ll. Teodoro. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1.  Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 20 de desembre de 2019. 

2.  Informe de Deganat. 

3.  Aprovació, si escau, del Manual de Qualitat de la FFTC adaptat al SAIC. 
4.  Ratificació, si escau, de les modificacions de les guies docents dels graus i màsters. 

5.  Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de Selecció de Personal Contractat de 

Caràcter Temporal. 

6.  Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de Selecció de Personal Contractat de 
Caràcter Indefinit. 

7.  Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió d’Investigació de la FFTC. 

8.  Aprovació, si escau, dels perfils i tribunals per a les places de Contractat Doctor, TU i CU. 
9.  Altres qüestions. 

10. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 20 de desembre de 2019. S’aprova per unanimitat.  

2. Informe de Deganat. La Vicedegana de Comunicació i Participació informa de tres temes. En primer 

lloc explica que, juntament amb el Vicedeganat d’Estudis, es van dur a terme entre el dimarts 19 i el 
divendres 22 de febrer les visites del programa Conéixer, en les quals van participar 1.800 alumnes de 
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Batxillerat, al voltant d’un centenar més que l’any anterior, per a conéixer de primera mà els graus que 

s’imparteixen a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Volem agrair la implicació de la trentena 

d’estudiants que van fer possible aquestes visites, amb la coordinació de l’ADR, així com al professorat que 

va intervenir en les xarrades informatives, fonamentals per a continuar despertant i consolidant l’interés dels 
graus que s’imparteixen. L’estat d’alarma i les mesures que l’acompanyen han impedit desenvolupar moltes 

altres activitats d’atracció de l’alumnat que tenen lloc aquests mesos, com són les Olimpíades de clàssiques 

i valencià, i el concurs Trau la llengua. Com sabeu, estem fent un esforç per a dinamitzar la relació amb els 
centres de secundària que proporcionaran el futur alumnat. Al web de la Facultat podeu trobar la secció 

Activitats per a Secundària, que agrupa aquestes propostes. La Delegació per a la Incorporació a la 

Universitat ha anunciat la cancel·lació de les Olimpíades fins que es determine el canvi de situació. Pel que 

fa al concurs Trau la Llengua, s’ha informat personalment als centres que s’havien interessat per la 
participació de la cancel·lació temporal de l’activitat. D’altra banda, a l’espera del que informe el SEDI, la 

formació de mentors/es queda en suspens (no ens han comunicat si es traslladarà a format online), i es 

cancel·la la de moment la prevista en el centre per al mes de juny. 
En segon lloc, sobre les activitats de Comunicació, hem començat a col·laborar en la iniciativa d’ARU 

(Asociación de Radios Universitarias) d’un informatiu setmanal, que s’emet els diumenges per Radio Exterior 

(RNE). Ens sembla important que la UV, que en les cinc temporades que porta en marxa la iniciativa no 

havia participat, hi estiga present. Ha estat possible amb la col·laboració del Gabinet de Comunicació de la 
UV. Malauradament les circumstàncies actuals han deixat en hibernació la continuïtat. Seguint amb aquesta 

línia de col·laboració –i afectada per l’estat d’alarma–, una quinzena d’estudiants de 2n curs de CA i 

Periodisme s’han presentat voluntari(e)s per a desenvolupar tasques de comunicació en col·laboració amb 
Mediauni, una iniciativa enriquidora per a l’alumnat i per a facilitar la connexió dels mitjans institucionals de la 

UV amb una part molt important de l’audiència potencial. També s’ha mantingut la participació –iniciada a 

finals de 2019– de Ràdiofiltracom en el programa Euroconexión, coordinat per ARU. Finalment, s’ha 

incorporat en pràctiques internacionals al Deganat Alexandra Franco, de la Universidad de Manizales. Tot i 
que la seua arribada va coincidir amb el decret d’alarma, està treballant en la preparació d’una sèrie de 

vídeos promocionals de difusió dels graus, que es realitzarà en col·laboració amb responsables de 

titulacions, professorat i alumnat. També està treballant en la preparació d’un taller online/presencial per a la 
preparació de podcasts que poden ser d’interés per a treballs de diferents assignatures de tots els graus de 

la Facultat. 

Seguidament, el Vicedegà d’Estudis de Grau explica que en la reunió de la Comissió Assessora d’Estudis 

de Grau, la VR d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, informà 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 informà que hi ha 
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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 a 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 a 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 sens 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 informà 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: de l’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 4t curs ha de fer TFG o els de Màster el TFM, es recomana alleugerir el 

calendari del 2Q per a què les classes no acaben l’últim dia previst al calendari. 

• El tancament d’Actes està previst per al 15.07.2021. 
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 varen ser convocats a una reunió amb el VR d’Ordenació Acadèmica i 

Professorat, Ernest Cano, per a 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 pels 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 a 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 varen ser 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 a ajustar 

l’oferta del curs 2020-2021. Aquest treball està prou avançat a falta d’ajustos mínims. La part que requeria 
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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 el 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 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), al temps que s’ha treballat des de les CAT en la coordinació de tot el professorat 

a l’hora 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: 

Primer. 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. 
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Segon. 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. 

Tercer. 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. 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 per 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 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. 
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A continuació, la Vicedegana de d’Internacionalització i Innovació explica: Internacionalització: 

11.12.2019: Reunió de la Comissió de Mobilitat del Centre. 

27.1.2020: Sessió de benvinguda a estudiants incoming de segon semestre a la FFTiC. 

28.1.2020: Celebració de «Tómate un Speed-Cafenet» de benvinguda per a estudiants incoming i locals. 
26.2.2020: Reunió de la Comissió de RRII-UV. 

25.3.2020: Reunió de la Comissió Permanent de RRII-UV via Skype per a tractar el tema de la gestió de la 

mobilitat en temps del COVIR-19. A causa de problemes tècnics ARCV no pot participar en la reunió, i ho fa 
Sergio Maruenda. 

Estat d'alarma: 

-En annex, s'adjunta el cronograma d'accions dutes a terme des del Vicerectorat d’Internacionalització i 

Cooperació /Servei de RRII-UV. 
-Des de la FFTiC s'han realitzat diferents accions sempre en coordinació amb RRII-UV, les coordinacions de 

mobilitat de totes les titulacions, i el PAS que gestiona aquest àmbit: 

a) S'ha enviat un missatge tranquil·litzador a tot l'estudiantat incoming 
b) S'han recaptat les dades de l'estudiantat outgoing de segon quadrimestre i anual per titulacions amb la 

finalitat de saber si es troben bé de salut, on es troben, si estan rebent docència online, i, especialment si 

s'ha produït alguna incidència. La majoria dels outgoing es troben a les seues cases i estan rebent docència 

online. El problema el plantegen certes universitats alemanyes perquè comencen el segon semestre el 20 
d'abril, i no acaben de garantir la docència online. Vegeu el punt 9 del document adjunt (cronograma RR.II).  

Dades: dels 174 estudiants outgoing de segon quadrimestre i anual, d'ells 20 amb destinació Alemanya, fins 

hui hi ha hagut 5 rematrícules. Voldria agrair la professionalitat i el bon fer de Consuelo Olmos i Milagros 
Fernández (PAS), així com de totes les coordinacions de mobilitat de la FFTiC. Totes vetlen sense descans 

pel benestar de l'estudiantat en mobilitat, tant incoming com outgoing. 

Innovació: 

-16.1.2020: La Degana i la Vicedegana presenten el PID 19-20 de la FFTiC en el marc de la VI Jornada 
d'Innovació Educativa de la Universitat de València, organitzada des del SFPIE-UV. 

-4-5.2.2020: Celebració de la Jornada Anglotic, en el marc del PID 19-20 de la FFTiC. 

-27.2.2020: Celebració de la II Jornada INNOVATION-ROOMS de la FFTiC en el marc del PID 19-20. 
Aquesta edició estava centrada en «connectar allò local amb allò internacional». Destaquem l'alta 

participació de professorat del centre, així com la presentació i el posterior debat entorn de la traducció de La 

fallera calavera amb el seu creador, Enric Aguilar. 

MOTIVEM: A causa de la crisi sanitària i per a facilitar el lliurament d'idees, aquest s'ha posposat fins al 28 
d'abril de 2020. 

Pràctiques externes: 

-En annex, s'adjunta el resum enviat per la Coordinadora de Pràctiques del Centre, Begoña Clavel Arroitia. 
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-L'estudiant Juan Ignacio Pérez Roca va ser triat per a formar part de la Comissió de Pràctiques de la UV. 

Estudiants en pràctiques en la OREiP/Deganat – FFTiC: 

5.3.2020: Asya Bogdanova conclou el seu període de pràctiques. 

12.3.2020: Alexandra Franco (Universitat de Manizales, Colòmbia) s'incorpora al seu període formatiu de 
pràctiques. 

Des de la declaració de l'estat d'alarma, les estudiants en pràctiques: Margarita Vasilieva, Alexandra Franco i 

Silvia Biasi es troben a València fent diferents tasques de manera telemàtica. També Uma Rebecca Nimkar, 
des d'Alemanya, completa les hores del seu període formatiu de pràctiques a través d'aquesta modalitat. 

 

Annex a l’informe de la Vicedegana de d’Internacionalització i Innovació 
 
Informació sobre la reunio ́ que la Coordinadora de Pràctiques Externes del Centre mantingué amb la 
Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius (01/04/2020): 
Hui hem tingut una reunió amb Adela Valero, Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius, en relació a la 

situació actual de les pràctiques externes en el nostre centre a la qual també han assistit Miguel Ángel 
Barberá i Yolanda Montoro per part d'ADEIT i Amparo Ricós, Ana R. Calero i Dolors Palau per part del 

nostre centre.  

La vicerectora ens ha informat de que hi ha una instrucció de la CRUE i del rectorat que se'ns enviarà en els 

pròxims dies. L'objectiu principal d'eixa instrucció és garantir la graduació dels estudiants, però al mateix 
temps en la mesura que siga possible que s'aconseguisquen els objectius de les pràctiques. 

Des del punt de vista jurídic, l'única opció ara mateix és la versió telemàtica pel que haurem d'intentar en la 

mesura que siga possible reconduir totes les pràctiques que podem cap eixe mode.  
Ahir va tindre lloc una reunió amb el ministre Castells a la qual va acudir la rectora i on es va indicar que no 

hi hauria més classes presencials en el que queda de curs. Respecte a com procedir amb les pràctiques en 

el nostre centre, se'ns ha indicat el següent:  

En quant a les pràctiques iniciades, en qualsevol cas la Comissió de Pràctiques de Centre és la que arbitra 
per a garantir el desenvolupament i l'avaluació de les pràctiques externes. Però hi ha unes mesures generals 

de la UV: 

• No hem de modificar el calendari acadèmic (encara que sí que implementarem actuacions que 
garantisquen l'avaluació), però intentarem assegurar-nos de que els alumnes que no tinguen més remei que 

acabar una vegada finalitzat el calendari puguen fer-ho (sobretot en alguns màsters). 

• Els alumnes han d'haver realitzat el 50% de les hores per a considerar-les com aprovades o la comissió 
pot establir que a més del 50% facen un poc més (en eixe cas hem de revisar les competències). 

• Quan no aconseguisquen el 50%: la comissió ha de crear un programa formatiu que incloga les activitats 

competencials equivalents a les pràctiques externes segons el nombre d'hores que els falten (una memòria, 
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pràctica d'observació, pràctica d'execució, ens ha donat també un exemple de la Facultat de Químiques on 

han preparat 6 videoconferències referides a una assignatura optativa en les quals en una fan un CV, en una 

altra se'ls explica com muntar una empresa, i en la resta hi ha diferents professionals que parlen sobre 

possibles eixides professionals i l'estudiant fa un treball sobre el contingut d'estes videoconferèncias, etc.). 
Les activitats s'han de quantificar segons el percentatge d'hores que quede per realitzar. 

• Reconeixement: es poden reconèixer o “convalidar” les pràctiques curriculars per activitat professional 

prèvia o per pràctiques extracurriculars. Però en este cas no seria com ho fem normalment posant apte/no 
apte, sinó donant una nota. També han d'incloure l'activitat de la memòria. 

• Màster: les pràctiques en este nivell han de seguir les mateixes directrius que les de grau i compartir les 

decisions. S'ha d'aconseguir el 50% de les hores al final del curs acadèmic. Potser es puguen fer a l'estiu o a 
principis de setembre. Això per a les iniciades. 

En el cas de les pràctiques no iniciades han de ser obligatòriament online. 

Els alumnes que no tinguen urgència a finalitzar en este curs, poden sol·licitar que la matrícula d'eixa 

assignatura se'ls guarde per al curs que ve sense que hagen de tornar a pagar. 
Finalment, en el cas de les pràctiques internacionals, estes s'acullen a la mateixa normativa. No es poden 

realitzar pràctiques extracurriculars en l'estranger. En la resta, s'actuarà de la mateixa manera. 
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Acte seguit, la Vicedegana de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives explica:  

ÀREA DE CULTURA: 

1. Totes les activitats proposades per a la V Setmana Cultural FFTIC (23-29 d'abril) han estat acceptades i 

programades. De moment, s’ajornen sine die. 
2. Del cicle «Autores i autors a les aules» s'han celebrat les trobades de febrer i març, la resta s'han anul·lat. 

3. El passat 27 de febrer va tenir lloc la inauguració de l’exposició «40 anys, 40 artistes» en col·laboració 

amb la UIB. 
ÀREA D’IGUALTAT: 

En aquest apartar han tingut lloc les següents activitats: 

1. Reunió CIPI-FFTiC (19.02.2020): anàlisi de la participació a la VIII edició del concurs “Tu no me la 

pegues” i propostes d'activitats de centre per al 8M. 
2. Reunió CPIUV (26.02.2020), on s’han tractat les següents accions: 

• Informe VRA sobre els aspectes més rellevants del desenvolupament del III Pla d'Igualtat. 

• Acte institucional del 8M i calendari d'activitats dels centres universitaris. 

• Espais Violeta i programa de voluntariat. 

• Informe de l'adjudicació de les ajudes econòmiques per a la realització d'activitats que fomenten la igualtat 
entre dones i homes 2020. 

• Resolució de la sisena edició dels Premis “Olga Quiñones”.  

3. Acte institucional UV pel 8M (5.03.2020) i concentració en Rectorat (6.03.2020). Des de la FFTIC s'han 

programat més de 40 accions durant tot el més de març («Març per la igualtat»). 
4  Reunió pendent del jurat de la VIII edició del concurs «Tu no me la pegues!». Quan tornarem al centre, es 

reprendran les gestions. 

ÀREA DE POLÍTIQUES INCLUSIVES: 
1. Reunió amb les i els representants de Polymorfia (7.02.2020) per a tractar  totes les activitats previstes al 

segon quadrimestre. 

2. Col·laboració des de CIPI per a organitzar les III Jornades de Recerca LGTB, previstes per al 5-6 de maig. 

En aquest moment les jornades han estat traslladades al mes de setembre. 
Per la seua banda, el Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació comunica: Àrea de postgrau: 

• El 4 de març va reunir-se la Comissió d’Estudis de Postgrau de la UV on va ser aprovada l’OCA dels 

estudis de màster de la UV per al curs 2020-2021, que inclou per una banda els títols propis i per l’altra els 
canvis referits als màsters de la nostra facultat que ja havien estat aprovats en el punt 3 de la passada 

reunió de la Junta del 20 de desembre. 

• Quant als títols propis, als ja existents s’ha afegit el Diploma d’Especialització en Ensenyament del Xinés 
com a Llengua Estrangera. Per altra banda, es retira d’ofici el Certificat Universitari complement en 
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Capacitació per a l’Ensenyament en Anglès i el Diploma d’Especialització en Capacitació per a 

l’Ensenyament en Anglès, per falta d’esmena. 

• El passat 20 de gener va produir-se una reunió entre membres de l’equip deganal i la Vicerectora d’Estudis 
i Política Lingüística i el Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat per tal de fixar les línies mestres de 

les modificacions en el màster de traducció. Afegim també que s’han realitzat reunions de la CEPE 

encarregada del projecte del nou màster que promou el departament de filologia catalana, però que 

actualment estan suspeses en atenció a les circumstàncies de l’estat d’alarma. 

• En aquesta mateixa reunió es va plantejar per part nostra la situació del Reglament de la Comissió de 

Revistes Científiques de la UV, que és una conseqüència de la constitució, al gener de 2017, de la 

Plataforma d'Editors de Revistes Científiques a la Universitat de València (PERCUV). Aquest reglament, 
aprovat en la Comissió d’Investigació de la UV en 2018, no havia de passar el tràmit del vist-i-plau de la 

Comissió d’Estatuts abans d’ésser aprovat en Comissió de Govern. Per motius que no hem arribat a 

entendre, no s’ha presentat encara, si bé des de l’inici del mandat de l’actual equip rectoral hem demanat la 

conclusió d’aquest procés. Tant el vicerector d’investigació com el president de la Comissió d’Estatuts han 
promès portar aquest assumpte a la pròxima reunió de les respectives comissions, i continuarem amb la 

petició, per considerar que es tracta d’un element interessant per a l’estabilitat, la qualitat i la gestió de les 

revistes del nostre Centre i de la Universitat en general. 

• El passat dijous 2 d’abril es va celebrar la primera reunió de coordinació de màsters no presencial, en la 

qual es van tractar aspectes de les pràctiques i l’avaluació dels TFM, les modificacions de guies docents i les 

previsions de futur de les inscripcions del curs vinent, les conclusions de la qual les comentarà la Degana al 
seu informe. Aprofitem per donar la benvinguda a la Comissió a la professora Ana Llopis, que substitueix 

Javier Lluch com a codirectora del Màster d’Estudis Hispànics Avançats. 

• En atenció a les circumstàncies excepcionals, queda cancel·lada l’activitat anual de promoció i informació 
«Conèixer els màsters», prevista per després de la pausa de Falles. En obrir-se el termini d’inscripció per al 

curs vinent es farà, si es possible, una campanya d’informació amb altre suport no presencial. 

• Volem felicitat els directors i directores dels màsters de la nostra Facultat, el professorat i el personal 

d’administració implicat en els canvis de les guies docents, continguts i metodologies necessaris per ajustar-
se a la docència en línia que demana l’estat d’alarma sanitària. Aquesta situació ens ha exigit un gran 

increment de treball i una dedicació encara més intensa a l’atenció personal a l’alumnat, i al meu judici s’està 

fent de manera ordenada i efectiva, malgrat les inseguretats i dubtes que òbviament apareixen en una 
situació completament nova i inesperada.  

Àrea d’investigació: 

• El passat 25 de febrer va reunir-se la Comissió d’Investigació de la UV on van ser aprovades les 
sol·licituds de períodes sabàtics per a PDI de la nostra facultat, que comptaven amb el vistiplau previ de la 

Comissió de la FFTiC. 
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o En la mateixa reunió en van aprovar les bases del procés d’avaluació de la memòria d’investigació de l’any 

2019, que posteriorment es va transmetre als representats dels departaments i instituts del Centre. Aquestes 

bases no presenten canvis substancials de procediment respecte de l’any anterior; ara bé, el vicerectorat 

d’investigació va comunicar la setmana passada que els terminis per al lliurament d’originals seran ampliats 
quan acabarà el període de confinament. En aquest moment no sabem quina serà la pròrroga, però estimem 

que és possible que la gestió de la memòria s’amplie fins novembre o desembre, és a dir, un o dos mesos 

més del termini habitual. 

• El 5 de març passat va reunir-se la Comissió d’Investigació de la FFTiC en sessió constitutiva, perquè els 

departaments i instituts havien de renovar els seus representants. Volem agrair l’esforç i el compromís a tots 

els companys i companyes que han assumit aquesta responsabilitat. La llista dels nous components serà 
presentada en aquesta Junta en punt específic per a la seua aprovació. 

o En aquesta reunió es va tractar la renovació de les tres subcomissions (gestió d’expedients, gestió de 

memòria i dinamització de la investigació), les responsables de les quals trobareu a la llista que serà 

aprovada en el punt set de l’ordre del dia. 
o Es van revisar aspectes de la memòria d’investigació i del seu calendari, els terminis de gestió de la qual 

han quedat ara en suspens. 

• Volem agrair a tot el PDI de la Facultat la paciència i consideració que estan tenint en aquests moments 
d’incertesa sobre terminis i procediments en allò que toca la memòria d’investigació. Recomanem que 

introduesquen les dades al GREC segons els dades que tinguen ara a mà, i que tinguen present que 

s’establirà una pròrroga suficient per accedir als documents i materials als quals no tenen accés actualment. 

Finalment, la Degana explica: CONSELL DE GOVERN (04/02/20): 
- Aprovació de la RLT PDI amb els canvis a causa de jubilacions, defuncions i promocions. (Aprovada en 

Comissió de professorat, 30/02/20) 

- Aprovació de la renovació de la comissió de reclamacions de la UV. Es prorroga el nomenament de 
Carolina Moreno Castro (Comissió de Professorat 30/02/20) 

- Aprovació del calendari acadèmic i de l'addenda (Aprovat en Comissió d'Estudis) El primer quadrimestre 

tindrà 69 dies lectius i el segon 68 dies. El dia de l’obertura de curs serà l’11 de setembre i el curs 

començarà el 14 de setembre. 
- Aprovació del nombre de places d'accés. No hi ha canvis respecte al número d'accés a les titulacions del 

nostre centre. 

- Aprovació modificacions plans d'estudi, de dobles titulacions (informe vicedegà d'Estudis de Grau) 
- Modificació del Reglament de Règim Intern del Consell de Govern, en relació al vot de degans/deganes en 

Consell de Govern. 

- Aprovació de la creació de la Mesa de Mobilitat i del seu Reglament. 
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- Modificació del Reglament d’ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les 

comunicacions de la UV.  

«Únicament es podrà allotjar dades personals o confidencials en serveis de núvol o servidors de titulars que 

presten serveis a la Unió Europea o en països que oferisquen un nivell de protecció jurídica equiparable a 
l’europeu respecte del dret de protecció de dades personals, recaient la responsabilitat per pèrdues 

d’informació o per bretxes de seguretat en el prestador d’allotjament. 

Per contra, queda terminantment prohibit fer ús de prestadors de serveis d’allotjament que no complisquen 
els requisits de protecció equiparable al dret de protecció de dades de la Unió Europea, per la qual cosa la 

Universitat de València podrà fer recaure tota la responsabilitat, inclòs el mal moral que es cause a la 

institució, en els qui decidisquen fer ús d’aquests serveis ignorant aquesta prohibició». 

- Seguiment de la Bústia de Queixes, Suggeriments i Felicitacions. 
- Aprovació model marc de conveni entre UV i empreses per a les pràctiques externes. 

- Acord per a la progressió de la carrera professional del PAS (informe favorable Taula negociadora). 

Aprovar la retribució per al personal investigador en formació, el contracte predoctoral del qual haja finalitzat 
amb anterioritat a la finalització de l’ajuda per lectura de tesi, d’acord amb la proposta que s’adjunta com a 

annex. 

• 10/03/20: 
- Aprovació OCA graus, màsters (aprovats en Comissió de Professorat 03/03/20 i  CEP 4/03/20) 

- Renovació títols propis del centre (Informe vicedegà postgrau, CEP 4/03/20) 

- Aprovació Oferta Pública UV i la seua distribució. (S'ha comunicat posteriorment que va ser aprovada per 

Hisenda, no en aquell moment). https://www.uv.es/stepviv/mesa/2020-03-04/2.-OPE-PDI-2020-doc-definitiu-
MN.PDF 

Torn lliure d’intervencions: 

72 Places de Professorat Titular d’Universitat. De les quals 16 places es convocaran per a la incorporació de 
personal investigador doctor que haja finalitzat el Programa Ramón i Cajal i haja obtingut el certificat I3 Es 

reserven dues places per a persones amb discapacitat. En cas de no superar les proves selectives o 

presentar-se al concurs cap persona amb discapacitat les places s’acumularan al torn general.  

52 places de professorat Contractat Doctor. De les quals 3 places es convocaran per a la incorporació de 
personal investigador doctor que haja finalitzat el Programa Ramón i Cajal i haja obtingut el certificat I3. Es 

reserva una plaça per a persones amb discapacitat. En cas de no superar les proves selectives o presentar-

se al concurs cap persona amb discapacitat les places s’acumularan al torn general.  
Torn de promoció interna:  30 places de Catedràtic / Catedràtica d’Universitat.  

- Aprovació dels Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del PDI de la Universitat de València, 

aplicables al curs 2020-2021. https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/novetats/promocio-

curs-2020/2021-1285923457786/Novetat.html?id=1286029803084 



 

 

16 

 

- Aprovació, si escau, de proposta de modificació de RLT 1/2020 de PAS de la Universitat de València. 

COMISSIÓ PROFESSORAT (30/01/20): 

Informe d'Avaluació del professorat que ha participat voluntàriament en el Programa DOCENTIA durant el 

curs 2018-2019. 

• 03/03/20: 

Informe favorable sabàtics, entre ells cinc membres del professorat del centre 

Calendari del procés de promocions (modificat parcialment per les circumstàncies) 
QUALITAT (13/01/20): 'Informe favorable' sense condicions de la certificació del disseny del Sistema 

d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) per a tots els centres de la nostra institució, el qual respon als 

nous requisits del programa matriu AUDIT de l'ANECA. Aquesta certificació és un important avanç en un 
dels principals objectius fixats per l'equip de direcció de la UV en matèria de qualitat, l'acreditació 

institucional. 

La certificació del disseny és el primer pas encaminat a l'acreditació institucional en compliment del Reial 

Decret 420/2015 de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris. 
Per a això es requereix tindre un SAIQ amb un disseny i implantació certificat per una Agència Externa 

d'Avaluació. 

• 18/02/20: Reunió del Comité de Qualitat del Centre amb la directora de la Unitat de Qualitat, Carmen Dasi, 
i tècniques Amparo Chirivella i Sandra García. Es va presentar el SAIQ i els procediments simplificats, que ja 

hem estat fent i van explicar l’acreditació per centres, en comptes de per titulacions.  

• 06/04/20: Aprovació de l’adaptació a la FFTiC del Manual de Qualitat del Sistema d’Assegurament Intern 
de la Qualitat (SAIQ), que es presenta a la Junta. 

SOSTENIBILITAT (15/01/20): Reunió amb la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat per a presentar 

el Projecte ODS als centres.  La persona de contacte per vehicular les propostes de sostenibilitat del centre 

és la degana. Proposta de crear grup de treballs i ajuntar iniciatives (interromput el procés per les 
circumstàncies). 

ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES: Pressupost: 

• 20/01/20: Reunió amb el vicerector d’Economia y la vicegerenta per presentar el nou model de 
finançament de la UV basat en una sèrie d’indicadors.  

• 13/02/20: Presentació del nou model de finançament de la UV a degans/es i administradors/es aplicat a 

cada centre.  Al nostre centre suposa un increment de uns 30000 euros. També el de laboratoris docents. 

• Pendent reunió específica amb el vicerector d’Economia, suspesa per les circumstàncies. Vaig preguntar 

en reunió telemàtica del dia 3/04/20 i reprendrà les reunions després de vacances de Setmana Santa. En el 

nostre cas, podem contar amb el pressupost de l’any passat per començar a treballar. 
Infraestructures: 
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S’han portat a terme accions aprovades fa temps: creació d’un aparcabicis i aparcapatinets a l’interior del 

centre (per a us PDI, PAS, ESTUDIANTAT). 

S’han canviat el mobiliari de les aules 104, 105, 106, l’OREIP i secretaria de deganat. En espera de canviar 

les taules del professorat i llevar els armaris de les aules. Interrompuda per les circumstàncies. 
S’han canviat les faroles i la lluminària de l’entrada.  

Estan estudiant els problemes amb la instal·lació elèctrica en les aules grans i altres qüestions pendents. 

ALTRES QUESTIONS: 

• 08/01/20: Reunió amb representants de l’agència valenciana antifrau. Presentació de les seues activitats. 

• 30/01/20: Presentació del projecte de la rehabilitació del  Luis Vives 

• 09/03/20: Visita de la rectora i de l’equip de direcció amb representació del PAS,  l’equip deganal, 
direccions de departaments i representants ADR. 

Fins ací, l’informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, del Manual de Qualitat de la FFTC adaptat al SAIC. S’aprova per 25 vots a favor i 3 
abstencions. 

4. Ratificació, si escau, de les modificacions de les guies docents dels graus i màsters. S’aprova per 25 vots 

a favor i 3 abstencions. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de Selecció de Personal Contractat de 
Caràcter Temporal. S’aprova per 25 vots a favor i 3 abstencions. 

6. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de Selecció de Personal Contractat de 

Caràcter Indefinit. S’aprova per 25 vots a favor i 3 abstencions. 
7. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió d’Investigació de la FFTC. S’aprova per 25 

vots a favor i 3 abstencions. 

8. Aprovació, si escau, dels perfils i tribunals per a les places de Contractat Doctor, TU i CU. S’aprova per 25 

vots a favor i 3 abstencions. 
9. Altres qüestions. No n’hi ha. 

10. Precs i preguntes. No n’hi ha. 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 10.05 h. 
 

 

 

 
Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

	  


