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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 21 DE DESEMBRE DE 2018 

  

DATA DE LA REUNIÓ: Divendres, 21 de desembre de 2018 

HORA DE LA REUNIÓ: A les 12 hores 

LLOC: Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dimarts, 18 de desembre de 2018 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 21 de desembre de 2018, amb la presència dels següents 

membres: P. Abella, J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, B. Clavel, M. J. Coperías, T. Ferrer, I. 

Garcia, I. Genovés, D. Giménez, A. Hidalgo, M. Izquierdo, G. López, J. Lluch, F. Martínez, J. V. Martínez, S. 

Maruenda, E. Miñano, C. Padilla, D. Palau, J. Peris, B. Pozo, A. Ricós, R. Roca, H. Seco i J. Ll. Teodoro. Excusen 

l’assistència: J. Benavent. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 24 d’octubre de 2018; i de l’acta de la junta virtual 

del 29 de novembre de 2018. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’OCA preliminar de graus i màsters de la FFTC per al curs 2019-2020. 

4. Aprovació, si escau, del canvi del manual de qualitat i política d’objectius de la FFTiC. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió consultiva de Comunicació. 

6. Aprovació, si escau, de l’actualització dels membres de la Comissió Econòmica. 

7. Aprovació, si escau, de la incorporació de la FFTiC a l’activitat de participació universitària “Organització 

d’activitat de difusió dels graus en centres d’ensenyament secundari”. 

8. Renovació, si escau, dels membres de la Comissió de Qualificació del Centre. 

9. Altres qüestions. 

10. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.07 h. 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 24 d’octubre de 2018; i de l’acta de la junta virtual 

del 29 de novembre de 2018. S’aproven per assentiment. 
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2.  Informe de Deganat. La Vicedegana d’Internacionalització i Innovació explica que pròximament s’enviarà 

un mail en què es demanarà col·laboració per a la I Jornada Innovation Rooms de la Facultat, que tindrà lloc el 

27 de febrer de 2019, i que entre d’altres té com a objectiu visibilitzar la innovació que es fa al nostre centre. 

En referència a Internacionalització i Mobilitat, comenta que en el marc de la XIV Setmana Internacional es 

van organitzar quatre “Tómate un Speed-Cafenet” al voltant de diferents llengües. El 18.12.2018 es va a 

celebrar la III. Weihnachtsfeier (festa nadalenca) de la FFTiC amb molt d’èxit i una gran participació per part de 

l’alumnat i del PDI. El 25 de gener de 2019, a les 9.30h, donarem la benvinguda als aprox. 230 incoming del 

segon quadrimestre. El 12 de desembre es va a celebrar una jornada al voltant del RCC (Real Colegio 

Complutense) durant la qual es va presentar el nou programa de mentorització vinculat a les universitats que 

integren el RCC. Finalment, explica que hui acomiadem a Olimpia Maillat, estudiant en pràctiques de la 

OREiP-FFTiC, que ha fet un magnífic treball. Dóna les gràcies als estudiants en pràctiques que faciliten 

l’organització d’activitats al voltant de la internacionalització a casa. 

Acte seguit, la Vicedegana de Comunicació i Participació informa que s’ha dut a terme el redisseny de la 

pàgina web de la FFTiC per tal d’adaptar-la al disseny corporatiu de la UV. Com en qualsevol canvi, s’estan 

revisant possibles errors per a realitzar un informe, de manera que si alguna persona detecta cap problema 

que l’indique per a notificar-ho a la Unitat Web i Màrqueting. Dins d’aquest redisseny, en l’apartat d’Oficina de 

Foment de la Investigació s’ha procedit a la gravació de vídeos de difusió amb els IPs dels 41 grups de 

recerca. Alguns d’ells han renunciat explícitament, i d’altres no han contestat als e-mails; però, amb tot, creiem 

que la conclusió important és que 24 investigadors han participat en les gravacions, que ja tenim enllestides. 

Moltes estan ja al web visibles i la resta ho estaran en breu. En aquest sentit, agraeix la col·laboració de tots 

els IPs que han participat, i particularment la col·laboració dels dos estudiants en pràctiques de Periodisme i 

CA, Cristina Martínez i Juan Rosado, l’estudiant internacional Siboney Topete, de la Universidad de 

Guadalajara (Mèxic). I també, dels companys d’Audiofil. Sobre la ràdio, s’han anat gravant sis programes que 

són accessibles a través del web, on cal millorar també la visibilitat. Així mateix, cal agrair a alguns docents 

que han anat introduint en les seues assignatures activitats en l’estudi de ràdio, que és una de les finalitats 

que té: l’ús docent. S’ha sol·licitat a la Direcció de Comunicació de la UV la signatura d’un conveni amb l’SGAE 

per a l’ús de música amb drets d’autor. També, conjuntament amb el Vicedeganat d’Estudis de Grau, tenim 

previst gravar uns vídeos de difusió dels graus, tant per a poder mostrar als alumnes d’instituts com perquè 

estiguen accessibles al web. La idea és que participen coordinadors i coordinadores, algun/a docent del grau, 

estudiants i egressats, per a poder donar una visió completa del grau. Està previst ajustar les gravacions en 

gener i tenir-los preparats per a febrer. 

El Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació informa que, pel que fa a Investigació, el subgrup de 

representants dels centres de l’àrea de socials i humanitats, que té com a objectiu impulsar la modificació del 

barem d’avaluació de la memòria, ha aconseguit redactar un esborrany de nou barem que se sotmetrà en 

gener a l’atenció del Vicerector. A més, s’estan pensant accions de pressió, com ara no enviar informació 
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sobre la memòria d’investigació al Vicerectorat fins que no es convoque una reunió monogràfica, moltes 

vegades promesa, per a tractar aquesta qüestió. Per altra banda, ja està en servei el portal OFI de visibilització 

i foment de la investigació, dins de la pàgina web de la FFTiC. Volem agrair la col·laboració de la Vicedegana 

de Comunicació i Participació per la tasca d’organització de la informació i per la gravació dels vídeos que 

estan acompanyant les diverses entrades dels grups d’investigació de la FFTiC. En l’apartat d’Estudis de 

postgrau, explica que la Vicerectora Isabel Vázquez ha fet un estudi sobre pressupost i alumnat dels màsters, 

la qual cosa ha millorat la informació amb què compten els centres. En la recent reunió de la Comissió de 

postgrau es va comentar que un màster que no tinga prou alumnat no s’oferirà als curs següent i no podrà 

passar la corresponent reacreditació. En aquest sentit, caldrà extingir-lo o presentar-lo novament amb ajustos i 

modificacions com un màster nou. També explica que ha arribat l’informe favorable del Màster d’Estudis 

Hispànics, i que estem a l’espera del Màster de Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del 

Coneixement. Pel que fa al procés de reacreditació del MILL, s’està avançant en la preparació de documents, 

que han d’estar presentats l’11 de gener. El professorat dels diferents màsters ha de complimentar la fitxa 

personal. En aquest sentit, s’ha fet una sessió col·lectiva per a omplir-la, a la qual no han pogut acudir alguns 

companys que l’acabaran durant aquestes festes amb el manual que s’ha enviat. 

La Vicedegana de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives explica: pel que fa a Cultura, que s’ha posat en 

marxa, per al segon quadrimestre del curs 2018-2019, el programa “Autores i autors a les aules”, tal com es va 

informar per e-mail (el passat 13 de desembre) a tot el PDI. Era una proposta que portava l’equip deganal 

(març 2018) i que ja s’ha materialitzat durant el curs 2018-2019. Així mateix, pròximament s’enviarà un correu 

a tot el PDI per a comunicar oficialment les dates de la IV Setmana Cultural FFTiC (8-12 d’abril de 2019) i 

s’obrirà el termini de recepció de propostes. D’una altra banda, i pel que fa a Igualtat: Durant el mes de 

novembre (i amb motiu del 25-N) se celebraren totes les activitats proposades pel PDI, l’alumnat i el Deganat, 

per tal de fer visibles diverses accions de rebuig contra la xacra de la violència masclista. I que ja s’han 

publicat al DOCV les bases de la VII edició del concurs de microrelats digitals “Tu no me la pegues!” (es 

recorda que és un concurs obert a tota la UV i el termini per presentar treballs és el 28 de febrer de 2019). 

Finalment, i en referència a Polítiques Inclusives, cal donar compte de la reunió amb el grup Polymorfia-FFTiC 

(7 de desembre de 2018) per tal de conéixer les seues propostes d’activitats per al curs i la situació de la 

redacció dels estatuts. La major part de les activitats les faran durant el mes de maig, però també hi haurà 

accions puntuals com la presentació de la nova llei LGTB a la Facultat de Dret. I també de la preparació de 

l’activitat solidària amb la ONG “La Dinamo”, tal ja va explicar en la Junta de Facultat anterior, està en marxa. 

No és senzill perquè és una ONG menuda i la direcció està saturada. Si fos el cas, el Vicedeganat es 

plantejaria un canvi d’ONG.  

Per la seua banda, la Degana diu que s’ha produït el canvi de direcció en el Departament de Teoria dels 

Llenguatges i Ciències de la Comunicació, i, d’una banda, dóna la benvinguda al prof. Guillermo López, nou 

director; i, d’una altra, agraeix al prof. Santiago Renard el treball desenvolupat en els darrers anys. D’una altra 
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banda, explica també que el prof. Javier Lluch va substituir la Deganat en la Comissió de directors i directores 

de màster en qualitat de representant dels màsters d’Arts i Humanitats. D’una altra banda, explica que el 8 de 

novembre es va constituir el Consell Assessor del Centre Rus de la UV, integrat pel Vicerectorat 

d’Internacionalització i Cooperació, la FFTiC, les facultats d’Economia, Dret i Geografia i Història i la Fundació 

General de la UV; i que el 28 de novembre es va llegir la Carta Magna de les Humanitats, que convida tots els 

membres de la FFTiC a signar. També comunica que acabem de conéixer el nom dels guanyadors dels premis 

nacionals 2014-2015, entre els quals hi ha tres estudiants de la FFTiC: Primer premi: Sonia Sofia Perelló 

Pigazos (Estudis Anglesos); Segon premi: Gemma Ibáñez Pérez (Filologia Clàssica); Tercer premi: Alejandra 

Hernández Ruiz (Estudis Hispànics). Les felicita en nom de la FFTiC. 

D’una altra banda, explica que, des de Secretaria General, s’està treballant en l’actualització del Reglament de 

Règim Intern de la FFTiC. Així mateix, i en referència a la darrera reunió de degans i deganes, informa que 

han traslladat a la Rectora els següents temes: 1) Necessitat de creació d’un protocol davant de situacions 

d’emergència per pluges. La primera vegada es van tancar totes les instal·lacions tot el cap de setmana. I això 

va generar problemes a Burjassot, per exemple. La segona vegada estigueren pendents del temps però les 

instruccions arribaren tard. Es va dir que suspengueren les classes a les 15:00. Com l’alumnat ja estava a 

classe, van decidir continuar les classes fins que en cridaren per telèfon. Van tancar a les 18:30 quan la 

situació fora no era tan complicada. 2) Necessitat de revisar la licitació amb Transvia. Hem traslladat els 

problemes derivats de la falta de personal, dels temps de resposta, de les instruccions poc clares i demanar la 

possibilitat de que hi haja més empreses. I repàs de les empreses de manteniment (control i competència a 

nivell econòmic). 3) Virtualització de les aules d’informàtica. Petició de revisió del procediment. 4) Informació 

sobre el protocol d’assetjament. 5) Pràctiques assistencials i recurs de la Generalitat. 6) S’han tractat noves 

figures d’accés a la carrera acadèmica. I no s’elimina la taxa de reposició, però es puja al 150%. 

Pel que fa a Qualitat, anuncia la propera reacreditació dels màsters de Traducció, Continguts i Formats 

Audiovisuals i Investigació en Llengües i Literatures. Tota la informació es penjarà a l’aplicació el 11 de gener. 

I anirà estant a la pàgina web de qualitat de cadascun dels títols. És important que tot el professorat reòmpliga 

les seues fitxes personals. Es va enviar la guia a finals del curs passat. Hem fet cursets a demanda començant 

pel professorat implicat ara. 

Pel que fa a Infraestructures i Economia, explica: Respecte a la gestió de les aules a data 19 de desembre: 

S’ha fet un canvi en la programació de la posada en marxa de les calderes, i s’han programat perquè 

s’engeguen a les 6.00 h de cada dilluns laborable. Respecte a les modificacions de la temperatura a les aules 

de manera independent, explica que no és possible a causa de la configuració centralitzada del sistema. Sí 

que es pretén, però, instal·lar un termòstat en cadascuna de les aules. Cal preguntar si és possible i les 

possibles conseqüències de la instal·lació. La consergeria està en procés de remodelació. Pel que fa al jardí, 

no hem aconseguit millorar-lo, malgrat les reiterades reclamacions. En l’edifici, contínuament s’estan resolent 
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qüestions relatives al seu manteniment, i introduint-hi totes les millores possible. És un treball poc agraït però 

intens, i és per això que dóna les gràcies a tot el personal de l’administració que es fa càrrec del manteniment. 

Finalment, i en relació a Economia, comenta que el dimarts passat es varen aprovar els pressuposts per al 

2019. En resum, no hi haurà una major assignació. Ens quedem igual, i fins i tot és possible que alguns 

departaments baixen la seua assignació. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’OCA preliminar de graus i màsters de la FFTC per al curs 2019-2020. 

Pren la paraula el Vicedegà d’Estudis i el primer que fa és donar les gràcies per la tasca, sempre eficient i 

compromesa, del PAS de la FFTiC i la seua ajuda en la elaboració de l’OCA i, molt especialment, de Paqui 

Abella. A continuació fa un repàs breu dels canvis més significatius a l’oferta per al proper curs acadèmic per 

Grau. A més a més, s’informa de que des d’Ordenació Acadèmica i Professorat no s’han activat encara les 

assignatures: “35656 Traducció general alemany 3”, “35503 Història de la llengua llatina” i “33395 Estadística 

per a periodistes”. De tota manera, informa de que s’han gravat a OCA TAULA a falta de la confirmació oficial. 

Per acabar aquest punt, informa que l’equip va tenir una reunió amb la VR d’Estudis i Política Lingüística per a 

consultar els canvis de semestre d’una assignatura de FB de 1º curs per una assignatura específica de cada 

Grau, tal com s’aprova en SUPRACAT; i de les llengües 5 i 6 de Minor per tal que l’estudiant puga cursar-les 

en semestres consecutius. Llevat d’algunes qüestions tècniques i informàtiques, des de VR no s’ha plantejat 

cap problema als canvis proposats, els quals es provaran a l’OCA 2019-2020 previ a la seua incorporació a la 

Memòria de Verificació dels Graus. Pel que fa als canvis de llengua de les assignatures de castellà o valencià 

a anglés, informa que cal tenir certa cura amb les assignatures obligatòries, atés que hem de garantir l’oferta 

als estudiants en almenys una de les llengües oficials. Aquest fet podria provocar un excés de matrícula en el 

grup en castellà/valencià, i cal recordar que no es poden desdoblar els grups. 

4. Aprovació, si escau, del canvi del manual de qualitat i la política d’objectius de la FFTiC. Pren la paraula la 

Degana i explica quins són els canvis que s’han aplicat al manual, referents sobretot a l’actualització de les 

dades i la simplificació d’alguns procediments i modificacions estilístiques. S’aprova per assentiment. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió consultiva de Comunicació. Pren la 

paraula la Vicedegana de Comunicació i Participació i explica la conveniència de renovar i a actualitzar la 

Comissió destinada a la supervisió de les ferramentes i accions comunicatives de la FFTiC. La composició de 

la Comissió és la següent: Dolors Palau, Adolfo Carratalà, Francesc Martínez Gallego, Manuel de la Fuente, 

Andreu Sentí, Julia Pinilla, Javier Lluch, Jaime Siles, Carlos López Olano i José Antonio Calañas. S’aprova per 

assentiment. 

6. Aprovació, si escau, de l’actualització dels membres de la Comissió Econòmica. La proposta de membres 

que ens han fet arribar els diferents departaments és la següent: Raquel Casesnoves Ferrer (Filologia 

Catalana), Manuel Prunyonosa Tomàs (Teoria dels Llenguatges), Ingrid Garcia Wïstadt (Filologia Anglesa i 

Alemanya), Ana Monleón (Filologia Francesca i Italiana), Lluís Pomer Monferrer (Filologia Clàssica) i Francisco 

José López Alfonso (Filologia Espanyola). S’aprova per assentiment. 
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7. Aprovació, si escau, de la incorporació de la FFTiC a l’activitat de participació universitària “Organització 

d’activitat de difusió dels graus en centres d’ensenyament secundari”. Pren la paraula el Vicedegà d’Estudis i 

explica que s’estan preparant una sèrie de vídeos per a fer difusió dels diferents graus i visites als centres 

d’ensenyament secundari. Sol·licita a la Junta de Facultat l’aprovació per tal que l’estudiantat que participe 

obtenir crèdits de participació universitària per a convalidar per crèdits d’optativitat del grau. S’aprova per 

assentiment. 

8. Renovació, si escau, dels membres de la Comissió de Qualificació del Centre. La renovació que vàrem 

realitzar en la darrera Junta de Facultat, de data 24 d’octubre de 2018, no és correcta. En conseqüència, cal 

repetir-la. La nova proposta és la següent: 

-Titulars: Adela García Valle (Filologia Espanyola), Beatriz Gallardo Pauls (Teoria dels Llenguatges) i Noelia 

Micó Romero (Filologia Francesca i Italiana). 

-Suplents: Carme Gregori Soldevila (Filologia Catalana), Hang Ferrer (Filologia Anglesa i Alemanya) i Ferran 

Grau Codina (Filologia Clàssica). 

La proposta s’aprova per assentiment. 

9. Altres qüestions. El Vicedegà d’Estudis explica que, al mes de febrer, el programa Conéixer d’enguany 

durarà un dia més, enlloc dels tres habituals. Així, tindrà lloc els propers 19, 20, 21 i 22 de febrer. El motiu és 

que els estudiants que ens visiten són molts, i així quedaran més repartits. D’una altra banda, explica que el 

XII Fòrum d’Ocupació se celebrarà el dia 5 de març de 2019, i en dues sessions: matí i vesprada. A propòsit, 

demana la participació dels membres de la Junta, esperonant l’assistència dels estudiants, sobretot de tercer i 

quart curs. Finalment, la Degana explica que els dies 27 i 28 de febrer es faran xarrades informatives per als 

estudiants de màster. 

10. Precs i preguntes. No n’hi ha. 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 13.32 h. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 


