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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 29 DE MAIG DE 2019 
  

DATA DE LA REUNIÓ: Dimecres, 29 de maig de 2019 
HORA DE LA REUNIÓ: A les 12 hores 

LLOC: Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Divendres, 24 de maig de 2019 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 29 de maig de 2019, amb la presència dels següents 
membres: P. Abella, J. A. Calañas, A. R. Calero, A. Carratalà,  B. Clavel, M. J. Coperías, I. Genovés, D. Giménez, A. 

Hidalgo, M. Izquierdo, S. Maruenda, E. Miñano, D. Palau, J. Peris, B. Pozo, S. Renard, A. Ricós, R. Roca, H. Seco i 

J. Ll. Teodoro. Excusen l’assistència: T. Ferrer, I. Garcia-Wistädt, J. Lluch, C. Padilla i F. Robles. 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes: ordinària del 17 d’abril de 2019; i virtual del 16 de maig de 
2019. 

2. Informe de Deganat. 

3. Modificació, si escau, de la proposta de membres del tribunal per a la plaça núm. 4203 (CU) de Filologia 
Anglesa. 

4. Informe i vistiplau dels acords econòmics aprovats per la Comissió Econòmica de Centre. 

5. Modificació de la direcció i la CCA del Màster en Investigació en Llengües i Literatures (MILL). 

6. Altres qüestions. 
7. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 
 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.20 h. Com que no s’ha pogut reunir la CCA del 

MILL, la Degana comunica que el punt núm. 5 es tractarà en una propera Junta de Facultat. 

1.  Aprovació, si escau, de les actes de les juntes: ordinària del 17 d’abril de 2019; i virtual del 16 de maig de 
2019. S’aproven per assentiment. 

2. Informe de Deganat. La Vicedegana d’Internacionalització i Innovació, Ana R. Calero, explica que la 

presentació de la universitats xineses, a càrrec de les estudiants en pràctiques de la OREiP-FFTiC, finalment 

va tindre lloc el dia 16 de maig, i no el dia 2 de maig, com s’havia anunciat al principi. Agraïm a Debora 
Vladimirova Velkova, estudiant del grau d'Estudis Anglesos, la labor realitzada durant el seu període de 



 

 

2 

 

pràctiques. D’una altra banda, el 7 de maig es va celebrar l'assemblea informativa sobre pràctiques externes. 

La nostra Facultat va gaudir de gran presència en el lliurament de premis MOTIVEM, amb dos equips 

finalistes, i l’equip guanyador. Donem l'enhorabona per això al nostre company Sergio Maruenda. 

Pròximament es publicarà la convocatòria d'ajudes a la innovació per part del Sfpie. Tots els assumptes 
relacionats amb internacionalització i mobilitat segueixen el seu curs. 

La Vicedegana de Comunicació i Participació, Dolors Palau, indica que el divendres 31 se celebrarà el 

lliurament dels premis del concurs “Trau la llengua”, destinat a l’alumnat de Batxillerat i ESO. Han participat 
més de 70 alumnes de huit centres valencians. Estem contents de la qualitat dels treballs presentats en les 

quatre modalitats a concurs, i aprofitem per a agrair a tot el professorat que ha participat en el jurat. Així 

mateix, tenim previst donar-li una major dimensió en pròxims anys, ja que creiem que és una bona manera de 

donar a conéixer els graus del centre, dins d’una sèrie d’accions que estem posant en marxa, entre elles la 
creació d’un micro-site específic d’activitats i informació per a Secundària (per exemple, amb informació sobre 

les PAU, els concursos i olimpíades, les visites informatives, el programa Conéixer, etc.). 

El Vicedegà d’Investigació i Postgrau, Josep Ll. Teodoro, explica que les reunions del grup de Centres de 
Socials-Humanitats han tingut com a resultat l’aprovació d’un nou barem per a la valoració de la memòria 

anual d’investigació que s’ha rebut aquest matí. El barem és més generós amb la publicació de llibres 

d’investigació, especialment les edicions crítiques de texts i traduccions (de 7 a 12 punts). S’ha fet també una 

actualització per part del GREC de les editorials d’excel·lència i prestigi basant-se en els percentatges del 
material del SPI (2018). D’una altra banda, el procés d’avaluació de la memòria s’ha iniciat amb la preparació 

del material publicat en revistes científiques, classificant-les segons el nou barem. Com a novetat, en el cas de 

les revistes, s’inclouen les següents bases de dades que entren per primera volta: A&HCI de la WOS, ESCI, 
ERI Plus, a més de les que ja féiem servir (Scimago, Journal Rank, JCR, Latindex y Segell FECYT). Recorda 

que les revistes considerades científiques són aquelles que tenen acreditada l’avaluació externa de les 

aportacions. D’una altra banda, parla també del Congrés Internacional sobre Conflicte Civil i Memòria Històrica 

que tindrà lloc entre els dies 22 i 23 de novembre del present any. Els primers passos cap a la seua 
organització s’han donat gràcies a la col·laboració de diversos voluntaris. El Vicedegà agraeix especialment el 

treball de Sergio Maruenda, que ha realitzat la pàgina web que ens servirà de base per organitzar totes les 

activitats previstes. Pel que fa a l’Àrea de Postgrau, comunica que ahir es va completar el procés de 
reacreditació del Màster en Llengües i Literatures, el Màster en Continguts i Formats Audiovisuals i el Màster 

en Traducció Creativa i Humanística. La valoració preliminar de la Comissió ha estat positiva en els tres casos, 

i només han detectat petites qüestions que poden ser corregides sense afectar al nucli de coneixements i 

organització dels estudis. En nom de l’equip deganal, felicita a tot el personal implicat, direccions dels màsters, 
professorat i alumnat, i personal d’administració i serveis que han col·laborat en els bons resultats. Però molt 

especialment dirigeix aquesta felicitació a la degana Amparo Ricós, responsable de qualitat en els darrers 

anys, sense la constància i diligència de la qual aquests bons resultats no haurien estat possibles. 
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La Vicedegana de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives, Begonya Pozo, destaca, pel que fa a Cultura, la 

bona acollida del programa durant el segon semestre 2018-2019 i el pròxim llançament de la 2ª convocatòria, 

per al curs 2019-2020. La voluntat és que les accions estiguen incorporades a les GD com a activitats 

complementàries de "formació cultural". Pel que fa a Igualtat, explica que s’ha aprovat el III Pla d'Igualtat a 
l'últim CG. Destaca les mesures sobre Conciliació i Corresponsabilitat, per exemple, a l'hora d'elaborar el 

POD. També explica que el passat 16 de maig mantingué una reunió amb la Unitat d'Igualtat per tal de posar 

en marxa trobades a tots els campus de la UV on es presenten les diverses guies de "Docència amb 
perspectiva de gènere", creades per la Xarxa Vives. Finalment, i pel que fa a Polítiques inclusives, comenta 

que el passat 9 de maig es va realitzar la II Jornada de recerca LTGB en col·laboració amb el grup Polymorfia, 

integrat per alumnes de la FFTiC. 

Pel que fa a Estudis de Grau, el Vicedegà, Sergio Maruenda, informa sobre l’estat actual de les reformes dels 
graus de Periodisme, Comunicació Audiovisual, Filologia Clàssica i Estudis Hispànics, després de les reunions 

mantingudes fins aleshores amb els Vicerectors d’Estudis i Política Lingüística i de Professorat i Ordenació 

Acadèmica. A l’espera d’una reunió per confirmar l’acceptació de les propostes, s’ha començat a treballar amb 
les modificacions als documents VERIFICA per a poder ser aprovats per la Comissió d’Estudis i, en última 

instància, pel Consell de Govern abans de la seua tramitació. És possible que s’incorpore a aquest paquet 

alguna modificació de capacitats al Grau en Estudis Anglesos, però encara s’estan estudiant les opcions. 

D’altra banda, el Vicedegà també informa que a la propera reunió de la Comissió Acadèmica de Centre 
s’encetarà el debat sobre els canvis als minors dels graus, després d’una proposta presentada per la CAT del 

Grau en Llengües Modernes i les seues Literatures. Per últim, informa que s’ha demanat que la Facultat siga 

inclosa en les activitats de promoció dels graus que es fan per crèdits de participació universitària. També hem 
demanat el reconeixement d’aquests crèdits per a l’estudiantat que col·labore en l’organització del Congrés 

sobre Memòria Històrica. 

La Degana, Amparo Ricós, informa que s’han realitzat les jornades d’autoprotecció, a les quals han assistit els 

equips d’emergència i el professorat que ho ha desitjat. I prega a tot el món que llisca la informació pertinent. 
Així mateix, informa d’alguns dels punts tractats en el darrer Consell de Govern, com ara que falta 

desenvolupar algunes figures docents, com la del professor suplent. També comunica que s’ha aprovat 

l’autorització OPE i ja han eixit les places corresponents; que ha mantingut una reunió entre els directors dels 
màsters que depenen de departaments, els directors implicats i el PAS dels màsters amb la Vicerectora 

encarregada dels estudis de postgrau, en la qual s’ha tractat el tema del canvi de la ORM dels departaments al 

centre. Per últim, comunica que el proper dia 13 de juny té previst entrevistar-se amb el nou Vicerector 

d’Economia. 
3. Modificació, si escau, de la proposta de membres del tribunal per a la plaça núm. 4203 (CU) de Filologia 

Anglesa. Pren la paraula el Secretari per a explicar que el canvi afecta al Vocal 1r del tribunal. Així, com a 

“Vocal 1 Titular”, figurarà el prof. Román Álvarez Rodríguez, de la Universidad de Salamanca, i no la prof. M. 
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del Carmen África Vidal Claramonte, de la Universidad de Salamanca. I com a “Vocal 1 Suplement”, figurarà el 

prof. Juan Manuel Hernández Campoy, de la Universidad de Murcia, i no el prof. Josep Marco Borillo, de la 

Universitat Jaume I de Castelló. La modificació s’aprova per assentiment. 

4.  Informe i vistiplau dels acords econòmics aprovats per la Comissió Econòmica de Centre. Pren la paraula 
la Degana i explica que només tenim un 70 % del pressupost. No hi ha canvis respecte a l’any passat. 

Reparteix un document amb el pressupost. El Centre necessita un manteniment molt gran. A part del laboratori 

docent, bona part del pressupost va a parar a: projectors d’aules, ràdio, equips audiovisuals i ordinadors. 
L’informe s’aprova per assentiment. 

6. Altres qüestions. No n’hi ha. 

7. Precs i preguntes. No n’hi ha. 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 13 h. 
 

 

 
 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 


