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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 30 DE SETEMBRE DE 2019 

  

DATA DE LA REUNIÓ: Dilluns, 30 de setembre de 2019 

HORA DE LA REUNIÓ: A les 10 hores 

LLOC: Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dimecres, 25 de setembre de 2019 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 30 de setembre de 2019, amb la presència dels següents 

membres: P. Abella, J. Benavent, A. R. Calero, A. Carratalà,  B. Clavel, M. J. Coperías, T. Ferrer, I. Garcia-Wistädt, 

I. Genovés, D. Giménez, M. Izquierdo, J. Lluch, F. Martínez, J. V. Martínez, S. Maruenda, E. Miñano, D. Palau, J. 

Peris, B. Pozo, S. Renard, A. Ricós, F. Robles i R. Roca. Excusen l’assistència: J. A. Calañas, A. Hidalgo, C. Padilla 

i J. Ll. Teodoro. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes: ordinària del 29 de maig de 2019; i virtuals del 26 de juny i 

del 19 de juliol de 2019. 

2. Informe de Deganat. 

3. Aprovació, si escau, de les modificacions dels Verifica dels Graus en Periodisme, Comunicació 

Audiovisual, Filologia Clàssica i Estudis Hispànics. 

4. Renovació, si escau, de la Comissió del Doctorat en Llengües i Literatures. 

5. Aprovació, si escau, de la modificació del Manual de Qualitat i dels documents simplificats del Centre. 

6. Aprovació, si escau, d’una proposta relativa a l’ús de les instal·lacions de Radiofiltra.com per part 

d’exalumnes i d’altres membres de la comunitat universitària. 

7. Altres qüestions. 

8. Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les juntes: ordinària del 29 de maig de 2019; i virtuals del 26 de juny i 

del 19 de juliol de 2019. S’aproven per assentiment. 

2. Informe de Deganat. La Vicedegana d’Internacionalització i Innovació, Ana R. Calero, explica, en relació a 

Internacional, que dues estudiants, Asya Boncheva Bogdanova i Margarita Nikolova Vasíleva, estan realitzant 

un període de formació en el marc d’Erasmus pràctiques, des de setembre de 2019 fins a març de 2020. 
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També, que el 9 de setembre vam donar una benvinguda doble als estudiants incoming que estudiaran en el 

nostre centre aquest primer quadrimestre, o bé durant tot el curs. Dona les gràcies a tots els agents implicats 

en el procés, que no sempre és fàcil. D’una altra banda, el passat 19 de setembre tingué lloc el XVI Tómate un 

Speed-Cafenet (anglés-espanyol); el 12 de setembre, va assistir a la reunió de la Comissió de RRII-UV, on es 

va informar sobre FORTHEM (la informació s’ha enviat al PDI del centre); del 24 al 27 de setembre, participà 

en l’EAIE a Hèlsinki amb el Vicedegà d’Estudis Sergio Maruenda i com a part de la delegació de la UV. Tingué 

l’oportunitat de visitar a universitats sòcies i conéixer les novetats entorn de qüestions relacionades amb 

l’educació superior en matèria d’internacionalització; el proper 22 d’octubre tindrà lloc una sessió informativa 

sobre beques Fulbright i el 30 d’octubre, sobre beques del DAAD. Finalment, la XVII Setmana Internacional 

tindrà lloc de l’11 al 16 de novembre: hi haurà sessions informatives per a estudiant outgoing i activitats 

diverses. Pel que fa a Innovació, explica que en la resolució del 3 de setembre del Vicerectorat d’Innovació i 

Programes Formatius es varen concedir 1.800 euros per al desenvolupament de les quatre accions 

presentades pel nostre centre: Acció 1: “Innovation Rooms 2 – FFTiC” (coordinat per Ana R. Calero Valera, 

Dolors Palau, Sergio Maruenda, Josep L. Teodoro, Amparo Ricós, Begonya Pozo i Rafael Roca). Acció 2: 

“Congrés Internacional d’Innovació Educativa: la renovació docent en els estudis superiors” (coordinat per Inés 

Rodríguez i José V. Romero). Acció 3: “Els estudiants com a centre dels processos d’innovació en les filologies 

i la comunicació” (coordinat per Barry Pennock, Begoña Clavel, Patricia Bou, Francisca Suau i Vicent 

Cucarella). Acció 4: “IV Jornades sobre pràctiques professionals i orientació laboral per a les Humanitats” 

(coordinat per Amparo Ricós Vidal, Sergio Maruenda, Ana R. Calero i Josep L. Teodoro). 

La Vicedegana de Comunicació i Participació, Dolors Palau, comenta que s’ha informat de la publicació al web 

de la Facultat del micro-site “Activitats per a secundària”, per tal de promocionar els graus de la Facultat entre 

els instituts o promocionar les activitats que fem per a ells. A més, en els següents mesos es gravaran una 

sèrie de vídeos de promoció dels graus amb la col·laboració d’Audiofil. D’una altra banda, per a contribuir a la 

tasca de difusió de la recerca en la Facultat, i en col·laboració amb vuit estudiants de Periodisme, començaran 

a publicar-se entrevistes i/o textos informatius sobre aquelles recerques de la memòria de 2018 que puguen 

tenir més repercussió, interés general o actualitat. 

La Vicedegana de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives, Begonya Pozo, comenta, pel que fa a Cultura: 1) El 

03.06.2019 es va enviar un mail a tot el PDI per fer les propostes del cicle “Autores i autors a les aules 2019-

2020”. Es varen rebre 10 propostes en temps i forma (fins al 01.07.2019, 14h), i totes han estat acceptades. 

Pròximament serà distribuït el cartell conjunt amb totes les dates previstes. 2) El 19.09.2019 es va inaugurar 

l’exposició de Mai Hidalgo (il·lustracions sobre formigó) de l’Espai Cultural i es podrà visitar durant tot el 

quadrimestre. I 3) Reunió el 20.09.2019 amb Rebombori cultural, empresa que ha posat en marxa el I Concurs 

de Tuiteratura, subvencionat pel Servei de Política Lingüística de la UV. Ja s’ha traslladat la informació per 

pregoner a l’alumnat i durant el mes de novembre es farà una xarrada amb Joanjo Garcia per tal de promoure 

el curs i el seu objectiu principal: augmentar l’ús del valencià a les xarxes. Pel que fa a Igualtat: 1) Des del mes 
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d’abril hem tingut diverses reunions amb la Unitat d’Igualtat per tal de dur endavant les presentacions als tres 

campus de les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere (Xarxa Vives) i la formació 

en VG. Aquestes reunions s’han materialitzat en: - Jornada del 10.09.2019 al Rectorat: oberta al PDI, on es 

varen exposar les guies de les diverses disciplines i es va explicar el sistema de tallers (model de “formació a 

la demanda” – SFPIE) que es duran a terme al llarg del primer quadrimestre als diversos centres. - En el 

nostre cas (i com la Vicedegana traslladà també a la CI de Centre de 27.09.2019), l’experta responsable de la 

guia és Montserrat Ribas Bisbal (Pompeu Fabra). Des de la UdI faran les gestions necessàries per a posar en 

marxa el curs de formació, però des de la FFTiC hauríem d’aconseguir un grup mínim de 15-20 PDI per tal 

d’encetar el procés. Per això, aquesta setmana s’enviarà un correu a tot el PDI per a explicar el sistema del 

curs (8h: en principi, 4 presencial – 4 online) i per a animar, especialment a tot el professorat en formació, a la 

seua realització. - A l’última CPIUV (19.09.2019) se’ns va traslladar: a) La posada en marxa del curs online 

“Formació bàsica d’atenció a víctimes de violència de gènere” (coordinació entre la UV i la Conselleria de 

Justícia). Com no s’havia publicitat i els terminis eren breus, demanàrem que s’enviara pregoner a tot el PDI 

de la UV per a afavorir la matrícula. La idea essencial d’aquesta formació és que a tots els estaments de la UV 

(PDI-PAS-Alumnat) hi haja persones formades que puguen ser voluntàries i ajudar en el cas de ser necessari. 

b) La subvenció, per part del VR, dels punts violeta (estructura per codi bity amb imatge de Paula Bonet, 

postals i pins) serà total si es demana aviat des dels centres. Des del Vicedeganat ja s’ha sol·licitat. c) La 

voluntat de crear espais amables als centres (lactància i conciliació), sempre que siga possible (lloc discret i 

despesa mínima). d) Programació de les activitats institucionals al voltant del 25N: seran el 21N. Per una altra 

banda, cal enviar també les propostes dels centres. En aquest sentit, i després de la reunió de la CI-FFTIC del 

27.09.2019, la Comissió d’Igualtat de Centre ha proposat: #Reformular el concurs “Tu no me la pegues” i 

adaptar-lo a les noves necessitats expressives de l’alumnat a través de les xarxes socials. Es tornaran a reunir 

el 18.10.2019 per a articular les bases, dates, etc. #Exposició de fotografies de l’alumnat d’Isadora Guardia al 

corredor del primer pis. #Fer una jornada el 27.11.2019 sobre “Violències contra les dones i xarxes socials”.  

Finalment, i pel que fa a Polítiques Inclusives, la Vicedegana explica que hi ha una reunió prevista amb 

Alejandro Garés, representant de l’ADR i membre del grup Polymorfia-FFTiC, per al 02.10.2019, amb la idea 

de reprendre les activitats del grup durant el curs. 

Pel que fa a Estudis de Grau, el Vicedegà, Sergio Maruenda, informa sobre la celebració de les sessions 

d’orientació per als estudiants de nou accés dels dies 4 i 5 de setembre de 2019. Expressa la seua satisfacció 

per la bona acollida de l’estudiantat de nou accés, malgrat no celebrar-se en dia lectiu. Agraeix especialment 

la participació i implicació de les coordinadores i coordinadors de grau i de primer curs, de l’estudiantat mentor 

i de l’ADR. Informa, a més a més, de la celebració del Fòrum d’Ocupació de la FFTIC per al proper 22 

d’octubre; i demana al PDI la seua col·laboració permetent i animant la presència de l’estudiantat en la 

jornada. 
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En nom del Vicedegà d’Investigació i Postgrau, Josep Ll. Teodoro, que ha excusat la seua absència, la 

degana explica que la represa de l’activitat del nou curs ha tingut la següent repercussió en les dues àrees del 

vicedeganat: pel que fa a postgrau, el passat 27 va tenir lloc una reunió de la SupraCCA de màsters en la qual 

es va donar la benvinguda als nous directors i directores de màsters del nostre centre (Ingrid García-Wistädt, 

Miguel Martínez i Ana Belén Llopis) i es van tractar alguns assumptes d’interés. Es va decidir, entre d’altres 

coses, que el Vicedegà d’Estudis de Postgrau siga l’enllaç entre la CODIMO (comissió de directors de màster) 

i el vicerectorat en els assumptes que toquen al nostre centre. Es va tractar la possibilitat que els màsters del 

centre realitzen activitats comuns, ampliant les que ja es fan (Jornades de Forocupació, Conèixer els màsters 

o d’orientació professional) amb altres noves, com ara la sessió de benvinguda a l’estudiantat o de cloenda, o 

bé tallers d’activitats instrumentals, com ús de bibliografia, recerca d’informació bibliogràfica i altres tècniques 

que tenen a veure amb les TIC. En un altre ordre de coses, es va decidir prorrogar fins al 25 d’octubre el 

termini per a la presentació d’originals del I Concurs de Pòsters Acadèmics de TFM de Màster, que es vol 

impulsar des del deganat. Pel que fa a l’àrea d’investigació, el Vicedegà vol felicitar els responsables de 

l’edició del volum (35) d’Annexos de Quaderns de Filologia “La investigación en lexicografía hoy”, Ferran 

Robles i Cesáreo Calvo, per l’aparició de la nova publicació. Informa que ja es troba en format paper i que 

aviat serà enviat l’enllaç per accedir a la publicació PDF. Igualment s’han enviat els volums necessaris per a la 

seua distribució a càrrec del servei de publicacions de la Universitat. Vol donar les gràcies també a tots els 

membres de la Subcomissió de Revisió de la Memòria d’Investigació, i a la seua coordinadora especialment, 

Mila Aleza, perquè han acabat la revisió anual. El passat dia 27 es va enviar comunicació al Rectorat de la 

finalització del procés. S’ha preparat també la documentació en moodle per atendre possibles reclamacions 

abans de la publicació definitiva. La memòria d’investigació s’ha aprofitat també per a renovar els continguts 

de Dinamització de la Investigació dins de l’OFI, la nostra pàgina web. Aquesta renovació està a càrrec de la 

Vicedegana de Comunicació, Dolors Palau, a la qual volem agrair públicament el seu ajut. 

Finalment, la Degana, Amparo Ricós, lamenta el decés de la nostra companya Carme Bernal Lavesa. També 

felicita els qui s’han jubilat i han promocionat. Carme Barceló i Abelard Saragossà. Als qui han promocionat a 

les places de CD i TU. I també felicita a la nova presidenta de l’ADR, Ana Barbé Gonzálvez. Informa que les 

eleccions d’estudiants (a Junta de Centre, Claustre i ADR) seran al novembre. Pel que fa als Consells de 

Govern, informa que els prof. José Luis Canet, Marco Antonio Coronel i Salvador Pons han aconseguit la 

concessió d’un any sabàtic; el prof. Ángel López García ha sigut nomenat professor emèrit; i han renovat la 

condició d’emèrit Joan Oleza, Jenaro Talens i Antonio Melero; i com a prof. Honorari, Juan Miguel Company 

Ramón. D’una altra banda, comunica que han obtingut els premis extraordinaris del curs 2018-2019 els 

estudiants Fernando Pérez Lambas, de Filologia Clàssica, i Raquel Sanz Moreno, de Filologia Francesa. 

Informa també que en el Consell de Govern del 20 de juny s’aprovà el protocol d’identitat de gènere; en el del 

23 de juliol, que s’ha creat una comissió de sostenibilitat d’universitat. Pel que fa a Infraestructures i Economia, 

sembla que les obres de la façana encara continuaran unes setmanes. En un altre ordre de coses, el 13 de 
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juliol mantingué una reunió amb el Vicerector d’Economia per a demanar-li espai per a despatxos i aules i per 

a recordar-li peticions anteriors. Davant de l’increment de docència per la incorporació d’un nou màster i el 

desdoblament d’alguns grups, hem demanat els pressuposts per a canviar el mobiliari de les aules xicotetes 

de la primera planta. I també hem rebut l’ordre del Vicerector d’Estratègia de que totes les aules han d’estar 

virtualitzades. El proper 3 d’octubre mantindrem una reunió informal per a comprovar els problemes que 

comporten les aules virtualitzades en les aules normals. Per últim, comunica que la reacreditació dels màsters 

d’Estudis Hispànics Avançats i Assessorament Lingüístic tindrà lloc durant els mesos de novembre i 

desembre. 

3. Aprovació, si escau, de les modificacions dels Verifica dels Graus en Periodisme, Comunicació Audiovisual, 

Filologia Clàssica i Estudis Hispànics. Pren la paraula el Vicedegà d’Estudis de Grau, Sergio Maruenda, i 

explica que la Vicerectora d’Estudis ha demanat un informe justificatiu i necessitem l’acord de la Junta de 

Facultat abans de la Comissió que tindrà lloc demà i que haurà d’aprovar els informes. El Vicedegà presenta el 

punt fent referència a l’estat actual de les propostes de reforma dels Graus en Periodisme, Comunicació 

Audiovisual, Estudis Hispànics i Filologia Clàssica. Després d’explicar el procés dut a terme i els passos 

següents, expressa el seu agraïment a les comissions que han participat en l’elaboració dels nous VERIFICA, 

a presidentes i presidents de CAT i coordinadores i coordinadors de Grau i al personal d’administració i serveis 

per la seua implicació. La Degana explica que alguns dels canvis que seran sotmesos a aprovació hui (a la 

Junta) i demà (a la Comissió) ja estan aplicant-se a l’OCA. La prof. M. J. Coperías demana la paraula, i 

després de manifestar el seu agraïment a totes les persones que han treballat en l’elaboració de les 

modificacions, manifesta la seua disconformitat amb la redacció del primer paràgraf de l’informe del Grau en 

Periodisme, que li sembla inexacte, negatiu i gairebé derrotista. D’aquesta manera, considera que no es 

convenient mantindre el paràgraf tal com està, i sol·licita a la Junta de Facultat el següent canvi de redacció: 

On diu: “Los cambios que se han llevado a cabo en este MODIFICA del grado de Periodismo se han 

justificado sobre la base de la experiencia de diez años de docencia con el plan de estudios que se implantó 

en 2009. Tras este periodo se ha constatado el desfase epistémico, metodológico y pedagógico del actual plan 

de estudios, que ya cuenta con una década, y no contempla los cambios sociales y tecnológicos que se han 

producido en el sector de la comunicación. Los datos arrojados por el estudiantado, a través de las encuestas 

de evaluación, las quejas y las reclamaciones, presentadas ante la coordinadora de la titulación, así como los 

informes de la comisión de reacreditación del grado de 2015, han servido de punto de partida para trabajar 

sobre la memoria MODIFICA del grado de Periodismo de la UV con una propuesta integradora, innovadora y 

actual. El objetivo esencial de esta modificación del actual es mejorar la calidad de la enseñanza y por tanto 

de los resultados del aprendizaje del estudiantado”, proposa que hi diga: “Los cambios que se han llevado a 

cabo en este MODIFICA del grado de Periodismo se han justificado sobre la base de la experiencia de diez 

años de docencia con el plan de estudios que se implantó en 2009. Tras este periodo de una década y debido 

a los cambios sociales y tecnológicos que en el ámbito de la comunicación y del periodismo se han producido, 
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se ha constatado un desfase que hace necesarios algunos cambios. Los datos arrojados por el estudiantado, 

a través de las encuestas de evaluación, así como sus observaciones críticas y sugerencias, juntamente con 

los informes de la comisión de reacreditación del grado de 2017, han servido de punto de partida para trabajar 

sobre la memoria MODIFICA del grado de Periodismo de la UV con una propuesta actualizada, y que potencia 

el carácter integrador e innovador del Grado. El objetivo esencial de esta modificación, por tanto, es seguir 

mejorando la calidad de la enseñanza en beneficio de incrementar y fortalecer los resultados del aprendizaje 

del estudiantado”. La prof. T. Ferrer opina que la prof. Coperías no s’està oposant al que demanen els 

responsables del Grau en Periodisme; i que, per tant, aquests responsables (bàsicament, la coordinadora del 

Grau i el director del Departament) haurien d’escoltar la proposta de canvi de redacció de la prof. Coperías. En 

la mateixa línia, el prof. A. Carratalà considera que no hi haurà problemes per a arribar a un consens per a 

realitzar una nova redacció del paràgraf. A l’espera de poder parlar amb els responsables del Grau en 

Periodisme, la resta de modificacions presentades en el mateix punt (Comunicació Audiovisual, Filologia 

Clàssica i Estudis Hispànics) s’aproven per unanimitat. A mitjan Junta de Facultat, s’hi incorpora el director del 

Departament, el prof. Guillermo López, i explica que, en la seua opinió, no hi ha cap inconvenient a acceptar la 

modificació plantejada per la prof. M. J. Coperías. En conseqüència, la Junta decideix incorporar la proposta 

de canvi a l’informe de modificacions del Grau en Periodisme i, posteriorment, aprovar l’informe. 

4. Renovació, si escau, de la Comissió del Doctorat en Llengües i Literatures. Pren la paraula la Degana i 

explica que cal renovar els membres de la Comissió pel fet que han canviat els directors. Així, la proposta de 

nova composició és la següent: Coordinadora del programa de Doctorat: Dra. Júlia Benavent Benavanet; 

vocals: Dra. María Luisa Carrió Pastor, Dr. Miquel Nicolás Amorós, Dr. Enric Serra Alegre, Dr. Miguel Martínez 

López, Dra. Ingrid García-Wistäd, Dª Estrella López García (PAS). S’aprova per assentiment. 

5. Aprovació, si escau, de la modificació del Manual de Qualitat i dels documents simplificats del Centre. Pren 

la paraula la Degana i explica que s’hi ha inclòs el Màster en Nous Periodismes, Comunicació Política y 

Societat del Coneixement. S’han modificat dues pàgines, 38 i 40; i també s’ha aprofitat per a modificar el 

professorat dels diferents departaments. Es tracta de la modificació del capítol 2. Pel que fa als Graus, hi ha 

modificacions que han de passar abans per Supracat. S’aprova per assentiment. 

6. Aprovació, si escau, d’una proposta relativa a l’ús de les instal·lacions de Radiofiltra.com per part 

d’exalumnes i d’altres membres de la comunitat universitària. Pren la paraula Dolors Palau i explica que s’han 

rebut peticions d’exalumnes, i també de professors d’altres facultats, que demanen fer ús de les instal·lacions 

de la Ràdio. La Vicedegana comenta que arriben poques propostes de dins de la Facultat. I que, en paral·lel, 

n’arriben d’altres facultats. Recorda que els recursos són limitats; també recorda que els programes s’han de 

penjar en el repositori de la Facultat, malgrat que després se’ls puga donar una altra via. Tenint en compte tot 

això, la Vicedegana demana l’opinió de la Junta de Facultat. L’administradora pregunta si la petició inclou 

també suport tècnic. La Vicedegana explica que els recursos han de passar per una sol·licitud. S’aprova per 

assentiment la cessió sempre que estiga vinculada a propòsits formatius vinculats a la Facultat i/o universitaris 
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d’interés per a la comunitat, que els programes es depositen en el repositori de Radiofiltra.com i que la cessió 

estiga subjecta a les disponibilitats tècniques i els recursos de la Facultat. 

7. Altres qüestions. No n’hi ha. 

9. Precs i preguntes. L’Administradora dona les gràcies a tots els companys i companyes de Secretaria per 

l’esforç i la constància amb què s’està portant a terme la matriculació dels estudiants. 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 11.30 h. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

 


