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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 20 DE DESEMBRE DE 2019 
  

DATA DE LA REUNIÓ: Divendres, 20 de desembre de 2019 
HORA DE LA REUNIÓ: A les 10 hores 

LLOC: Sala de Graus “Enric Valor” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dilluns, 16 de desembre de 2019 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 20 de desembre de 2019, amb la presència dels següents 
membres: P. Abella, J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, B. Clavel, M. J. Coperías, I. Garcia-Wistädt, 

D. Giménez, M. Izquierdo, A. Hidalgo, S. Maruenda, E. Miñano, D. Palau, J. Peris, B. Pozo, S. Renard, A. Ricós, R. 

Roca, H. Seco, G. Soler i J. Ll. Teodoro. Excusen l’assistència: J. Benavent, T. Ferrer, I. Genovés, J. Lluch, F. 
Martínez, J. V. Martínez i C. Padilla. 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

1.  Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 27 de novembre de 2019. 

2.  Informe de Deganat. 

3.  Aprovació, si escau, de la proposta d’OCA preliminar de graus i màsters de la FFTC per al curs 2020-
2021. 

4.  Altres qüestions. 

5.  Precs i preguntes. 

 
ACORDS: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 27 de novembre de 2019. En el punt 11, cal afegir-hi que la 
intervenció de la prof. M. J. Coperías comptà amb el suport de tota la Junta de Facultat. S’aprova per assentiment.  

2. Informe de Deganat. La Vicedegana d’Internacionalització i Innovació, Ana R. Calero, comunica que el passat 28 

de novembre tingué lloc la presentació de les Universitats de Sofia (Bulgària) i Leeds (Regne Unit), que anà a càrrec 

de diversos estudiants. D’una altra banda, l’11 de desembre se celebrà la reunió anual de la Comissió de Mobilitat 
del Centre, en la qual es va aprovar l’informe de qualitat de mobilitat corresponent al curs 2017-2018. I dos dies 

després, el 13 de desembre, tingué lloc la presentació del catàleg Motivem 2019 al Rectorat. Així mateix, el dia 16 

de desembre vàrem donar la benvinguda a 17 estudiants d’un institut de Berlín que vingueren acompanyats per la 

seua professora i exestudiant nostra, Leticia Fernández-Palacios. Finalment, la Vicedegana dona les gràcies a totes 
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les persones de la FFTiC implicades en els àmbits de la internacionalització i la innovació, i desitja un molt bon any 

2020 per a tots i totes. 

La Vicedegana de Comunicació i Participació, Dolors Palau, informa que el proper dilluns 23 de desembre mantindrà 

una reunió amb el Vicerector Joaquín Aldás per tal d’impulsar la ràdio de la FFTiC. També assenyala que han 
començat a publicar-se al web de la Facultat informacions elaborades pels estudiants de Periodisme sobre la 

recerca que han dut a terme docents i investigadores i investigadors del centre, i que ha sigut recollida a l’informe de 

2018, elaborat en col·laboració amb el Vicedeganat d’Estudis de Postgrau i Investigació. 
Per la seua banda, el Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació, Josep Ll. Teodoro, explica que, en referència a 

l’Àrea d’investigació, s’han renovat alguns continguts del web d’investigació del Centre (OFI). Així mateix, agraeix el 

treball de la vicedegana Dolors Palau, en refrescar i mantenir viva aquesta finestra al treball de recerca dels nostres 

companys. I assenyala que s’han publicat les normes per a sol·licitar el reconeixement del nou sexenni 
d’investigació, que no presenta gaires novetats respecte de l’any anterior. En la pàgina de l’OFI es pot trobar 

material sobre la redacció de la sol·licitud, valoració de revistes i una presentació-resum del taller sobre redacció de 

sexennis que va realitzar la Biblioteca d’Humanitats. 
El Vicedegà d’Estudis de Grau, Sergio Maruenda, informa que es va rebre, per part d’ANECA, l’informe provisional 

d’avaluació de les propostes de reforma dels Graus d’Estudis Hispànics i Filologia Clàssica. Es remeteren a ANECA 

les al·legacions oportunes i estem a l’espera de resposta. D’una altra banda, el Vicedegà explica que s’han 

mantingut diverses reunions amb el Vicerectorat, la Unitat d’OCA, el PDI i el Servei d’Informàtica per a treballar en el 
procediment de gestió administrativa per a la implantació de totes les reformes, incloses les de Comunicació 

Audiovisual i Periodisme. El Vicedegà agraeix expressament el treball del personal d’administració i serveis del 

centre, que ha estat molt intens durant aquests mesos. 
Finalment, la Degana, Amparo Ricós, informa del temes tractats al Consell de Govern del 17 de desembre de 2019: 

com es va avançar, s’ha aprovat el Manual per a l’Avaluació de l’activitat docent del professorat (Programa 

DOCENTIA), informat favorablement per la Comissió de Professorat. El 29 de setembre de 2015 el Consell de 

Govern aprovà un manual que, prèviament, es portà a la Mesa Negociadora amb el vot afirmatiu de tres seccions 
sindicals. A partir d’eixe moment es va aplicar com a experiència pilot, i de les reflexions i resultats s’ha actualitzat 

per aplicar-lo de forma general. S’han incorporat una sèrie de resultats de l’experiència pilot, analitzats per la 

Comissió d’Avaluació de la Docència, i s’ha intentat clarificar el procés administratiu. Es proposen diferents 
subcomités d’avaluació i s’ha tingut en compte la protecció de dades. A més s’ha inclòs l’obligatorietat de 

l’autoinforme del professorat i s’ha revisat el procediment de les enquestes d’avaluació, aprovat en el Consell de 

Govern anterior. En relació amb això, s’ha aprovat també el Reglament de procediment d’avaluació de l’activitat 

docent del professorat de la Universitat de València. Del Manual per a l’Avaluació de l’Activitat Docent del 
Professorat s’han extret una sèrie d’aspectes que s’havien de reglamentar, com que l’avaluació serà cada cinc anys 

i, si escau, es farà coincidir amb la sol·licitud del quinquenni; s’aclareix qui són els agents implicats; la Comissió de 

Garanties i les fases del procediment d’avaluació. El professorat podrà presentar al·legacions davant de l’informe 



 

 

3 

 

provisional que seran valorades pel Comité d’Avaluació a través dels subcomités. També s’aclareixen els dos nivells 

d’avaluació (bàsic i avançat) i els seus efectes. S’ha inclòs una disposició addicional que indica que el reglament i 

les seues modificacions s’hauran d’aprovar en Consell de Govern. Finalment, cal dir que en gener es donarà 

publicitat d’aquest reglament i es comunicarà al professorat que siga objecte d’avaluació. Entre altres punts, al 
Consell es modifica la redacció de l’apartat C) de l’article 8 del Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i 

Situacions Administratives del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València, per tal d’incloure les 

noves figures de «Responsables de Gestió Acadèmica» recollides en el nou Reglament de Càrrecs Acadèmics i de 
responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València; s’aproven els premis extraordinaris de grau i 

màsters (aprovats a la Junta del 27 de novembre 2019). En aquest punt s’informa que la concessió del premi 

figurarà a l’expedient de l’estudiant i comportarà una dotació econòmica de 300 euros per al grau i el màster. També 

s’aprova la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat. Els estudiants han de sol·licitar la participació en la 
convocatòria i les comissions baremaran el currículum, d’acord amb les bases aprovades. D’acord amb el nombre 

de tesis doctorals llegides, es proposa la concessió de 37 premis extraordinaris distribuïts en 17 àrees; entre altres 

temes, s’aprova la modificació del Reglament de la Comissió d’Ètica en la Investigació Experimental de la Universitat 
de València, per a introduir a la Delegació de Protecció de Dades. El 16 de desembre es va presentar a la Comissió 

Econòmica el projecte de pressupost de la UV per al 2020 y el projecte de reglament d’execució pressupostària per 

al 2020, que es va aprovar al Consell de Govern. A partir de gener començaran a reunir-se amb els centres per a 

aplicar el nou model de finançament. Per últim, es va aprovar el calendari general de la UV. Comenta la Vicerectora 
que, probablement, el 20 de març es considerarà no lectiu. Per altra banda, el 12 de desembre es va reunir la 

Comissió de projecció territorial. En darrer terme, en l’apartat de Qualitat, comenta que els dies 12 i 13 de desembre 

tingué lloc la visita de la comissió externa del Màster de Estudis Hispànics Avançats: aplicacions i investigació. 
Informa també que el dia 16 de desembre, a rectorat, es van lliurar els premis del I Concurs de Receptes saludables 

i sostenibles.  

3. Aprovació, si escau, de la proposta d’OCA preliminar de graus i màsters de la FFTC per al curs 2020-2021. Pren 

la paraula el Vicedegà d’Estudis de Grau, que resumeix les principals modificacions de l’OCA dels distints graus per 
al curs 2020-2021 (veure apèndix). Destaca que les OCA dels graus de Comunicació Audiovisual i Periodisme són 

provisionals, a l’espera de l’aprovació d’ANECA de la reforma dels plans. I que, en previsió, s’han activat dos nous 

estudis amb codis diferents per als primers cursos de Comunicació i Periodisme. 
A continuació, pren la paraula el Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació, Josep Ll. Teodoro, explica que s’han 

aprovat les Ofertes de Curs Acadèmic corresponents al curs 2020-2021 en els següents màsters: M. U. en Estudis 

Hispànics; M. U. en Estudis Anglesos Avançats; M. U. en Continguts Audivisuals; M. U. en Investigació en Llengües 

i Literatures; M. U. en Nous Periodismes i Comunicació; M. U. en Traducció Creativa i Humanística; i M. U. en 
Assessorament Lingüístic i Cultura Literària. L’OCA no presenta modificacions respecte a l’aprovada en l’any 

anterior, excepte en el Màster d’Assessorament Lingüístic, que inicia el pròxim curs la seua extinció. Des del curs 

2020/21, el primer curs del màster figura sense docència i amb dret a dues convocatòries. El primer curs es 
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considerarà extingit el curs 22/23. El segon curs del màster queda sense docència i amb dret a dues convocatòries 

durant el curs 21/22 i 22/23, per a quedar formalment extingit el curs 23/24. Pel que toca al Màster de Traducció 

Creativa i Humanística, observem que a l’OCA no figuren les assignatures de l’itinerari de francés sol·licitat per la 

CCA. Aquest itinerari es va desactivar durant el curs 19/20 per baixa matrícula, i estem a l’espera que el Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica resolga la petició de reactivació. Volem agrair al personal d’administració i serveis del 

Centre el seu treball en la redacció d’aquestes Ofertes de Curs Acadèmic. 

El prof. E. Miñano pregunta si hi ha un calendari de resposta del Rectorat a les peticions de reactivació 
d’assignatures de l’àrea de Francés que s’ha sol·licitat. La Degana li respon que no hi ha un calendari, però que 

calcula que ens cridaran a converses després de festes de Nadal i any nou. 

El prof. S. Renard intervé per a manifestar la seua disconformitat amb la proposta d’OCA de Comunicació 

Audiovisual, per la qual cosa manifesta que votarà en contra i que demana als membres de la Junta que ho facen 
així també. 

La prof. M. J. Coperías demana saber quines serien les conseqüències de no aprovar l’OCA de Comunicació 

Audiovisual. 
El Vicedegà d’Estudis de Grau explica que les discrepàncies no vénen d’una voluntat del Rectorat de retallar hores 

del Grau de Comunicació Audiovisual. Hi ha un acord sobre les condicions per a la implantació de la reforma que fou 

assumit per la CAT de Comunicació Audiovisual que obre la possibilitat a no duplicar grups i a desactivar 

assignatures optatives triades per la CAT; anualment, no perennement. 
El prof. S. Renard diu que la CAT manifestà que triaria quines assignatures s’havien de desactivar en cas que fora 

imprescindible, no perquè desitjara desactivar-les. 

El prof. E. Miñano comenta que aquesta situació s’ha viscut en tots els graus quan s’ha passat d’un pla d’estudis a 
un altre. 

Finalment, es porta a terme la votació, que queda de la següent manera: la proposta d’OCA de màsters: s’aproven 

per unanimitat. La proposta d’OCA de Graus (excepte Comunicació Audiovisual): s’aproven per unanimitat. La 

proposta d’OCA del Grau de Comunicació Audiovisual es vota de manera separada, amb el següent resultat: 15 a 
favor, 2 en contra, 1 abstenció. Per tant, queden aprovades les propostes d’OCA preliminar de graus i màsters de la 

FFTC per al curs 2020-2021. 

4. Altres qüestions. No n’hi ha. 
5. Precs i preguntes. No n’hi ha. 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 11.25 h. 

 

 
 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
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APÈNDIX 

	  

INFORMACIÓ	  SOBRE	  OCA	  PRELIMINAR	  2021	  

	  

ESTUDIS	  DE	  GRAU	  

	  

Sobre	  els	  procediments	  OCATAULA	  que	  s’han	  presentat	  a	  les	  diferents	  CATS	  i	  al	  

debat	  i	  aprovació	  de	  la	  junta	  de	  FFTiC,	  informem	  del	  següent:	  

	  

ESTUDIS	  ANGLESOS	  (1000):	  sense	  canvis.	  	  

	  

FILOLOGIA	  CLÀSSICA:	   canvia	   codi	   titulació	  de	  1002	  a	  1013	  pel	   canvi	  de	   crèdits	  

del	  TFG	  i	  una	  nova	  obligatòria:	  

	  

a	  )	  Se	  presenta	  oferta	  acadèmica	  de	  la	  nova	  versió	  del	  títol	  1013,	  amb	  el	  canvi	  de	  

crèdits	  del	   TFG	   codi	   36545	   (de	  12	   cr	  passa	   a	  6	   cr)	   i	   la	  nova	  obligatòria	  de	  6	   cr.	   codi	  

36544	  COMENTARI	  LINGÜÍSTIC	  DE	  TEXTOS	  GRIEGOS	  Y	  LATINOS	  .	  	  

	  

b)	   En	   el	   procediment	   OCATAULA	   no	   figura	   l’optativa	   35500	   HISTORIA	   DE	   LA	  

LENGUA	  GRIEGA,	   que	   s’oferta	   de	   forma	  biennal	   amb	   la	  Historia	   de	   la	   Lengua	   Latina	  

35503.	   Aquesta	   ha	   passat	   a	   ser	   grup	   SD	   sense	   docència	   (amb	   dret	   examen	   per	   als	  

possibles	   repetidors).	   S’ha	   demanat	   en	   temps	   i	   forma	   a	   Unitat	   OCA	   del	   S.	   de	   PDI	   i	  

estem	  a	  l’espera	  que	  Vicerectorat	  d’Ordenació	  Acadèmica	  resolga	  la	  petició	  motivada	  

de	  la	  CAT	  sol·∙licitant	  la	  reactivació	  d’esta	  optativa.	  

	  

ESTUDIS	  HISPÀNICS	   (1003):	  S’ofertarà	  amb	  els	  canvis	  en	  les	  modalitats	  docents	  

sol·∙licitats,	  de	  T	  a	  X	  (teòric-‐pràctics)	  
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LLENGÜES	  MODERNES	  I	  LES	  SEUES	  LITERATURES	  (1008):	  Canvis	  respecte	  del	  curs	  

actual:	  

a) S’elimina	   del	   segon	   grup	   de	   TIC	   APLICADA	   A	   LA	   LENGUA	   ALEMANA	  

35724,	  per	  no	  complir	  els	  criteris	  d’OCA	  per	  baixa	  matricula.	  

b) LENGUA	  ALEMANA	  PARA	  FINES	  ESPECÍFICOS	  (35718	  ):	  No	  apareix	  en	  el	  

proced.	  OCATAULA	  per	  que	  va	  causar	  baixa	  matrícula	  en	  el	  curs	  actual.	  S’ha	  sol·∙licitat	  

la	  reactivació	  de	  la	  mateixa,	  junt	  l’informe	  justificatiu	  de	  la	  CAT,	  amb	  temps	  i	  forma	  a	  la	  

Unitat	  OCA	  del	  S.	  de	  PDI.	  Estem	  a	  l’espera	  que	  el	  Vicerectorat	  d’Ordenació	  Acadèmica	  

resolga	  la	  petició	  motivada	  de	  la	  CAT.	  

	  

FILOLOGIA	  CATALANA	  (1001):	  

a) S’oferten	   desdoblaments	   dels	   subgrups	   pràctics	   de	   3	   assignatures	  

obligatòries:	  

• 35393	  Anàlisi	  i	  crítica	  de	  la	  narrativa	  catalana.	  	  

• 35403	  Gèneres	  contemporanis	  II.	  

• 35399	  Literatura	  catalana	  medieval	  II.	  

	  

b) Es	   reactiva	   l’optativa	   Lexicografia	   i	   onomàstica	   catalanes	   (35406),	   i	  

s’oferta	   sense	   docència	   (amb	   dret	   examen	   per	   als	   possibles	   repetidors)	   la	   de	  

Semàntica,	  lexicologia	  i	  fraseologia	  catalanes	  (35405).	  

	  

TRADUCCIÓ	  I	  MEDIACIÓ	  INTERLINGÜÍSTICA	  –	  ANGLES	  (1009)	  /	  FRANCÈS	  (1010)	  

/	  ALEMANY	  (1011):	  

	  

• A	   petició	   de	   la	   CAT	   s’ofertarà	   un	   3r	   grup	   d’	   ESTILÍSTICA	   de	   la	   LLENGUA	  

CATALANA	   codi	   35574	   per	   l’elevada	  matrícula	   en	   les	   dos	   grups	   existents	   en	   el	   curs	  

actual	  (130	  alumnes	  entre	  els	  dos	  grups	  A	  i	  B	  de	  50	  capacitat).	  
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• La	  resta	  tot	  igual.	  	  

	  

COMUNICACIÓ	  AUDIOVISUAL:	  S’oferta:	  

• Versió	  1301:	  

o 	  S’oferta	  el	  1r	  curs	  sense	  docència	  tot	  com	  grups	  SD	  (amb	  dret	  examen	  

per	  possibles	  repetidors),	  i	  2n,	  3r	  i	  4t	  amb	  docència.	  	  

o 	  ES	  DESACTIVEN	  LES	  OPTATIVES:	  33441	  Disseny	  de	  projectes	  interactius	  

(6	  cr	  )	  i	  33439	  Tecnologies	  Audiovisuals	  Interactives	  (4,5	  cr).	  

	  

• NOVA	  VERSIÓ	  1333	  :	  tot	  el	  1r	  curs	  del	  nou	  pla	  d’estudis	  .	  	  

	  

PERIODISME:	  S’oferta:	  	  

o 	  versió	   1308:	   el	   1r	   curs	   sense	   docència	   tot	   com	   grups	   SD	   (amb	   dret	  

examen	  per	  possibles	  repetidors),	  i	  2n,	  3r	  i	  4t	  amb	  docència.	  

	  

o versió	  1334:	  el	  1r	  curs	  del	  nou	  pla	  d’estudis.	  	  

	  

OBSERVACIÓ	   respecte	   dels	   procediments	   OCATAULA:	   NO	   APAREIXEN	   ELS	  

GRUPS	  AZ	  perquè	  no	  tenen	  càrrega	  docent,	  però	  SÍ	  ESTAN	  MECANITZATS:	  

	  

E.	  ANGLESOS:	  	  

• Introducción	  a	  la	  literatura	  inglesa.	  (35333)	  

• 	  Literatura	  de	  EEUU	  I.	  (35341)	  .	  

	  

LML:	  Trad.	  general	  lengua	  Italiana	  (35723)	  
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MINOR	  ITALIÀ:	  

• Literatura	  i	  cultural	  en	  Llengua	  Italiana	  1	  (35770)	  

• Literatura	  i	  cultural	  en	  Llengua	  Italiana	  2	  (35771)	  

	  

MINOR	  DE	  F.	  CLÀSSICA:	  

• 35440	  Griego	  I	  

• 35441	  Griego	  II	  

• 35442	  Latín	  II	  

• 35443	  Latín	  III	  

• 35444	  Religión	  y	  mitología	  	  
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MÀSTERS	  

	  

M.U.	  ASSESSORAMENT	  LINGÜÍSTIC	  (2146):	  

	  

	  Aquest	   Màster	   el	   pròxim	   curs	   20/21	   inicia	   la	   seua	   extinció.	   Al	   procediment	  

OCATAULA	   únicament	   figuren	   les	   assignatures	   amb	   docència	   (de	   2n	   curs)	   i	   la	   resta	  

d’assignatures	  de	  1r	  curs	  s’ofertaran	  com	  grups	  SD	  (sense	  docència	  nomes	  amb	  dret	  a	  

examen)	  

	  

Amb	  calendari	  d’extinció	  aprovat	  per	  el	  5	  de	  novembre	  2019,	  per	  acord	  Consell	  

de	  Govern	  UV	  ACUGUV	  219/2019.	  	  

	  

M.U.	  TRADUCCIÓ	  CREATIVA	  Y	  HUMANISTICA	  (2055):	  Al	  procediment	  OCATAULA	  

no	   figuren	   les	   assignatures	   de	   l’itinerari	   de	   Francès	   sol·∙licitat	   per	   la	   CCA.	   Aquest	  

itinerari	   es	   va	   desactivar	   el	   curs	   2019/20	   per	   baixa	   matrícula	   i	   enviat	   l’informe	  

justificatiu	   a	   Unitat	   OCA	   del	   S.	   de	   PDI,	   estem	   a	   l’espera	   que	   des	   de	   Vicerectorat	  

d’Ordenació	  Acadèmica	  resolguen	  la	  petició	  de	  la	  CCA	  de	  reactivació.	  	  

	  

La	  resta	  de	  Màsters	  es	  mantenen	  sense	  canvis:	  	  

• M.U.	  en	  Estudis	  Anglesos	  Avançats.	  (2196)	  

• M.U.	  en	  Investigació	  en	  Llengües	  i	  Literatures	  (2207)	  	  

• M.	  U.	  en	  Nous	  Periodismes	  (2239)	  

• M.U.	  en	  Continguts	  Audiovisuals	  (2149)	  

• M.U.	  en	  Estudios	  Hispánicos	  Avanzados	  (2240)	  

	  


