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Junta de Facultat ordinària 25 d’octubre de 2021 

SESSIÓ: 5/2021 

DATA: 25/10/2021 

HORA: 10.00 en  

 

Assistents: 

Celia Andreu 

Mariluz Barbeito 

Anna Bosch convidada 

Ana Calderón 

Maria Corominas 

Carmina Crusafon 

Mercè Díez 

Trini Expósito 

Carme Ferré-Pavia 

Núria Garcia 

Glòria Garcia 

Alfons González  

Raül Giró 

Mònica González     

Mercedes Yáñez 

Núria Simelio 

Maria Gutiérrez 

Amparo Huertas 

Charo Lacalle 

Patrícia Lázaro 

Carles Llorens 

Enric Marín 

Belén Monclús 

Fernando Morales 

Juanjo Perona 

Quim Puig 

Maria José Recoder 

Pepe Rodríguez 

David Vidal

 

S’excusen: Ludovico Longhi, Joana  Gallego

Ordre del dia: 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta anterior 

2. Aprovació, si escau, de la modificació de memòries de grau i de màster 

3. Aprovació, si escau, del canvi de calendari electoral a representants del sector C a la Junta 

4. Aprovació, si escau, de la modificació en el procés d’assignació de tutors de TFG 

5. Informe de l’equip 

6. Afers de tràmit  

7. Torn obert de paraules 

1) 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la junta anterior. 

S’aprova per assentiment. 

 

2) Aprovació, si escau, de la modificació de les memòries.  
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La vicedegana Cèlia Andreu explica totes les adaptacions de les memòries de tots els graus i dos 
dels màsters. Tots els graus han incorporat les competències generals de la UAB i revisen les 
prèvies per evitar duplicitats. El grau de Comunicació Interactiva incorpora l’assignatura optativa 
“Intel·ligència artificial a la Comunicació” i indica que els TFG de grup es podran fer en grups de 
6-8 persones. El grau en Comunicació de les Organitzacions elimina dues assignatures 
d’estadística i incorpora dues: “Gestió avançada de continguts digitals” i “Big data i visualització 
de dades”. Les incorporacions d’assignatures s’han fet amb la consulta a les direccions dels 
departaments. El Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura i el Màster en Periodisme i innovació 
en Continguts Digitals també incorporen propostes de modificació. 

Demana que els coordinadors les signen avui mateix per passar-les a l’OQD. La degana Recoder 
recorda que els canvis de ràtio en les modificacions de memòria poden fer que no siguin 
acceptades. 

S’aproven per assentiment. 

 

3. Aprovació, si escau, del canvi de calendari electoral en l’elecció de representants del sector C 
a junta. 

La degana explica la situació de les eleccions al sector C i que cal fer-les per poder fer les 
eleccions al Deganat. El rectorat ha donat 4 opcions possibles (posar-les) als centres i la nostra 
Facultat s’acull a la 3: 

Opció 3.  Demanar continuar amb el procés amb una resolució motivada. 

Els centres que ho desitgin poden seguir amb el calendari i/o adaptar el procés electoral per a la 
realització d’unes eleccions presencials. La situació actualment no permet la realització del 
procés electoral pel sistema de votació electrònica. En aquest cas, cal que el centre faci una 
resolució motivada (signada pel mateix òrgan que va convocar les eleccions) demanant que volen 
continuar amb el procés. Cal que aquesta resolució motivada es vehiculi mitjançant la seva 
administració de centre, la qual haurà de gestionar aquesta situació amb el Gabinet Jurídic. 

La secretària de centre, Carme Ferré, explica que el procés està en marxa, ja hem comunicat a 
l’OCI i a Secretaria general el canvi de calendari. El dia 19 es va engegar, la campanya electoral 
és de l’11 al 16 de novembre i les eleccions són el mateix 16. El dia 25 se’n proclamarien els 
resultats. 

S’aprova per assentiment. 

 

4. Aprovació, si escau, de la modificació en el procés d’assignació de tutores del TFG. 

La degana explica com s’ha hagut d’adaptar l’assignació davant la falta de notes de l’expedient i 
que Afers Acadèmics ha demanat que les propostes es votessin en Junta. A tota la UAB es vetlla 
per consell del Gabinet Jurídic que tots els processos adaptats durant el ciberatac quedin 
transparents amb documentació que els suporti. 

La vicedegana Carme Ferré  n’explica la gestió i el calendari. Davant la possibilitat d’accés a 
Sigma, el primer criteri de repartiment serà la distribució prèvia per departaments dels TFG. Es 
a dir. Els estudiants de Publicitat i RRPP aniran en general al departament de Publicitat, els de 
Comunicació Audiovisual al CAP, i els de Periodisme prioritàriament a Mitjans i a Periodisme. 
Però com que els estudiants de Periodisme són els més nombrosos, alguns hauran de ser 
repartits també entre els altres dos departaments. Per fer-ho, es contemplarà amb quina línia 
de recerca volen treballar el TFG.  
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La mateixa vicedegana i la gestora acadèmica faran un repartiment entre departaments i seguint 
el criteri de percentatge que a cada un li toca. Els estudiants rebran aquesta mateixa tarda el 
formulari per correu, i hauran de lliurar-lo complimentat per duplicat i presencialment en paper 
a la gestió acadèmica. Està previst que el dia 10 de novembre els departaments, que assignaran 
tutors i tutores, ho facin públic. 

 

Torn de paraules: 

Núria Simelio, coordinadora del grau de Periodisme, pregunta quan tindran el formulari. Anna 
Bosch informa que el pot enviar, des de casa, el mateix dia perquè ha pogut accedir a tots els 
correus d’estudiants matriculats al TFG. El poden deixar en paper, per duplicat, sense cita. 

La professora Mercè Díez reconeix la feina de Gestió i el Vicedeganat per endegar-ho. Dona 
suport a la distribució que en facin. 

La professora Charo Lacalle demana si es pot enviar la llista de tutors de TFG per correu. 
Comenta el cas del calendari dels que fan mobilitat i que el calendari es podria retallar, que no 
lliuressin el TF tan tard. 

La professora Maria Gutiérrez parla de la distribució per graus, ja que tenen casos d’estudiants 
d’altres graus que volen treballar amb ells i reconeix la tasca feixuga que espera per fer el 
repartiment. 

La directora del dep. de Publicom, Patrícia Lázaro, comenta que donen suport total a aquesta 
gestió i i ofereix explícitament el seu suport. 

La degana proposa que s’inclogui al formulari un apartat d’Observacions perquè els professors 
puguin avisar amb qui ha hagi contactat que ho anotin. 

S’aprova per assentiment. 

 

5. Informe equip 

La degana informa de les dates de les tres properes juntes de Facultat, 9 i 29 de novembre i 15 
de desembre extraordinària per l’elecció de nou degà/ana. 

La vicedegana Cèlia Andreu comenta el procés d’Acreditació del centre, que ha acabat després 
de la realització de 17 audiències amb tots els estaments i càrrecs de la Facultat i del rectorat, 
del comitè avaluador, amb un esperit exigent i constructiu. 

Els resultats han estat òptims. Han comunicat fortaleses com ara la implicació, adaptació i 
traçabilitat de l’aplicació de les estratègies de Qualitat al centre. Recomanen que la Qualitat 
tingui més i visibilitat i paper més preponderant al centre, així com també més implicació dels 
grups d’interès. 

Els propers dies enviaran un document més detallat de recomanacions. 

Agraeix Toñi Romero, Meritxell Font, Josep A. Guimerà i tota la gent implicada l’enorme esforç 
per la feina feta.  

La degana reitera l’agraïment i que la sensació és que ha anat molt bé i que és important perquè 
durant 6 anys deixa graus i màsters acreditats. Això dona molta tranquil·litat a la Facultat. Cal 
associar la qualitat a la gestió i l’estratègia, sense pensar tant en la documentació. 

La vicedegana Carmina Crusafon comenta sobre Comtec com han anat les experiències pilot, 
que han estat una desena, el que es considera poca demanda. De màster n’han rebut quatre. 
Cal més activitat docent i fer avinent al professorat com fer activitats d’innovació i co-working. 
Hem pensat a fer sessions de noves metodologies. Òscar Hernández, expert en activitats co-
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creatives i participatives, en seria el responsable. Comtec ha de servir per posar en valor 
l’experimentació i el talent digital i creatiu. Serien al gener, abans de començar el segon 
semestre. Anima el professorat a fer servir l’espai, que té poca ocupació. No està tancat i ess fa 
servir però volem que la docència sigui el seu motor. 

El vicedegà Fernando Morales explica que les obres de la torre senar estan planificades, els 
plànols estan fets i els despatxos afectats s’han buidat, sobretot del dep. de Mitjans. El dia 8 de 
novembre comencen les obres i duraran uns dos mesos, en què hi pot haver sorolls i algunes 
molèsties. Ara toca fer l’assignació d’aquests espais, que es farà per hores impartides de cada 
departament.  

El vicedegà Carles Llorens comenta que UAB Mèdia estrena nova imatge corporativa i compta 
amb 4 becaris finançats perlrectorat, el que permet molta cobertura i atendre les més de 100 
sol·licituds d’estudiants que volen col·laborar amb  UAB Mèdia. També hi ha estudiants en 
pràctiques que l’han triada com a primera opció. S’han cobert les graduacions, la lliçó inaugural 
i la presentació del llibre dels 50 anys a Comtec, amb suport dels becaris de dinamització. És 
evident que tot va més lent amb el ciberatac però es farà amb una programació més estable i 
sense molt de problema. 

S’han sofert interferències amb ràdio La Llagosta, i s’ha hagut de baixar la potència. S’ha 
contactat amb la Generalitat per poder arribar a Sabadell o Cerdanyola. La UAB veu bé UAB 
Mèdia com a espai d’experimentació. Es mirarà tenir més recursos acollint-se a ser un Open Lab 
de la UAB. 

Ràdio 4, amb el canvi de direcció de Vicenç Sanclemente, ja no compta amb els programes de la 
Facultat però han proposat fer un canal de podcasts, que podria funcionar. 

La degana Recoder comenta que engegarem un postgrau de Facultat de caràcter propi per sèries 
de no ficció per plataformes amb la productora de Jordi Èvole.  També que Ràdio 4 va fer un 
programa en directe des de la Facultat i també es va fer, amb èxit, la inauguració del curs 21-22. 

El 26 de novembre s’inaugura l’espai de còmic de la biblioteca amb còmics cedits per la família. 

El vicedegà Fernando Morales explica que de l’exposició commemorativa dels 50 anys, ja estan 
fotos i textos que, amb el suport de Jordi Català i en un parell de setmanes, podrien ser ja 
impresos. 

La degana fa constar l’agraïment a Miquel de Moragas, Emili Prado, Enric Marín, Marcial 
Murciano i Teresa Velázquez pel suport a l’exposició i a Joan Manuel Tresserras per l’entrevista 
a Miquel de Moragas. 

La vicedegana Cèlia Andreu explica les afectacions del ciberatac. Els ordinadors de l’aula estan 
fora de xarxa i com no estan cribats, si es fan servir amb usb, aquesta s’ha de formatar abans de 
sortir. Els PC de les sales d’informàtica no es poden fer servir. Cada docent ha de reorientar les 
sessions de laboratori informàtic. 

No tenim fitxes d’horaris però tenim còpies en paper que hi ha a l’Slipi i es pot saber quins horaris 
hi ha, consultant a l’Slipi mateix. I agraeix Gestió i lSlipi per l’esforç fet. 

El Gabinet Jurídic proposa que hi hagi un document tipus de falta de documents pel ciberatac.  

L’afectació d’aquest és global, per exemple amb la matrícula de màster.  

La degana informa que cada setmana els degans són cridats a rectorat per informar de la 
situació. El Campus Virtual no és previst que es recuperi fins al desembre. 

Glòria Garcia, administradora de centre, informa de l’afectació en termes econòmics, vol agrair 
tot el PAS l’esforç perquè tot està procedimentat informàticament i l’abast del ciberatac és 
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general. A més, ha estat a final d’any i hi ha incertesa sobre com tancar l’exercici anual. No es 
poden fer comandes. Totes les àrees hi estan treballant molt. 

El vicedegà Carles Llorens comenta sobre els laboratoris que tot i que no hi ha Ganesha actiu, 
s’està treballant amb fitxers traslladats en usb. Es poden fer les pràctiques amb alguna dificultat 
però es funciona. 

La degana informa que la graduació del Periodisme està aturada per ciberatac. Si és possible es 
farà abans del Nadal si hi ha expedients. Potser es graduaran amb endarreriment, com ha succeït 
amb la pandèmia. 

Fernando Morales informa que el pitching audiovisual ha anat bé, han seleccionat 4 dels 8 
audiovisuals que hi van participar. També que la Comissió de màster es va reunir la setmana 
passada i es va acordar demanar a la universitat reduir i acotar els períodes de matrícula del 
màster. També que cal buscar un consens en un model d’avaluació del TFM per a tots els 
departaments. 

Finalment, que ell mateix es farà càrrec de la Comissió d’Igualtat després de la jubilació de Rosa 
Palencia. La degana agraeix la feina feta per Rosa Palencia com a coordinadora de les polítiques 
d’igualtat al centre. 

 

Torn de paraules: 

L’estudiant Ana Calderón pregunta quantes places d’estudiants surten a eleccions. 

La secretària Carme Ferré comenta que ho ha consultat ja, perquè no assisteixen a junta i no 
se’ls coneix. El reglament permet des de un per grau i  màster fins a un terç de la Junta. 

 

No hi Afers de tràmit. 

 

No hi ha Torn de paraules. 

 

Signat per la fedatària. 
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