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Junta de Facultat Ciències de la Comunicació 
 
SESSIÓ: 3/2021 
 
DATA: 6/5/2021 
 
HORA: 10.00 H 
 
LLOC: VIRTUAL (VIA TEAMS). Enllaç Teams sessió Junta de Facultat 
 
  
Adolfo Amo Laínez  
Celia Andreu Sánchez 
Paula Brines Blasco 
Ana Calderon Carrero 
Pierre Caufapé Sarramona 
Maria Corominas Piulats 
Carmina Crusafon Baques 
Matilde Delgado Reina  
Trini Expósito Rico 
Emilio Fernández Peña  
Carme Ferré Pavia 
Ana Fernández Viso 
Juana Gallego Ayala 
Gloria García Andrés 
Nuria Garcia Muñoz  
Raül Giró Salvatierra 
Alfonso González Quesada 
Mònica Gonzàlez 
María Gutiérrez García 
Amparo Huertas Bailén 
 
 

María Rosario Lacalle Zalduendo 
Montse Llinés Soler 
Carles Llorens Maluquer 
Ludovico Longhi  
Enric Marín Otto  
Miquel Martínez Vila  
Belén Monclús Blanco 
Luis Fernando Morales 
Cèlia Mayoral 
David Paloma Sanllehí 
Josep Maria Perceval Verde   
Joaquín Puig González  
Natividad Ramajo Hernández  
María José Recoder Sellarès  
Francesc Xavier Ribes  
Pepe Rodriguez Bonfill  
Núria Simelio Solà   
Santiago Tejedor Calvo   
Mercedes Yáñez Ferreiro 
  
   

 
CONVIDADA: Anna Bosch 
 
EXCUSATS: Elena Añaños, Mari Luz Barbeito, Mercè Díez, Josep Àngel Guimerà, 
Gisela Ruiz i David Vidal 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
DOCUMENTS ADJUNTS EN CARPETA COMPRIMIDA 
 
 
1.       Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de data 15/02/2021 
(document 1)  
 
S’aprova per assentiment. 
 
2.       Informe de l'Equip de Deganat 
 
Hi ha un document adjunt amb dades ampliades d’alguns punts.  
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La degana informa que es faran obres als despatxos senars, plantes 3 i 4, i que 
finalment s’eliminaran les escales de caragol. Les obres començaran al novembre, i 
això pot ocasionar molèsties de soroll. En termes de seguretat, serà un gran avenç. El 
moment és adequat perquè encara no està la Facultat molt ocupada pel tema del 
teletreball. 
 
En segon lloc, informa que s’està pendent de la visita del comitè avaluador de 
l’acreditació del centre, prevista per al juny. Agreix la feina col·lectiva de l’Equip de 
Qualitat, de Deganat i de Gestió implicats. 
 
El 50è aniversari de la Facultat és el tercer tema: és un gran aniversari, però no es 
podrà comptar amb grans pressupostos, i caldrà més imaginació per a celebrar-ho. El 
llibre del professor Moragas sobre els orígens i la història de la facultat fins el 1985 és 
a impremta, a partir del setembre se’n farà la presentació. Es farà una sèrie de taules 
redones d’experts i alumni. Es convida a tots els col·lectius i als departaments a 
organitzar les activitats sota el paraigües del  50è aniversari. Està en marxa 
l’organització del congrés de l’AEIC, que es farà del 28 ede juny al 1 de juliol de 2022. 
Agraeix als membres de la Junta i de la Facultat que formen part del comitè 
organitzador del 50è aniversari la seua implicació.  
 
Maria Lluïsa Giménez-Gistau, alumni nostra, serà la convidada de la inauguració de 
curs 21-22. És la presidenta de Dircom, més propera al grau de Comunicació de les 
Organitzacions.  
 
Felicita Fernando Morales i M. Luz Barbeito per les sengles places de titularitat 
guanyades per ells els darrers dies. 
 
Els estudiants del col·lectiu de les Assemblees han convocat la vaga el 12 i 13 de 
maig. Demanen que s’avisi al professorat, cosa que es farà per mitjà d’un mail enviat 
des del deganat i demanen que no es facin proves avaluables ni exercicis pràctics. La 
degana recorda que és una recomanació no fer-hi proves avaluables, però és un dret 
dels docents i no es pot exigir. 
 
L’Ajuntament de Barcelona ha convocat 34 places de tècnics de Comunicació i el perfil 
que van oferir era per a tots els graus, no els de comunicació específicament. La 
queixa de la Facultat i via instància ha fet efecte i han tancat el perfil a graduats de 
Comunicació. 
 
El vicedegà Fernando Morales comenta que pel que fa al 50è aniversari, a més del 
llibre, també es prepara l’exposició fotogràfica sobre els 50 anys. S’ha digitalitzat el 
fons fotogràfic de la Facultat. Ja es fa la selecció del material, tant les fotos de l’arxiu 
central com les fotografies de Pierre Caufapé i Antonio Zamora. Cal trobar-ne més 
informació, i agraeix la implicació de les persones que formen part de la comissió. 
 
Pel que fa Economia, la liquidació del 2020 ja està tancada, però com que el 
pressupost de la UAB es va aprovar el 28 d’abril, estem esperant saber quants diners 
rebrà la FCC per a poder elaborar el pressupost del 2021. N’han avançat un terç fins 
ara per poder funcionar. La Comissió d’Economia es preveu per al juny. Tant la 
baixada de taxes com la dels ingressos del lloguer d’espais afectaran aquest 
pressupost. Serà la darrera liquidació i pressupost d’aquest Equip de Deganat.  
 
La vicedegana de Mobilitat, Pràctiques i TFE, Carme Ferré-Pavia, explica que ja s’ha 
obert l’aplicatiu per a fer la sol·licitud de Pràctiques Curriculars, que per primer cop 
serà via Sigma, com l’automatrícula. Tant la Unió Europea com la UAB estan avançant 
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en un entorn “without papers”, que aposta per digitalitzar tots els processos i anar 
eliminant paper. 
 
De moment s’han convocat 453 places per a tots els graus (307 perfil Periodisme, 85 
Comunicació Audiovisual i 61 Publicitat). Es dona el cas que, comptant que al grau de 
Publicitat tots fessin Pràctiques, que són optatives, hi ha places per a tots els 
estudiants. No es pot acontentar tots en la plaça que volen però sí garantir que tindran 
un lloc on fer-les. 
 
Pel que fa a les cancel·lacions de semestres anteriors, de moment només la CCMA 
n’han cancel·lat, i entre la vacunació i el teletreball, s’espera que no es torni a produir 
de manera tan massiva. 
 
Pel que fa a Intercanvis, també la preinscripció online els afectarà, i els estudiants IN 
del curs que ve ja faran una prematrícula des dels seus centres, malgrat que caldrà 
filtrar després les assignatures que podran fer, però ja els tindrem al sistema.  
 
La vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Cèlia Andreu, informa que la planificació de 
classes pel curs 2021-22 s’ha fet encara en format bimodal, setmana presencial i 
setmana virtual com aquest curs. Però si hi hagués la possibilitat d’eliminar les 
distàncies de seguretat a les aules, tota la docència podria ser presencial. Però en el 
moment de fer-se la junta no tenim informació que la distància de seguretat canviï, i la 
mida de les aules és la que és i no podem ampliar la presencialitat sense permisos de 
la Generalitat que encara no s’ha definit. 
 
Els plans docents ja han estat enviats als departaments. S’agraeix a Anna Bosch la 
feina feta des de gestió acadèmica. 
 
La vicedegana d’Alumnat i Professorat, Carmina Crusafon, informa de la posada en 
marxa del Comtec Centre. S’ha començat amb experiències pilot de docència, que 
seran 10 en total, a fer durant maig i juny. Hi ha informació al document adjunt. Serà 
un procés important per visualitzar el  tipus d’activitats que es poden fer d’innovació i a 
les assignatures de grau i postgrau. 
 
Sobre les enquestes de valoració, hem decidit concentrar-ne les respostes en el 
període del 25 de maig al 18 de juny. S’intenta mantenir el bon índex del semestre 
passat, però cada cop s’ha de fer tot l’esforç com si fos la primera vegada que es 
respon les enquestes. Demana la implicació als docents i recorda la seva importància 
de cara a l’atorgament dels trams docents autonòmics. 
 
Pel que fa a les graduacions, s’ha consultat a l’alumnat que va acabar els estudis al 
2020 i no va poder fer l’acte de graduació, si estan interessats a fer la graduació 
presencial en el format reduït, amb les famílies on line i sense brindis. Han dit que sí i 
hem posat en marxa l’organització per un dijous de juliol. Les graduacions de les 
promocions del 2021, faran els actes de graduació a l’octubre com cada any. 
 
El vicedegà de Comunicació, Carles Llorens, informa que UAB Campus Media ha 
aconseguit 4 becaris finançats pel Rectorat, amb un remuneració mensual, el que 
permetrà el mentoratge, els encàrrecs i la programació regular per aquest projecte de 
la facultat, a més d’ajudar en l’organització d’esdeveniments de la pròpia universitat o 
d’altres facultats del campus.  
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Els propers mesos continuen les jornades de formació per a PDI i PAS, que hi ha al 
doc. 4. La novetat és la docència en OBS, multicàmera i multieines. També s’oferirà a 
l’alumnat alguna formació de software al setembre, amb un curs de 20h per 60 euros. 
 
En darrer lloc, es planteja fer unes Jornades de Reflexió Docent, per reorientar la 
nostra feina, les lliçons de la pandèmica, i els canvis en espais i infraestructures i se 
celebraran al mes de juny. 
 
Davant les preguntes fetes per molts estudiants o les seves famílies, pel que fa al 
material que han de dur, hem fet unes recomanacions sobre programari disponible i el 
maquinari que els pot suportar, com ara les targetes de memòria o les capacitats dels 
ordinadors portàtils. 
 
 
Torn de paraules 
 
El professor Ludo Longui comenta que pel que fa als 50è aniversari, Romà Gubern no 
està bé de salut per a participar-hi. L’exprofessor Gabriel Martínez Surinyach ha 
informat que té arxiu de fotografies sobre la Facultat.  
 
La professora Maria Corominas pregunta sobre la possible graduació dels màsters 
oficials, si les classes de màsters continuen considerats com a seminaris. Sobre les 
graduacions de màster, es pot programar presencialment tot? 
 
La degana respon que no veu problema per una graduació presencial per als màsters. 
Cèlia Andreu comenta sobre la docència, que es preveu presencial per als màsters si 
tot continua igual. La vicedegana Carmina Crusafon contactarà amb els coordinadors 
de màsters per a fer la graduació conjunta i en petit format i sense complements de 
família ni brindis.  
 
El professor Xavier Ribas informa que ha demanat la formació en OBS i no té resposta 
de Gestió ni Rectorat. Demanava Comtec per als cursos. Sobre el maquinari, optar per 
endolls i bon wifi perquè els puguin connectar. 
 
La vicedegana Carmina Crusafon respon que ho estudiarà de fer els cursos al Comtec 
Centre com a activitat experimental. Carles Llorens indica que el Deganat és molt 
conscient del canvi que cal en els equips i equipaments, enmig d’una reflexió sobre la 
docència. A les aules informatitzades 2 i 6 es deixaran taules lliures amb endolls per 
als portàtils. El programari lliure alliberarà recursos també de la Facultat. 
 
UAB Campus Mèdia es dirà UAB Mèdia. Es farà un concurs per a triar-ne el logo. 
 
La professora Maria Gutiérrez felicita l’acció sobre el concurs de les places de tècnics 
en comunicació de l’Ajuntament i la intervenció ràpida de la Facultat. Sobre 
l’equipament dels estudiants, comenta que fan falta menys càmeres i calen més 
accessoris, com a ara focus i perxes. No demanen sales d’edició, tenen equips i 
càmeres, pel programari lliure que edita. Sobre la vaga del 12-13, pregunta si es podrà 
accedir a la facultat perquè ella té grups que han de fer exercicis pràctics al plató. 
 
La degana respon que és difícil garantir l’accés a la Facultat però que hi haurà portes 
obertes per temes de seguretat. 
 
La professora Joana Gallego pregunta sobre les activitats a Comtec, quines condicions 
d’innovació han de tenir. 
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La vicedegana Carmina Crusafon informa que s’han acceptat totes les activitats per 
testar el lloc, també tecnològicament. Després se’n farà un recull i donarem pautes a la 
crida per al curs que ve i filtrar experiències de cocreació i innovació, previsiblement al 
juliol. 
 
 
3.       Aprovació, si s'escau, del calendari acadèmic 2021-2022 (document 2). 
 
La vicedegana Cèlia Andreu indica que el curs comença el 13 de setembre per a tots 
els cursos. Es mantenen  les franges de migdia per activitats de campus perquè ho 
ordena el Rectorat, i el 16 de març serà la Festa de la Facultat. 
 
La professora Fernández Viso demana sobre les franges de migdia, ja que els 
estudiants no les aprofiten. 
 
La degana explica que hi està en contra i que en origen, l’equip de Govern de la UAB 
volia usar les franges de campus per afavorir la sociabilitat al Campus. El Rectorat mai 
no va muntar cap activitat i es va traslladar a les facultats la organització d’activitats. 
Però és calendari UAB i no ho podem canviar. 
 
El professor David Paloma pregunta sobre l’alternança de setmanes virtual i presencial 
i com comença el curs. Anna Bosch explica com comença cada grau i curs. 
 
La vicedegana Carme Ferré fa extensiva la felicitació per l’organització de setmana 
presencial-virtual, que ha permès ser a la Facultat a tots els cursos, saber quan calia 
venir i mantenir el contacte amb companys i professors. Molts alumnes s’han mostrat 
contents i fins i tot alguns reclamen que es pugui mantenir aquest sistema, tot i que 
presencialment. 
 
 
S’aprova per assentiment 
 
 
4.       Aprovació, si s'escau, de la proposta de realització dels horaris a partir del curs 
2022-23 (document 3). 
 
La vicedegana Cèlia Andreu comenta que tornen els blocs de 3 hores perquè facilita 
els horaris dels associats. També que els grups 1 i 2 de Periodisme facin les mateixes 
assignatures el mateix dia, també per l’organització dels recursos docents. 
 
La degana complementa que és conscient que es va fer el canvi per les peticions del 
professorat que feia de 6 a 9 hores de classe al dia. Ara només hi ha dos grups de 
Periodisme i és més fàcil d’organitzar. Una assignatura en dies alterns complica molt la 
feina als departaments i docents associats. Volem ajudar que el proper deganat tingui 
els horaris fets i per això es duu a Junta aquest acord i deixar preparats els horaris de 
2022-23. 
 
La professora Ana Fernández Viso planteja la possibilitat de fer assignatures en les 
dues modalitats en funció de les necessitats del professorat 
 
La vicedegana Cèlia Andreu respon que les aules, en un context presencial, s’han de 
compartir i no es poden bloquejar en dies diferents. El 62% del PDI de la FCC és 
associat i per això cal ajudar als departaments en la planificació de la docència. 
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La professora Maria Corominas reflexiona sobre assignatures concretes respecte de 
les dificultats de no fer mòduls de 3 hores. 
 
La vicedegana Carmina Crusafon proposa que les metodologies actives es poden 
proposar en assignatures teòriques, assajables a Comtec. 
 
S’aprova per 38 vots a favor i una abstenció. 
 
5.      Afers de tràmit 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
6.       Torn obert de paraules 
 
 
El cap d’Informàtica, Adolfo Amo, comenta sobre el canvi de docència que vindrà, amb 
la millora que cal del wifi. Quan es parla de l’electrificació de les aules, planteja que 
potser el que calen són punts de recàrrega i no endolls a totes les aules, ja que les 
bateries milloraran la seva durabilitat i no caldrà estar endollat tot el día. Seran aules 
de dispositiu propi. Ja som a la tercera generació de wifi, i per tant anirà millorant la 
connectivitat. Quan hi ha problemes amb el wifi a una aula, cal que els comuniquen el 
fet immediatament al servei d’informàtica. No hi ha cobertura wifi a tot arreu, i hi ha 
punts més cecs, com a les aules d’informàtica perquè allà els estudiants poden usar 
els ordinadors fixos. Es recomana Eduroam i cal reinstal·lar certificats. 
 
La professora Núria Garcia felicita l’Equip de Deganat  per la feina feta en organitzar la 
docència i també creu que s’ha fet millor que a altres universitats. 
 
La degana planteja que es farà una altra junta per temes econòmics, quan es tingui el 
pressupost. També agraeix els comentaris sobre l’alternança de setmana virtual i 
presencial, ja que ha afectat a tots els cursos i a tots els graus de manera equilibrada, i 
agraeix la idea que van tenir al respecte l’Anna Bosch i Elisabet Garcia Altadill. 
 
 
 
A les 12.00h s’acaba la Junta 
 
 
 
 
Dona fe: 
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