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ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAT 
26 de juny de 2019 

____________________________________________________________ 

Assistents: Montse Bonet, Pierre Caufapé, Matilde Delgado, Trini Expósito, Ana Isabel 
Fernández, Carme Ferré, Joana Gallego, Elisabet Garcia, Glòria García, Núria Garcia, Marta 
Garriga, Raül Giró, Maria Gutiérrez, Charo Lacalle, Montse Llinés, Carles Llorens, Norminanda 
Montoya, Fernando Morales, David Paloma, Marina Pardo, José Maria Perceval, Anna Pérez, 
José Manuel Pérez, Natividad Ramajo, Maria José Recoder, Xavier Ribes, David Rigola, Àngel 
Rodríguez, Pablo Sardi, Núria Simelio, Santiago Tejedor, Ana Ullod, David Vidal, Marc Vizcaíno. 

S’excusen: Adolfo Amo, Elena Añaños, Òscar Coromina, Carmina Crusafon, Mercè Díez, Aurea 
Gómez, Mònica Gonzàlez, Alfons Gonzàlez, Amparo Huertas, Patrícia Lázaro, Celia Mayoral, 
Joaquim Puig,  

Convidats: Anna Bosch 

Ordre del dia: 

1.      Aprovació si s’escau de l’acta anterior (document 1) 

2.      Informe de la degana i vicedegans 

3.      Aprovació si s’escau de la liquidació del pressupost de l’any 2018 (document 2) 

4.      Aprovació si s’escau de la proposta de distribució del pressupost de la Facultat per l’any 
2019 (document 3) 

5.      Presentació i discussió d’una proposta de funcionament d’UAB Campus Mèdia (document 
pendent d’enviament) 

6.      Afers de tràmit 

7.      Precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

S’aprova per assentiment. 

2) Informe de la degana i vicedegans. 

Degana 

Agraeix l’assistència i feina de les direccions i coordinadors de grau i màster pel final de curs dur 
de feina. Les convocatòries d’associat endarrerides estan obstaculitzant poder acabar els 
encàrrecs docents de la majoria de departaments. Les fitxes de programació tampoc no hi són. 
Caldrà fer un esforç per tenir les fitxes pel 19 de juliol.  

L’extinció dels plans d’estudi “antics” és un procés important en la implantació de nous graus i 
dels antics reformats. Els estudiants han estat convocats a una reunió el 5 de juliol per explicar-
los les implicacions que això tindrà en la matrícula. 
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Les enquestes de qualitat han pujat fins a un 28,58% per la bona feina de la vicedegana Carmina 
Crusafon i del seu equip de suport. Ara som la sisena facultat en nivell de resposta al Campus. 
Agraeix a tot el professorat i els estudiants que hi han participat.  

Hem quedat en el lloc 6è d’entre les 13 facultats del campus i només ens separen 4 punts del 
primer i 40 centèsimes respecte del immediatament superior. 

 

Fac. CC. de la Comunicació  28,58% 

Grau en Comunicació Audiovisual 38,72% 

Grau en Periodisme 28,04% 

Grau en Publicitat i Relacions Públiques 20,35% 

Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat 32,18% 

Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura 22,83% 

Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions 
Públiques 16,94% 

Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals 28,21% 

  
L’acreditació pilot a què se sotmetia la Facultat per part d’AQU s’ha cancel·lat pel canvi de 
condicions d’acreditació que va decidir AQU, l’augment d’exigència de les pautes per confegir-
la i la baixa professional de l’encarregat de Qualitat, el professor Guimerà i que la tècnica de 
qualitat només pugui fer mitja jornada perquè està compartida amb la Facultat d’Economia i 
Empresa. Tot això provoca que no disposem de prou efectius humans per fer la feina amb 
garanties d’èxit. La Facultat s’acreditarà més endavant i de manera més immediata s’hauran 
d’acreditar dos màsters oficials, el de Mitjans, Comunicació i Cultura i el de Continguts en 
Comunicació Audiovisual i Publicitat, de cara al novembre de 2019. Agraeix a les coordinacions 
dels màsters i les direccions departamentals la seva bona predisposició, perquè hi haurà feina a 
fer i els ofereix col·laboració per part del Deganat. 

Com a comentaris de les tasques i actes futurs, cal dir que pel que fa a la matrícula, aviat 
comença amb la incògnita dels nous graus. Les graduacions dels estudiants que acaben es faran 
a l’octubre, com l’any passat. 

D’altra banda, les jornades d’Alfabetització Mediàtica celebrades el 30 de novembre de 2018 
han generat un llibre en format digital que edita l’Incom i que ja comença a ser publicitat i enviat 
als autors.  

Les preparacions del 50è aniversari de la Facultat començaran el proper curs i s’espera la 
col·laboració de tots els estaments perquè es vol que sigui una celebració molt participativa.  
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3)      Aprovació si s’escau de la liquidació del pressupost de l’any 2018 (document 2) 

El vicedegà Fernando Morales explica les partides de la liquidació del pressupost, els canvis que 
s’han produït i els diferents apartats que hi ha.  

S’adjunten els documents. 

Ningú no demana la paraula.  

S’aprova la liquidació del pressupost per assentiment. 

4) Aprovació, si s’escau, de la proposta de distribució del pressupost de la Facultat per a l’any 
2019 

S’adjunta el document. 

El vicedegà Fernando Morales explica que la modificació del model d’assignació pressupostària 
de la UAB té una afectació directa a la Facultat i als departaments. Bàsicament, el criteri general 
de repartiment són les hores de docència impartides i alguns indicadors de qualitat (trams vius 
de docència, graus d’excel·lència...). 

El coeficient d’experimentalitat canvia pel d’especificitat i s’ha canviat també la manera de 
calcular-lo. La Facultat té assignat un 2,2 de coeficient. 

Algunes partides s’han congelat i s’ha adaptat el model d’aportacions dels departaments a la 
Facultat. El criteri de repartiment de l’aportació dels departaments a la Facultat s’ha basat en 
les hores impartides i s’ha situat en el 20%, el que implicava aportacions similars a les anteriors. 

Torn de paraules: 

• Joana Gallego: el repartiment de diners del màster del dep. de Periodisme l’ha sobtat 
per la quantitat exigua que tenia assignada. Se li explica que la quantitat a la que es 
refereix és sobre l’extinció de l’antic màster d’aquest Departament. El màster actual té 
una quantitat similar a la dels altres màsters i apareix a la llista.   

S’aprova per assentiment. 

5) Presentació i discussió d’una proposta de funcionament d’UAB Campus Mèdia (UAB CM) 

Vicedegà Carles Llorens: 

Es presenta un esborrany de funcionament per tornar a portar a la propera Junta que es faci a 
l’inici del nou curs. L’Equip de Deganat ho sotmet a revisió i comentari dels membres de la Junta 
per poder millorar el seu contingut i arribar a consensos. 

Al primer paràgraf del document s’afegirà una declaració explícita que es tracta dels mitjans de 
comunicació oficials de la Facultat de Ciències de la Comunicació, que donen servei a tota la 
comunitat universitària. 

UAB CM estén la formació més enllà de les aules tradicionals, a través d’assignatures, els 
programes proposats pels estudiants o els TFG que s’hi facin, entre d’altres. 

Es convida les assignatures per usar UAB CM com a centre de producció dels productes que 
aquelles generen, amb el vist i plau de la comissió que vetllarà per la seva qualitat. 

El document aborda també el tema dels drets d’autoria. 
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Torn de paraules: 

• Marina Pardo: confirma que els estudiants demanaven que UAB CM fos considerat mitjà 
de comunicació. Reclamen que no només hi hagi un estudiant que sigui a la comissió 
d’UAB CM. També creu que 3 estudiants a la comissió de continguts és un nombre massa 
escàs. 

Demana que s’especifiqui quin és el rol concret de cada comissió i el pes de veu i vots 
de cada membre. 

Pel que fa als crèdits dels mentors, s’hauria d’estendre als voluntaris, amb un sol crèdit 
si cal, però que tots els estudiants que hi participin rebin la seva recompensa. 

• Pablo Sardi: pregunta com es coordinarà la convivència a l’espai entre estudiants de les 
assignatures i els programes que fan els estudiants voluntaris. 

• Trini Expósito: planteja els recursos humans que s’hi hagen de dedicar, demana  si hi ha 
novetats sobre el cas. 

• Santiago Tejedor: felicita per la iniciativa de tenir mitjans propis, a tots els participants. 
Proposa que hi hagi professorat dels departaments de la Facultat en la comissió 
setmanal de continguts. 

Exhorta a no vincular només la participació al fet d’aconseguir crèdits, el que ja fan les 
assignatures. 

• Ana Fernández Viso: també considera escàs el nombre d’estudiants de la comissió i 
planteja com articular la docència en aquest espai. Recolza Tejedor a demanar com s’hi 
poden integrar els departaments. 

• Marina Pardo: insisteix que més estudiants han de ser a les comissions. Agraeix l’esforç 
per aconseguir crèdits però creu que els crèdits poden “alliberar feina” per als 
estudiants que treballen. 

• José M. Pérez Tornero: planteja que en el futur, les facultats seran avaluades i un 
element bàsic serà pels productes que poden generar. Troba que sí que fa falta que la 
participació sigui més “premiada” per tal de mantenir l’interès pel projecte i que això 
potser es pot fer des de les assignatures que facin producció per UAB CM. Es a dir, que 
les assignatures poden garantir la participació a UAB CM i que siguin la via d’intercanvi 
amb els estudiants. 

Vicedegà Carles Llorens: 

Comenta la bona predisposició  a recollir tots els suggeriments, convida a compartir el document 
i indica que setembre-octubre es podria portar a aprovació. S’estudiaran les propostes de la 
Junta. 

Comenta que les pràctiques d’assignatures si aquestes tenen un sentit de producció mediàtica i 
enmig d’una confluència d’interessos entre l’assignatura i UAB CM, seran benvingudes. I que per 
fer producció per UAB CM no és necessari estar físicament a la Redacció Integrada, sinó que es 
pot fer des dels laboratoris de radio o platós de TV també.  

Degana: 

El suport tècnic a UAB CM s’emmarca dins de l’Àrea de Laboratoris Audiovisuals. S’ha anat a 
parlar amb gerència i vicegerència sobre els perfil de les places i s’està a l’espera d’una resolució. 
Pel que fa a crèdits, la política global  de la UAB respecte a l’atorgament de crèdits és molt 
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restringida perquè ho ha de presentar algun dels serveis que té la UAB. S’ha aconseguit els 
crèdits per la via de la participació, gràcies a poder crear el model de mentoratge. Això  ha estat 
una consecució positiva i el màxim que s’ha aconseguit. Difícilment s’atorgaran crèdits només 
per participar a UAB CM perquè ja es va negociar i es va dir que no era possible des del Rectorat.  

Insisteix que el document que es presenta és obert i convida a fer més propostes i suggeriments. 

La degana comenta que potser cal tenir uns mesos de prova abans de portar el document a 
aprovació a la Junta i demana el parer dels presents al respecte.   

Torn de paraules: 

• Pierre Caufapé: creu que sí que cal un protocol per actuar el dia a dia amb alguna 
cobertura per al personal. 

• Àngel Rodríguez: planteja el contrari, ja que les dinàmiques poden ser canviants i pot 
estar bé obrir un període d’observació. Creu que atorgar crèdits pot generar que hi hagi 
més i millor producció. 

 

6) Afers de tràmit 

Vicedegana Elisabet Garcia: 

Taules d’Equivalències de Graus  

La docència alternativa en el grau de Periodisme i en el de Comunicació Audiovisual, sobretot, i 
en els altres graus, s’organitza per a les assignatures que s’extingeixen amb la implantació dels 
nous graus. El curs 2019-20 només afectarà els alumnes que tinguin pendents assignatures de 
primer curs del pla d’estudis actual, però a mesura que s’avanci en la implementació dels nous 
plans d’estudis, anirà afectant assignatures de la resta de cursos. 

Ana Fernández Viso: planteja l’augment d’alumnes a les assignatures obligatòries. Es comenta 
que les equivalències afectaran més a les assignatures optatives, perquè les troncals i 
obligatòries, en ser formació essencial, tenen assignatures equivalents.  

• Marina Pardo: pregunta sobre com es gestionarà saber quines assignatures alternatives 
s’han de cursar i si t’afecta el nombre de crèdits de les “noves”. S’aclareix que l’alumne 
sempre es matricula de la assignatura inicial, tot i que pots haver de tenir la docència a 
una altra. El nombre de crèdits sempre serà el que tingui l’assignatura original. 

• David Vidal: planteja per a les optatives, que es puguin cursar com a alternativa unes 
altres optatives, per no carregar de docència extra a cost zero als docents, una docència 
per a la qual els departaments no tenen recursos. Es respon que quan arribi el moment, 
el més normal seria aconsellar als estudiants que es matriculin a altres optatives, però 
que aquest no pot ser un compromís de l’actual equip de deganat perquè quan això 
succeeixi, ja hi haurà un altra equip. I que en tot cas ara només es porta a aprovació les 
taules d’equivalència per la docència alternativa, però no les metodologies docents que 
poden comportar.  

Aprovació de les taules de la docència alternativa (s’adjunta document). S’aprova per: 

24 vots a favor 

6 abstencions 

0 vots en contra 
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7) Precs i preguntes 

• Ana Fernández Viso: planteja la situació de precarització dels professorat amb la realitat 
que ja són majoria el professorat associat al nostre centre. Creu que els del seu 
departament, Mitjans, Comunicació i Cultura, estan preocupats pels horaris nous, que 
han trastocat els equips docents on són majoria d’associats. Demana més empatia amb 
la situació del professorat associat. 

• Degana: es mostra solidària amb la situació dels associats i planteja les limitacions de la 
participació en la gestió que ha establert el Rectorat que no vol que hi hagi cap associat 
que ocupi cap càrrec de gestió. A més, insisteix en l’esforç que s’ha hagut de fer per 
confegir els horaris. Recorda el professorat que es jubila (Teresa Velázquez, Angel 
Rodríguez, Norminanda Montoya, Marcial Murciano i Daniel Tena- Aplaudiment). 

• David Rigola: l’Assemblea insisteix en la demanda del local, encara més a l’estiu per la 
calor, amb la limitació d’espai. Es reivindiquen com a agent actiu de la Facultat. La 
degana respon que si no se’ls ha donat un espai més gran per a totes les organitzacions 
estudiantils de la facultat és perquè no es troba. Però que se seguirà buscant.  

 

 

Carme Ferré 

Secretària de la Facultat 

 

 

Bellaterra, 26 de juny de 2019 


