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Junta de Facultat Ciències de la Comunicació 
 
SESSIÓ: 2/2021 
 
DATA: 15/02/2021 
 
HORA: 10:00 H 
 
LLOC: VIRTUAL (VIA TEAMS). Enllaç Teams sessió Junta de Facultat 
 
  
Pep Aizpitarte Via  
Adolfo Amo Laínez  
Celia Andreu Sánchez 
María Luz Barbeito Veloso 
Montse Bonet Bagant 
Paula Brines Blasco  
Ana Calderon Carrero 
Pierre Caufapé Sarramona 
Maria Corominas Piulats 
Carmina Crusafon Baques 
Matilde Delgado Reina  
Mercè Díez Jiménez 
Alba Esteve San José 
TRINI Expósito Rico 
Emilio Fernández Peña  
Carme Ferré Pavia 
Oriol Foix Duaigües  
Juana Gallego Ayala 
Gloria García Andrés 
Nuria Garcia Muñoz  
Raül Giró Salvatierra 
Alfonso González Quesada 
María Gutiérrez García  
Amparo Huertas 
 
 

María Rosario Lacalle  
Patrícia Lázaro  
Montse Llinés Soler 
Ludovico Longhi  
David Mármol  
Enric Marín Otto  
Miquel Martínez Vila 
Belén Monclús  
Luis Fernando Morales 
David Paloma Sanllehí 
Josep Maria Perceval Verde 
Juan José Perona Páez   
Joaquín Puig González  
Natividad Ramajo Hernández 
María José Recoder   
Francesc Xavier Ribes  
Pepe Rodriguez Bonfill  
Gisela Ruiz Ricart 
Núria Simelio Solà   
Santiago Tejedor Calvo 
David Vidal Castell  
Laia Vives Bosch   
Mercedes Yáñez Ferreiro 
  
   

 
CONVIDATS: Anna Bosch, Josep Àngel Guimerà i Toñi Romero  
 
EXCUSATS: Elena Añaños, Ana Isabel Fernandez Viso, Mònica Gonzàlez i Carles Llorens 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
DOCUMENTS ADJUNTS EN CARPETA COMPRIMIDA 
 
1.       Aprovació, si s'escau, de l'acta de la Junta de data 27/01/2021 (Document 1). 
 
S’aprova per assentiment 
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2.       Informe de l'Equip de Deganat. 
 
La vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Cèlia Andreu, comenta com comença el curs, amb el 
model de docència semipresencial. La indicació de començar primer curs de manera presencial 
també les classes de teoria no es pot acomplir perquè no hi ha aules prou grans per poder 
mantenir les distàncies de seguretat. Les coordinacions de grau han tornat a organitzar les 
possibles classes en què pràctiques eren presencials i seminaris havien de ser virtuals. Se’ls 
agraeix la feina, especialment a Periodisme, a la coordinadora Núria Simelio, amb més grups. 
La incertesa continua, s’agraeix tothom l’adaptació a aquesta situació canviant. 
 
La vicedegana de Pràctiques, Mobilitat i TFE, Carme Ferré-Pavia, fa l’explicació de la situació de 
Pràctiques Externes. A data d’avui, la reassignació es va fer del 2n semestre, i encara hi ha més 
de 20 places lliures, ja que molts estudiants prefereixen buscar-les pel seu compte. Per tant es 
garanteix que tothom podrà fer les pràctiques aquest segon semestre. 
 
La degana, Maria José Recoder, felicita els professors Belén Monclús, Ricardo Carniel i Santiago 
Giraldo per la plaça d’agregat que han guanyat. Felicita tot l’Equip que ha treballat en les 
Jornades de Portes Obertes. El procés s’ha fet on line i amb molt bona comunicació, de PDI, 
PAS i estudiants. El model ha funcionat, amb el canal de Youtube, i una sèrie de vídeos 
explicatius sobre cadascun dels cinc graus i intervencions en directe dels vicedegans Carles 
Llorens i Carmina Crusafon responent els dubtes que els estudiants feien pel xat de youtube. 
 
Les enquestes de satisfacció dels estudiants ha estat finalment amb bons índexs, sobretot a CI i 
CA. El rànquing no és una competició entre facultats, sinó que té repercussió en el 
finançament de la Facultat i en la petició dels trams docents autonòmics per part del 
professorat. Si no hi ha enquestes, aquests trams no es poden obtenir. 
 
Anima a la participació a les eleccions al Claustre de la UAB, ja que ens cal tenir representació. 
 
Continuem treballant en la celebració del 50è aniversari de la Facultat. Per exemple, el congrés 
de l’AECI, sobre el qual ja s’han fet les primeres reunions de treball entre el comitè mixt, 
format per representants de la Facultat i de l’AE-IC, i també el comitè local, format pels 
mateixos representants de la Facultat al comitè mixt –Juanjosé Perona, Maria Corominas, 
Carles Llorens i Maria José Recoder- més la Carmina Crusafon i la Ileana Zeller.  
 
Torn de paraules 
 
El professor Ribes felicita per la iniciativa Youtube. També demana informació sobre la visita 
dels vicerectors i informació sobre les enquestes de satisfacció a màster, que les puguin 
monitoritzar els coordinadors. 
 
El vicedegà Morales comenta que la visita de vicerectors va ser molt cordial, es va visitar la 
Facultat, Comtec, i es va passar una llista d’obres prioritàries. La degana complementa que van 
fer propostes però caldrà veure què s’aconseguirà. La vicerectora de Campus i el cap 
d’Arquitectura van venir després, hi ha bones sensacions, però és incert. 
 
Sobre el tema de Pràctiques, la degana agraeix la professora Mercè Díez, que va passar 
propostes de Pràctiques. La vicedegana Carme Ferré agraeix també les que van passar 
Santiago Giraldo, David Vidal i Lluís Reales. 
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La vicedegana Carmina Crusafon comenta que la monitorització de les enquestes la duen des 
de Qualitat. El responsable de Qualitat, Josep A. Guimerà, comenta que es farà la consulta dels 
permisos a l’OQD. 
 
Pierre Caufapé pregunta per la priorització de les obres, la degana indica que eliminar les 
escales de caragol de la torre senars són prioritàries i les goteres de l’aula 3. Fa 10 anys de les 
obres a l’altra torre. Eliminar les escales de caragol permetria incrementar l’espai de despatxos 
i sobretot eliminar el perill que suposen. El vicedegà Morales anota que els canvis estructurals 
han de ser de càrrec al PIU, ja que la Facultat no ho pot afrontar. Respecte de l’aula 3, si no es 
pot cobrir amb diners del PIU, el deganat estudiarà quants diners hi pot invertir per canviar el 
terra i el mobiliari. 
 
 
3.       Aprovació, si s'escau, de la proposta de nomenament com a Dra. Honoris Causa per la 
UAB, a proposta de la Facultat de Ciències de la Comunicació, de la Sra. Cristina Gallach. 
(Document 2). Papereta de vot (nou) 
 
Carmina Crusafon glossa la figura de Gallach. La proposta d’Honoris Causa es fa en el context 
del 50è aniversari de la Facultat. 
 
La degana explica el procediment de propostes d’Honoris Causa. El darrer va ser Manuel 
Castells, l’actual ministre. Explica que la votació és secreta amb enviament a la fedatària de la 
Facultat, que es compromet a la confidencialitat. 
 
Torn de paraules 
 
La degana comenta la ideoneïtat de la candidatura de Gallach. 
 
Des que acabi la Junta es deixaran dues hores per enviar el vot. 
 
 
4.       Aprovació, si s'escau, de la proposta del Deganat de les candidatures dels Drs. David 
Paloma i Santiago Tejedor, per a que optin al III Premi a l'Excel·lència Docent de la UAB en 
representació de la Facultat de Ciències de la Comunicació. (Document 3) 
 
La degana explica que el sistema per triar els premis d’excel·lència no és igual a totes les 
Facultats de la UAB. En el cas que ens ocupa, es dona suport a les dues candidatures.  
 
S’aprova per assentiment. 
 
5.       Documentació relativa a Qualitat.  
 
Josep A. Guimerà, responsable del SGIQ, explica l’informe, corresponent al 2n semestre del 
curs 19-20, amb una atenció detallada a l’adaptació de la docència davant la Covid-19. 
Coordinació docent, consecució d’informació i dades i enquestes són els punts febles dels 
processos.  Hi ha 31 propostes de millora. 
 
a)       Aprovació, si s’escau, de l'Informe de Seguiment de Centre 2019-2020. (Document 4) 
 
 S’aprova per assentiment. 
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b)      Presentació de la següent documentació relacionada amb el SGIQ (Sistema de Garantia 
Interna de Qualitat) de la Facultat.  
 

b1) Presentació del Pla estratègic de la Facultat 2019-2021 (Document 5) 
 
b2) Presentació del Pla anual d'objectius 2019-2020 (Document 6) 
 
b3) Aprovació, si s’escau, del Pla anual d'objectius 2020-2021 (Document 7) 
 
b4) Aprovació, si s’escau, dels processos del SGIQ  (Document 8, carpeta documents) ) 
 
b5) Aprovació, si s’escau, de l’informe de revisió del SGIQ 2019-2020. (Document 9) 

 
El professor Josep A. Guimerà relata el paper de la documentació aportada. La degana 
comenta que el pla estratègic és el resultat de transformar el programa electoral amb el que 
va ser escollit aquest equip al mes de desembre de 2018. Només hi ha una línia estratègica 
nova, que és la de COMTEC, ja que aquest projecte va sorgir quan ja s’havia començat el segon 
mandat. Com que a finals d’any hi haurà eleccions al deganat, Recoder recomana als possibles 
candidats no fer un programa electoral, sinó directament  un pla estratègic, és a dir, treballar 
per objectius, accions i indicadors de mesura, i que cal tenir en compte el pla estratègic de la 
UAB per a que no plantegi temes contradictoris amb el de la universitat. 
 
S’aprova per assentiment en una votació referent a tota la documentació. 
 
 
6.      Afers de tràmit 
 

a. Aprovació, si s'escau, de la proposta d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi 
d’estudis universitaris espanyols (curs 2021-22).(Document 10) 

 
S’aprova per assentiment. 
 
b.       Aprovació, si s'escau, de la proposta d'oferta de places i criteris d'admissió per canvi 
d'estudis universitaris estrangers (curs 2021-22).(Document 11) 
 
S’aprova per assentiment. 
 
       c. Aprovació, si s’escau, de la proposta de convalidació de crèdits ECTS de la titulació 
universitària de grau en Comunicació de les Organitzacions en relació amb el cicle formatiu de 
grau superior de Màrqueting i Publicitat. (Document 12) 
 
La degana explica que els estudiants van demanar aquestes convalidacions que es presenten a 
aprovació. S’ha fet un estudi detallat de quins cicles superiors són susceptibles de que tinguin 
ECTS convalidats als graus de CO i CI.. Agraeix als delegats de curs (ara a 2n), la informació 
sobre les necessitats dels estudiants. A cadascuna de les propostes de CI hi ha 12 ECTS per ser 
convalidats, mentre que a la única proposta a CO són 18 ECTS per convalidar.  
 
S’aprova per assentiment. 
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        Aprovació, si s’escau, de la proposta de convalidació de crèdits ECTS de la titulació 
universitària de grau en Comunicació Interactiva en relació amb el cicle formatiu de grau 
superior de Màrqueting i Publicitat (Document 13) 
 
 
        Aprovació, si s’escau, de la proposta de convalidació de crèdits ECTS de la titulació 
universitària de grau en Comunicació Interactiva en relació amb el cicle formatiu de grau 
superior Animació en 3d, Jocs i Entorns Interactius (Document 14) 
 
        Aprovació, si s’escau, de la proposta de convalidació de crèdits ECTS de la titulació 
universitària de grau en Comunicació Interactiva en relació amb el cicle formatiu de grau 
superior d’Administració i Sistemes Informàtics en Xarxa. (Document 15) 
 
        Aprovació, si s’escau, de la proposta de convalidació de crèdits ECTS de la titulació 
universitària de grau en Comunicació Interactiva en relació amb el cicle formatiu de grau 
superior de Producció Audiovisual i Espectacles (Document 16)  
 
S’aprova per assentiment les quatre propostes. 
 
7.       Torn obert de paraules 
 
Patrícia Lázaro comenta que davant la imminent mort d’Arcadi Oliveres, es pot participar al  
web que ha obert la família, ja que Oliveres va fer professor de la Facultat. La degana indica 
que la Facultat ja ha participat a la web, tant com a Facultat o ella particularment i explica la 
conversa telefònica que hi va mantenir el dissabte 13. 
 
La vicedegana Carme Ferré indica que espera corresponsabilitat per part del professorat, 
sobretot del CAP, per a repartir la feina de tutorització d’estudiants internacionals. 
 
Natividad Ramajo intervé per al·lusió al CAP. Vol aclarir que les renúncies de professorat han 
estat per la seva situació personal. Demana la llista de tutorització dels intercanvis. Troba 
excessiu que es parli del tema a Junta. 
 
Maria Gutiérrez indica que és tutora Erasmus, que ella va dir que sí, i anima als professors a 
presentar-s’hi ja que si és només una universitat, no és feixuc. 
 
Santiago Tejedor dona suport a la vicedegana i s’ofereix si cal, tant ell com el seu departament 
a tutoritzar estudiants estrangers. 
 
Patrícia Lázaro també s’ofereix. 
 
La vicedegana Carme Ferré es compromet a fer un repartiment equilibrat i públic de les 
tutoritzacions d’intercanvis, i a enviar-lo a tots els departaments. 
 
 
12.00h s’acaba la Junta. 
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