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JUNTA DE FACULTAT 
SESSIÓ: 1/2021 
DATA: 27/1/2021 
HORA: 15:30 H 
LLOC: VIRTUAL (VIA TEAMS) 
 

ORDRE DEL DIA 

1.       Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de data 25/11/2020 (document 1) i de 

l’acta de la sessió extraordinària del dia 21/01/2021 (document2) 

2.       Informe de l’Equip de Deganat. 

3.       Informe sobre les pràctiques externes (moratòria, places, etc..) 

4.       Aprovació, si s’escau de la proposta de candidatures als premis extraordinaris de fi de estudis 

de grau del curs 2019/20 (document 3) 

5.       Aprovació, si s’escau de la proposta de nomenament del tribunal dels premis extraordinaris 

de fi d’estudis de grau i de màsters que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals 

regulades .Cursos 2020-2021 i 2021-2022. (document 4)                              

6.       Afers de tràmit. (document 5) 

7.       Torn obert de paraules 

  

 

 

Excusats: David Paloma, Elena Añaños, Raül Giró i Montse Bonet 

 

Assistents:  

Adolfo Amo Laínez 

Celia Andreu Sánchez 

María Luz Barbeito Veloso 

Paula Brines Blasco  

Ana Calderon Carrero 

Maria Corominas Piulat  

Carmina Crusafon Baques 

Matilde Delgado Reina  

Andrea Teresa Espigares  

Trini Expósito Rico 

Mercè Díez Jiménez  

Ana Isabel Fernandez Viso 

Emilio Fernández Peña  

Carme Ferré Pavia 

Oriol Foix Duaigües  

Juana Gallego Ayala  

Nuria Garcia Muñoz 

Gloria García Andrés 

Alfonso González Q. 

Mònica Gonzàlez Gavara 

Amparo Huertas Bailén 

María Rosario Lacalle  

Patrícia Lázaro Pernias 

Montse Llinés Soler 
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Ludovico Longhi  

David Mármol González 

Enric Marín Otto  

Belen Monclús Blanco 

Iker Mons Campo  

Luis Fernando Morales  

Natividad Ramajo 

María José Recoder  

Andrea Ribas Santana  

Francesc Xavier Ribes 

Pepe Rodriguez Bonfill  

Gisela Ruiz Ricart  

Núria Simelio Solà 

Santiago Tejedor Calvo 

David Vidal Castell 

Laia Vives Bosch 

Mercedes Yáñez Ferreiro 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (document 1)  i de la sessió extraordinària 21 

gener. 

S’aproven tots dos per assentiment. 

L’estudiant David Mármol notifica que no estava inclòs en els assistents, s’ha de rectificar 

l’acta del 21 de gener passat. 

2. Informe de l’Equip de Deganat. 

La degana, Maria José Recoder, informa que hi haurà una altra Junta extraordinària el 15 de 

febrer per aprovar temes amb terminis administratius molt ajustats, sobretot de l’àmbit de de 

Qualitat. 

La degana recorda els correus i informes rebuts amb indicacions d’avaluació. El consell de 

Govern va flexibilitzar algunes normatives d’avaluació, com ara el límit de la nota per sota a 

partir de la qual es pot recuperar una prova. El sistema Opina ha rebut 69 queixes en tota la 

UAB a causa dels exàmens. Recorda la importància del seguiment de les mesures anti Covid de 

la UAB. Les coordinacions de grau han de ser informades dels contagis, aquetes parlen amb el 

SAS, el darrer rastreja els contactes estrets i indiquen el protocol a seguir. 

La Facultat, a més, avisa el grup afectat perquè sigui curós, motu proprio i sense que hi estigui 

obligada. 

Sobre la presencialitat dels exàmens, a banda del que UAB ha indicat sobre la impossibilitat de 

tenir franges els sistema de servidors per tothom, també cal garantir la igualtat d’oportunitats 

per tothom, amb bons equips informàtic, que no tots tenen a casa. La presencialitat garanteix 

la qualitat i l’originalitat de les proves, sense plagis ni aprovats polítics. Això darrer faria perdre 

valor a l’ensenyament universitari. No podem relaxar les exigències, qüestionada a més, per 

les agències de qualitat, que temen per la formació de l’era Covid Fer els exàmens presencials 

dona més garanties a tothom. 

Ens felicitem que no hi ha hagut contagis a la Facultat, però lamentem que els estudiants s’han 

trobar fora sense mascaretes i han trencat el distanciament. Tenim a dia d’avui 9 contagiats en 

tota la Facultat. Els contagiats i la gent en quarantena té garantida tant l’avaluació com la 

recuperació. 

La degana Recoder vol remarcar la qüestió ètica del periodista, una de les funcions bàsiques de 

la nostra professió. És molt escandalós i alguna cosa fem malament si hi ha comportament poc 

ètics dels nostres estudiants, com la juntària Laia Vives, que ha fet declaracions per un 

programa de televisió, plena de mentides i inexactituds. 
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La ciutadania ha de poder refiar-se de xarxes, mitjans i periodistes. Cal discernir què és 

demagògia i fake news. La distorsió a les xarxes o els mitjans fa un flac favor quan demanen 

poques exigències o es fan crítiques. “Ja suspendrà la vida” és un lema que no pot ser una 

excusa per no formar en normes ètiques. 

La vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Cèlia Andreu, informa que s’està treballant en la 

convalidació de formació prèvia (cicles formatius) de cara als nostres graus. 

Igualment s’ha activat assignatures optatives de tots els graus. El TPD està tancat per al curs 

2021-22.  De cara al propers curs, el TPD  dels màsters serà confeccionat pels coordinadors 

d’aquests màsters. És el que es fa normalment, així que es començarà amb els màsters, i més 

endavant es passarà també als coordinadors de grau, quan acabem la transició als nous graus. 

En el 2n semestre de moment no hi ha noves instruccions sobre la docència, i continuem en 

semipresencialitat, tenint  clar que la situació de la pandèmia pot variar. Suggerim al 

professorat Que valori alternatives davant un possible confinament. 

A la propera Junta de  Facultat, el 15 de febrer, es durà tota la documentació de Qualitat, cada 

procés dels 27 oberts genera 5 documents, el que suma un plec de 135. 

També cal anunciar que rebrem la visita d’avaluadors en el procés d’acreditació que serà per a 

totes les titulacions i ens durarà 5 anys. Agraïm al professor Josep A. Guimerà i a la tècnica Toñi 

Romero, als i les coordinadores de grau i de màster, al Deganat i a Gestió Acadèmica els seus 

esforços. El dia 5 de febrer hi ha una reunió sobre el procés de Qualitat. 

La vicedegana de Professorat i Alumnat, Carmina Crusafon, fa el seu informe sobre Comtec. 

Indica que és en la fase final, està pintat i moblat, hi ha el brànding, però queda per instal·lar 

els equips audiovisuals, la comanda està feta. Durant el més de febrer podria estar llest. S’està 

treballant  amb l’equip de la biblioteca sobre una normativa d’usos. La idea és poder fer un 

pilot d’experiències diverses que hi puguin tenir lloc, de cara al segon semestre.  

També afegeix que divendres 29 de gener alguns vicerectors visiten el centre per a revisar 

infraestructures. 

El videcedegà d’Economia, Fernando Morales, indica que faran un recorregut de visites per 

ensenyar instal·lacions i coses que queden per fer a l’edifici de manera urgent, amb càrrec al 

PIU de la UAB. 

També informa que el reglament de la Facultat ha quedat aprovat i passa a Consell de Govern 

de la UAB del dia 4 de febrer proper.  

Sobre la celebració del 50è aniversari, la degana Maria José Recoder recorda que el llibre del 

professor emèrit Miquel de Moragas està acabat. També ja hi ha encarregat marxandatge amb 

el logo dels estudiants que van guanyar el concurs de Creativitat. Preparem una exposició de 

fotografies (Fernando Morales, Miquel Moragas, Teresa Velázquez i Pierre Caufapé en fan la 

tria), i en la Junta del 15 de febrer es proposarà un honoris causa. També està en marxa la 

comissió de treball de l’AEIC per muntar el Congrés de l’associació el juny de 2022 

(conformada per Carles Llorens, Maria Corominas, M. José Recoder i Juanjo Perona. Cal afegir 

que s’ha decidit la digitalització del fons fotogràfic de la Facultat (Pierre Caufapé i el personal 

de Biblioteques se n’ocupen). 
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Torn de paraules 

Ana Calderon, estudiant, volen agrair els professors que han fet exàmens curts per exposar-se 

poc a la pandèmia, s’ha fet bé però s’ha comentat que alguna pràctica es va fer a llocs sense 

finestres i se superava l’aforament. Una pràctica de CI es va fer amb un lliurament presencial. 

Demanen que es tingui en compte pel 2n semestre. Estan contents amb la majoria de 

professorat. 

La professora Ana I. Fernandez Viso pregunta a la vicedegana Celia Andreu sobre la planificació 

sobre un possible canvi de la modalitat docent, si es manté la planificació d’horari amb hores 

sincròniques.  

La vicedegana Andreu respon que estem a l’espera de les instruccions, però si ens passen al 

model novembre, els horaris es mantenen però adaptant els continguts només a la virtualitat. 

Les fitxes cal que es mantinguin al màxim possible. 

L’estudiant Laia Vives respon per al·lusions, diu que les imatges de Todo es Mentira no les va 

triar, van venir d’anònims, eren de tota la UAB i no de la Facultat. Ella no era la protagonista 

del que explicava, però el noi afectat li va demanar que ella ho expliqués. Diu que transports 

plens de gent i exàmens presencials si que són veritat. 

La professora Mercè Díez parla de la visita dels viderectors, ja que la Facultat te problemes 

com ara la impermebeabilització (goteres), car de resoldre, i demana que estigui agendat. 

Sobre les queixes, diu que hi ha mecanismes per fer queixes a la Facultat i no a un programa 

d’entreteniment, que no és el més eficaç. 

La professora Belén Monclús, coordinadora dels graus de CO i CI, respon sobre les pràctiques 

de CI que en aquell lliurament es feia un exercici presencial i no només s’entregava una 

pràctica, per tant era una prova d’avaluació. 

La professora Núria Simelio, coordinadora del grau Periodisme, diu que Vives no va contrastar 

cap informació, el noi que es va queixar va ser atès el mateix dia ( i en cap de setmana) i tots 

els correus estan guardats. S’ha ajustat l’actuació al protocol i s’ha seguit. Es crea una alarma 

injustificada. 

La professora Charo Lacalle pregunta sobre els màsters, si hi ha indicacions sobre màster 

comunes per als departaments. La vicedegana Cèlia Andreu li comenta que contacti amb el seu 

departament. 

El professor Enric Marín, en resposta a Laia Vives, secunda la doctora Simelio en la contrastació 

de fonts, si no contrastes no fas de periodista. Es pot comunicar però no es fa periodisme. 

L’estudiant Laia Vives explica que és delegada del grup 2 de 2n, diu que els estudiants van 

votar exàmens en línia i que no van rebre resposta del Deganat. Diu que sí que va contrastar 

(referint-se a un correu enviat a no se sap quina adreça). 

La vicedegana Carmina Crusafon (responsable d’Alumnat) no ha rebut cap correu del Consell 

d’Estudiants com a responsable.  Li sembla una actuació greu per part de l’estudiant. 

La degana Recoder dona les gràcies als membres del Deganat i als coordinadors de graus i 

màsters per la feinada durant la pandèmia perquè els horaris de treball són 24/24, la 

coordinadora de Periodisme va parlar dissabte amb el SAS i totes som reunits tot el dia. Les 
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indicacions sobre la semipresencialitat són fins al 15 de febrer i potser aviat tindrem noves 

indicacions. 

La professora Ana Fernández recorda que les nous associats no estaran adaptats al protocol en 

la pandèmia i que es pot reenviar per si de cas. 

3. Informe de situació sobre les Pràctiques Externes 

La vicedegana de Pràcticum, Mobilitat i TFE, Carme Ferré-Pavia, intervé per actualitzar la 

situació de les Pràctiques Externes. Com al primer semestre, i davant de la Covid, hi ha hagut 

desenes de cancel·lacions per part de les empreses. Sense entrar a valorar si les podien fer 

virtuals o no, la situació és que tindrem un dèficit d’uns 20 estudiants per a qui ens faltaran 

llocs. 

Divendres 29 es farà la reassignació de les places que queden o de les noves que hem trobat, 

per tal que puguin començar com més aviat millor. Els i les estudiants que, per nota, no entrin 

en cap, tindran fins al 26 de febrer per a buscar una pràctica pel seu compte. En aquella data, 

els que no en tinguen, seran assignats a UAB Campus Media, per integrar-se com a un mitjà, en 

les tasques que els siguen assignades. 

L’1 de març de 2021 s’hi incorporaran. Els tutors i tutores de pràctiques revisaran de tant en 

tant la seva feina per donar-los indicacions de millora. 

La Facultat, com el curs passat, garanteix que l’assignatura obligatòria es podrà cursar. 

Torn obert de paraules 

Paula Brines, estudiant de l’Assemblea, relata que els estudiants viuen amb incertesa i no 

tenen la llista de reassignació (ja s’ha indicat que s’envia el dia 29). 

La professora Patrícia Lázaro, com a tutora de Pràctiques Externes, informa de la diferència de 

gent que les feia al grua de Publicitat (on són voluntàries), ja que el curs passat foren 23 i 

enguany són 2. Vol remarcar la situació en què es viu amb la pandèmia, i entén la dificultat de 

la gestió. 

La professora Mercè Díez indica que està bé que es busquin les pràctiques i demana quins 

nous convenis es busquen. Diu que s’ha de ser més proactiu per buscar noves places de 

pràctiques. 

La degana M. José Recoder diu que el problema és recurrent com el curs passat. Diu que es va 

fer moratòria de la normativa per ser més curosos amb les places que es busquen es 

estudiants i estudiantes, i que aquesta es mantindrà mentre duri la pandèmia. Ara és molt 

complicat trobar nous llocs. S’han buscat nous convenis i es contactarà amb el professorat 

associat per si les seves empreses poden acollir becaris. 

4. Aprovació si escau de la Proposta dels candidats als premis extraordinaris de fi de 

estudis de grau Curs 2019/2020 

 

Grau en Comunicació Audiovisual 
Cognoms i nom 
Tena Raventós, Gerard 
Mingorance Perez, Lidia 
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Grau en Periodisme 
Cognoms i nom 
Bulet Llopis, Elena 
Lorente Martí, Alexandra 
Rodríguez Gómez, Helena 
Pladevall Soriano, Berta 
Galvan Cara, Aldrin Jhay 
 
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 
Cognoms i nom 
Ballano Sànchez, Clàudia 
Peña Calvo, Marta 
 

S’aprova per assentiment. 

 

5. PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS ECTS DE LA TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA (Afers 

de tràmit) 

DE GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA EN RELACIÓ AMB EL CICLE FORMATIU DE 
GRAU SUPERIOR GRÀFICA PUBLICITÀRIA (LOE) 

 

La vicedegana Andreu comenta que és un canvi que cal perquè es passa a llei LOE, ja que era a 

la lleia antiga LOGSE. 

 

S’aprova per assentiment. 

 

6. Torn obert de paraules 

No n’hi ha. 

 

La Junta s’acaba a les 17.00h 

 

 

 

 

Carme Ferré-Pavia 

Secretària de Facultat 
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