Junta de Facultat Ciències de la Comunicació
SESSIÓ: 4/2021
DATA: 6/7/2021
HORA: 10.00 H
LLOC: VIRTUAL (VIA TEAMS). Enllaç Teams sessió Junta de Facultat
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Celia Andreu
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Pierre Caufapé
Maria Corominas
Carmina Crusafon
Matilde Delgado
Trini Expósito
Emilio Fernández Peña
Carme Ferré Pavia
Ana Fernández Viso
Juana Gallego
Gloria García Andrés
Nuria Garcia
Raül Giró
Alfonso González Quesada
Mònica Gonzàlez
Montse Bonet

María Gutiérrez
Montse Llinés
Carles Llorens
Enric Marín Otto
Belén Monclús
Luis Fernando Morales
David Paloma Sanllehí
Joaquín Puig González
María José Recoder
Pepe Rodriguez Bonfill
Núria Simelio Solà
Santiago Tejedor
Natividad Ramajo
Mercè Díez
Mariluz Barbeito
Charo Lacalle
Xavier Ribes
Juanjo Perona

CONVIDADA: Anna Bosch
EXCUSATS: Gisela Ruiz, Ludovico Longhi, Paula Brines

ORDRE DEL DIA

DOCUMENTS ADJUNTS EN CARPETA COMPRIMIDA

1.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de data 6/5/2021 (document

S’aprova per assentiment.

2.

Informe de l'Equip de Deganat

La vicedegana d’Ordenació Acadèmica, Celia Andreu, inicia els informes de Deganat.
El primer tema és la visita del CAE: la Facultat està en període d’acreditació de centre.
El procés consta de dues visites: la primera observen si tota la documentació és
correcta i la segona ho comproven, el 28 de juny va ser la primera, en format online.
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Els avaluadors també es van reunir amb els responsables del rectorat, per veure si el
SGIC de la Facultat adopta els criteris de qualitat de la UAB. La audiència va ser dura,
amb preguntes de detall en els fons i la forma dels documents. Quasi tots els membres
van participar i es va donar una imatge transversal de la dedicació a la Qualitat.
Personalment, Andreu fa una bona valoració de la visita, malgrat la duresa dels
comentaris, que considera útils per a millorar en la següent fase. Vam aprovar aquesta
primera visita. Ens en faran una segona, prevista per octubre. Serà una visita de dies
amb més participants.
La vicedegana agraeix l’enorme treball de l’Equip de Qualitat, coordinat pel professor
Guimerà, amb Toñi Romero i ara Meritxell Font durant la baixa de maternitat de
Romero.
El segon tema és la programació de la docència del curs que ve. El primer semestre
serà com ara, semipresencial, i el segon, presencial. La previsió de Rectorat i Salut és
que es podrà eliminar la distància entre persones i començar amb un 70% d’aforament
a les aules. I en tercer lloc, que en un termini d’un mes aproximadament des de l’inici
del curs, passarem a presencial total. La situació sanitària decidirà com es pugui
desenvolupar.
En la pràctica, previsiblement caldrà treure les enganxines de les cadires i taules; pel
que fa al 70% d’aforament no ens afecta, ja que no tenim espais on ampliar al 70%;
per tant, començarem en general bimodal i ja passarem a presencial total. Quan
passem a presencial, ja tenim la distribució d’aules habitual planificada.
Les fitxes docents s’enviaran properament, és molt complex per aquesta incertesa
presencial-virtual. De tota manera, la distribució d’espais serà fixa i no es podran fer
gaires canvis. La divisió setmana teoria-setmana pràctica es mantindrà per passar si
cal a bimodal un altre cop amb rapidesa.
S’agreix a Gestió Acadèmica i el compromís d’Anna Bosch, qui aguanta l’organització
d’aquesta Facultat.
Les actes d’avaluació cal que les tanquem per començar a matricular el 15 de juliol.
La degana s’afegeix a la felicitació a l’Equip de Qualitat i a totes les persones que van
intervenir a les sessions del CAE i a Anna Bosch. Explica que si no aprovem, hem de
començar a acreditar 3 graus tradicionals i 2 màsters.
El vicedegà Carles Llorens comenta que tira endavant la formació dels cursos
propedèutics per la 2a setmana de setembre, tranversals a tots els graus, amb
aforament limitat, enfocades sobretot a primer curs.
La formació a mida per al professorat ha tingut poc èxit, hi ha pocs inscrits i els cursos
han estat cancel·lats.
Així mateix, informa que s’ha definit un nou organigrama dels laboratoris audiovisuals
de la Facultat. El principal canvi és que UAB Media s’equipara als Laboratoris i des
dels laboratoris es donarà suport audiovisual a la Facultat. Campus Media ha
col·laborat amb altres facultats i s’estan fent retransmissions en streaming per al
Campus. Això genera formació en retransmissions i cobrar en material, a més de
donar a conèixer UAB Media.
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El nom s’ha convertit popularment en UAB Media i així se li dirà, s’ha obert un concurs
per la imatge, que ha tingut 18 projectes participants. Són propostes prou bones que
mostren que hi ha talent a la Facultat.
Sobre les jornades de docència (s’adjunta document), van ser molt interessants. Van
participar-hi unes 30 persones entre PDI i PAS. Es conclou que la presencialitat és
desitjada sobretot per a pràctiques i teoria de grups grans. En les tutories sembla que
s’ha guanyat amb l’online, amb ambients mes còmodes per als estudiants.
Les conclusions més importants són que hi ha una necessitat de més espais per
treballar a la Facultat, de fer projectes més grans i transversals, està tot massa
compartimentat. I que cal actitud proactiva de professorat i alumnat.
Es va demanar un espai creatiu de lliure accés. I la coordinació, un tema sempre
present que cal cuidar. Aquestes idees han menat les plans per invertir a la Facultat.
Es generarà un espai amb chroma perquè pugui ser aquest espai creatiu
multidisciplinar.
També les antigues sales Dalet es convertiran en sales d’estudi. Són sales d’estudi
molt adients per a treballar en grups i tindran millor wifi. També s’està analitzant com
adaptar aules per a fer-les més flexibles.
La coordinació entre assignatures es potenciarà per fer projectes més transversals.
El vicedegà Fernando Morales afegeix que una altra obra que s’ha començat és la
reforma de les escales de caragol dels despatxos senars. El projecte està enllestit i
posat a licitació. I es preveu que entre octubre i gener hi hagi obres. Quan tinguem el
disseny dels despatxos es farà una trobada amb les departaments per distribuir els
espais.
Es comparteix el document de l’organització del suport tècnic audiovisual de la
Facultat. És un organigrama de prospectiva de futur, com podria quedar aquesta
organització.
L’equip del 50è aniversari de la Facultat està treballant en la selecció de les fotos per
a les gigantografies temàtiques que aniran a la planta 0. El professor Jordi Català
ajudarà en el disseny de les fotos de gran format. Es preveu que al setembre-octubre
ja es podrà fer l’exposició.
La degana comenta que ja es té el llibre del doctor Moragas però no se sap quan
arribarà a les llibreries. L’enregistrament de les entrevistes que havia de fer el
professor Tresserras comencen la setmana que ve a la Facultat, justament amb la del
doctor Miquel de Moragas i Spà.
Cal recordar la mort del professor Enrique Bustamante, que justament era del comitè
de l’organització del Congrés de l’AEIC.
Tant el vicedegà Morales com la degana agraeixen la feina a aquesta comissió del 50è
aniversari i al PAS.
La vicedegana Carmina Crusafon comenta el tema de les enquestes als estudiants. Es
va arribar just al 25% de participació a la Facultat. Sempre costa molt i cada semestre
es comença de zero i els comportaments són diversos cada cop. Estem en un bon lloc
en el Campus però cada edició és incerta.
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El període d’enquesta s’ha reduït i fins els darrers dies no s’ha apujat la participació.
S’ha d’experimentar per trobar una fórmula de més èxit.
Les experiències docents pilot de Comtec Centre serviran per fer suggeriments per al
curs que ve. S’obrirà una convocatòria d’innovació docent i també s’enviarà el resum
de les activitats. Es prioritzaran les activitats d’innovació.
La Biblioteca també ha participat, especialment Òscar Hernández.
La degana Recoder comenta que les guies docents ja inclouen els 15 minuts per a fer
les enquestes.
També incideix en el saqueig produït a la UB, dels seus equips d’audiovisuals i per
valor de 300.000 euros. Nosaltres ja vam patir el furt de 7 càmeres, així que cal
extremar les mesures de seguretat perquè són lladres professionals.
L’informe del Deganat el tanca la vicedegana Carme Ferré. Pel que fa als TFG, ja
s’han atorgat les matrícules d’honor i tot el procés ha estat tranquil, llevat d’un plagi
parcial en un TFG de projecte. El projecte era original però la sustentació prèvia
teòrica tenia plagis. El TFG ha estat suspès i l’alumna represa, per bé que s’ha
descartat obrir un expedient més enllà.
Pel que fa les Pràctiques, no es van produir gaires cancel·lacions de conveni, per la
qual cosa no hi ha hagut problema per reassignar places disponibles. Encara en
queden per qualsevol eventualitat, fins i tot algunes d’estiu.
En el capítol de la Mobilitat Internacional, els departaments ja han rebut l’encàrrec
compromès d’un repartiment més equitatiu de les tutories d’Erasmus i Study Abroad.
Hi ha altes o baixes segons el nombre de convenis que ja estaven assumint i ens els
propers dies es tindrà el nom dels tutors i tutores del curs que ve.

Torn de paraules:
La professora Maria Gutiérrez comenta que les dates dels cursos propedèutics no són
bones, ja que juliol està molt ocupat amb correccions i TFM.
Sobre les inversions, diu que els estudiants de CA comenten que les parets dels platós
per crear espais no són bons. Necessitarien colors menys cridaners o cortines amb
diferents colors per a crear interiors. També van demanar un espai sense finestres per
generar espais foscos.
Coincideix amb la degana que els espais han d’estar tancats i que amb els 15 minuts
de ventilació és complicat deixar-ho ben tancat.
La cap de l’Slipi, Trini Expósito, planteja dubtes sobre l’organigrama de suport
audiovisual i les responsabilitats del personal per a cada espai i recomana una llista de
feines, com ara el suport a la sala de Juntes, que el feia el suport logístic.
La professora Joana Gallego insisteix sobre les enquestes, que es pot convidar els
estudiants i recollir el seu estat d’opinió però que la carrera pel 25% oblida les parts
qualitatives i que és pervers que tingui un paper en els trams de docència i la
consideració de les facultats. És preocupant que no miren la qualitat, ja que s’avalua
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un estat d’opinió subjectiva: “Jo sóc al final de la carrera docent, però la qüestió és que
té massa accent la part quantitativa i obliguem el professorat a assumir la falta de
recursos del Rectorat. No hem d’incitar, sinó passar l’enquesta. És un punt de cultura
clientelista de la universitat”.
La professora Fernández Viso pregunta sobre fer 3 hores seguides de teoria una
setmana. També inquireix com serà la distribució d’aules. Comenta sobre la innovació
docent que els cursos que ofereix el Rectorat poden ajudar i que les ràtios reduïdes
són importants. Un altre dels elements de les classes online que s’ha de preveure és la
privacitat, és el perill que gravin tutories i classes i ho puguin divulgar.
El cap de tècnics, Pierre Caufapé, suggereix que la participació en les Jornades va ser
molt baixa i que el document pot ser poc representatiu, i que és una llàstima aquest
poca participació amb l’esforç esmerçat.
Sobre l’organigrama que s’ha presentat no és l’estat actual dels laboratoris, sinó un
futurible. Sobre les parets dels platós, s’estudiarà què fer-hi. Sobre l’ús de l’aula de
fotografia, diu que ja se n’està autoritzant l’accés.
Celia Andreu aclareix que els horaris es mantenen, només que no varien les sessions,
hi ha alternança de teoria i de pràctica. No es podrien fer tres setmanes seguides de
teoria, per exemple.
Carles Llorens respon Maria Gutiérrez que el calendari podria ser un dels factors per la
baixa participació. Pel que fa a les Jornades, s’ha fet en el calendari possible, i era
només una hora i mitja, no era molt ocupador. La proposta és fer-les en un moment del
curs millor, sense tants exàmens. A Trini Expósito, que el suport logístic fa el mateix
que ara però la planificació, instal·lació i manteniment dels aparells seria de
laboratoris.
La reducció de ràtios surt a l’enquesta de les jornades, però les implicacions d’això són
importants. Està demanat però la pressió que tenim per les ràtios és gran, cada curs
collen una mica més.
Les tutories privades poden ser gravades, però per Teams, com a organitzador
permets gravar o no. També a les classes tradicionals ens poden enregistrar.
Carmina Crusafon coincideix amb Gallego però el 25% és el que demana AQU, que ho
imposa com a criteri. S’ha traslladat que és un problema de Campus i que no és del
professorat. Filosòficament hi estem d’acord, però en tenim l’obligació per afavorir els
processos de Qualitat.
Fernando Morales complementa sobre el dubte de l’organigrama, que és un model de
prospectiva, del que farà Campus Media integrat al suport tècnic.

3.

Aprovació, si s'escau, de la liquidació de l’exercici 2020.

El vicedegà Fernando Morales, sobre les actuacions dels mandats d’aquest equip.
UAB Media s’ha acabat i s’ha iniciat i acabat Comtec Centre. Són dues grans
inversions i impliquen l’actualització i innovació en la nostra Facultat. La resta de
despeses són partides d’infraestructures, suport a la docència... (es comparteix
document).
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Els ingressos i despeses estan equilibrats i el balanç quadra.
Torn de paraules:
La professora Fernández Viso indica que l’Study Abroad té ingressos però no van a
professorat, i que Tutorsport sí paga les tutories.
Glòria Garcia indica que aquest punt es va tractar a la Comissió d’Economia i que es
tracta d’una partida finalista, la distribució de la qual la realitza el Rectorat als centres,
en funció dels alumnes del programa Tutorsport.
La secretària de Facultat, Carme Ferré, informa que no es tracta només de l’Study
Abroad, el Tutorspot actua com una excepció i cap tutoria més no es paga, com ara el
Piune.
La professora Mercè Díez proposa que el reconeixement de la tutorització de mobilitat
o altres es podria incloure com a “altres activitats docents” com les classes en anglès o
d’altres.

S’aprova per assentiment.

4. Aprovació, si escau, del pressupost de 2021.
Es compareix document.

Els ingressos s’han reduït pel lloguer d’espais durant la pandèmia.
Queda un marge de 25.000 euros per afrontar el final de curs.

Torn de paraules:
La professora Mercè Díez pregunta pels traspassos a màsters. Hi ha diferències de
fins a 2.000 euros del document que ja s’havia repartit a la Comissió d’Economia.
L’administradora de centre, Gloria Garcia, indica que és un error de picatge amb la
distribució anterior, any 2020, i si es mira, no sumava, però les quantitats globals eren
correctes.
S’aprova per assentiment.

5.

Aprovació del calendari acadèmic.

El moviment de calendari de les PAAU de 2022 ha implicat ajustar el període de
recuperació.
S’aprova per assentiment.
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6. Afers de tràmit.
No n’hi ha.

7.

Torn obert de paraules

El tècnic Raül Giró comenta que el PAS voldria saber si el curs 21-22 obriria la
cafeteria, amb persones que hi treballen, a més de ser un punt de socialització.
La degana comenta que és una preocupació dels degans i que s’hi està a sobre.
Trini Expósito comenta que estaria bé demanar-ho per escrit.
Mercè Díez aporta que ajuntar-nos tots a la plaça Cívica és pitjor i això es podria
argumentar.
A les 12.20h s’acaba la Junta
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