JUNTA DE FACULTAT
SESSIÓ: 3/2020
DATA: 25/11/2020
HORA: 15:30 H
LLOC: VIRTUAL (VIA TEAMS)
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (document 1).
Informe de l’Equip de Deganat.
Informació sobre temes de qualitat.
Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la memòria del grau de
Comunicació Audiovisual (document 2) .
Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la memòria del màster en
Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat (document 3).
Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la memòria del màster en
Mitjans, Comunicació i Cultura (document 4).
Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la memòria del màster en
Periodisme i Innovació en Continguts Digitals (document 5).
Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la memòria del màster en
Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques(document 6).
Aprovació, si s’escau, de la proposta de normativa de la Comissió d’Igualtat de la
Facultat de Ciències de la Comunicació (document 7).
Afers de tràmit.
Torn obert de paraules

Excusats: Elena Añaños, Òscar Coromina, Belén Monclús, Jose M. Pérez Tornero
Assistents:
Adolfo Amo, Cèlia Andreu, Mariluz Barbeito, Roger Barcelona, Montse Bonet, Anna Bosch,
Carolina Camps, Pierre Caufapé, Maria Corominas, Carmina Crusafon, Matilde Delgado, Mercè
Díez, Teresa Espigares, Trini Expósito, Carme Ferré-Pavia, Ana B. Flamit, Joana Gallego, Gloria
Garcia, Núria Garcia, Raül Giró, Alfons Gonzàlez, Montse Gonzàlez, Josep A. Guimerà, Maria
Gutiérrez, Amparo Huertas, Charo Lacalle, Patrícia Lázaro, Montse Llinés, Carles Llorens, Enric
Marín, Cèlia Mayoral, Fernando Morales, David Paloma, Josep M. Perceval, Juanjo Perona,
Camila Pons, Carolina Pons, Quim Puig, Natividad Ramajo, Maria José Recoder, Xavier Ribes,
David Roca, Pepe Rodríguez, Antonia Romero, Aaron Sánchez, Núria Simelio, Santiago Tejedor,
Ana Ullod, Ander Urrutia, Marc Vizcaino, Laia Vives, Mercè Yáñez
1.

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

S’aprova acta anterior per assentiment
2. Informe del Deganat
2.1 Informe de la degana sobre la situació de la pandèmia i l’organització de la docència
La degana, M. José Recoder, comenta sobre els contagis de Covid que no s’ha hagut de
confinar cap grup, malgrat alguns confinaments individuals per contacte amb simptomàtics.
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Hi ha alguns afectats en tots els col·lectius per ser població de risc davant la Covid. Es manté
un control estricte dels contactes manifestats amb malalts de Covid, que també són en
contacte amb la coordinació, el Servei Assistencial i s’estableix seguiment i control dels
resultats de les PCR. La degana agraeix que la Gestió Acadèmica ha facilitat molt el maneig
d’aquesta informació.
2.2 La vicedegana Cèlia Andreu planteja els canvis de docència, establerts en tres fases: al
novembre s’ha canviat el format de la docència, que s’ha fet virtual en lloc de presencial en
part de les classes pràctiques. Els coordinadors han fet una feina ingent per implementar
aquesta organització. Fins a Nadal, la falta de presencialitat s’estén fins al 6 de desembre. El
Departament de Salut dirà més endavant si aquesta es pot ampliar. Al segon quadrimestre se
sap que és molt improbable que sigui presencial, es treballa l’escenari de la semipresencialitat
com el més probable, ja que requereix reprogramar les fitxes de programació. Aquestes ja es
preparen amb la cap de Gestió Acadèmica, Anna Bosch, amb la mateixa dinàmica d’alternança
seguida fins ara. No es tindrà seguretat fins al desembre, si és que ja s’ha resolt què es farà.
El professorat del 2n quadrimestre rebrà les fitxes per adaptar-les a la semipresencialitat.
La degana comenta que els degans demanen la major presencialitat possible, incloent-hi els
seminaris. Els estudiants i també el professorat han rebut un correu tot informant que tot es
manté igual fins al 7 de desembre.
2.3 Informe de les pràctiques externes
La vicedegana Carme Ferré comenta que durant el mes de setembre es va patir un degoteig de
cancel·lació de fins a 60 places per part d’empreses que acollien estudiants de pràctiques
externes, el que va deixar la Facultat en una situació totalment diferent de la que gaudia
durant els darrers anys, amb més places ofertes que estudiants per ocupar-les. Al setembre es
va tornar a aplicar el mateix pla que el semestre passat, amb les opcions de cancel·lar les
pràctiques amb devolució de la matrícula, buscar-les per compte propi o fer-les a la Facultat,
sobretot dins l’estructura informativa de UAB Campus Media.
De moment hi ha hagut 6 cancel·lacions per al segon semestre i se’n preveuen més.
El vicedegà Carles Llorens explica que UAB Campus ha acollit 14 estudiants, s’ha habilitat un
nou espai a l’aula informatitzada 10 per tal de mantenir les distàncies sanitàries adequades.
S’està habilitant una nova sala de gravació. El degoteig d’alumnes ha estat difícil de gestionar
però amb l’esforç de tots, també de Räul Giró, ja s’estan produint programes i informatius.
Destaca que els estudiants que van anar a fer les pràctiques a UAB Campus Media al setembre,
i que eren del segon semestre del curs 2019-20, van arribar tots alhora i només es va haver de
fer la formació una vegada, mentre que aquest semestre s’han hagut de repetir les mateixes
sessions de formació diverses vegades.
2.4 La vicedegana Carmina Crusafon comenta que les enquestes d’avaluacó docent comencen
al grau 21 de desembre i duraran fins al 21 gener. Sempre costa tenir resultats i es vol arribar
al 25% de participació. És un tema difícil de remuntar, es farà campanya via mail i xarxes, i no
tindrem els recordatoris presencials. Detalla que s’espera el suport del professorat. Una
novetat que es comenta és que els màsters han triat el període en què fer les enquestes i se’ls
adapten millor.
Pel que fa als delegats, relata que havíem estat la Facultat del Campus que tenia més delegats
per grup. Ho hem homogenitzat a una delegada o delegat per grup. Estem fent la transició cap
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a aquest model, amb la incorporació del fet que cada mes els delegats faran un petit informe
qüestionari per cada una de les assignatures.
2.5 El vicedegà Fernando Morales explica el tema de la reforma del Reglament: la Comissió es
va constituir el 27 d’octubre passat, ha fet 2 reunions, ara té pendent l’aprovació del
document i fer el període d’exposició pública, i el document final aprovat per la comissió
haurà de passar pel gabinet jurídic de la UAB. Quan donin el vist i plau, caldrà convocar una
junta extraordinària per procedir a l’aprovació del nou reglament.
La degana Recoder comenta que es plantejava una reforma molt tècnica per incloure-hi les
comissions de Qualitat i la d’Igualtat que ja funcionaven.
2.6 La vicedegana Carmina Crusafon, respecte del ComTec Centre, l’espai de la Biblioteca,
comparteix les fotos de la planta 2 a través del xat. Glòria Garcia comenta que estan pintant
les grades i que poden arribar en dues setmanes. Els equips audiovisuals que s’han comprat ja
poden ser-hi al desembre-gener.
L’activitat del 26 de novembre sobre el 5G s’afegeix al projecte ComTec com a activitat de
transferència. Serem la primera Facultat que tindrà una activitat sobre el 5-G.
2.7 Sobre el 50è aniversari, la degana comenta que la Facultat es concentra en 4 activitats
principals:
-

-

El llibre escrit pel dr. Miquel de Moragas Els primers anys, estudis de Comunicació a la
UAB. Antecedents i inicis 1971-1985. S’espera que es pugui editar a la col·lecció 50
anys d’experiències a la UAB
Volem anomenar una doctora honoris causa, alumni de la Facultat amb una gran
trajectòria
Exposició fotogràfica i de material audiovisual sobre els 50 anys darrers de la Facultat
VIII Congrés de l’Associació Espanyola d’Investigació en Comunicació, de manera
presencial i virtual, ja al 2022

Torn obert de paraules:
El professor Santiago Tejedor felicita l’Equip de Deganat, l’slipi i la Gestió per l’eficaç gestió
durant la pandèmia, en un panorama d’incertesa. Envia tot l’ànim i suport per part del
departament de Periodisme. Sobre ComTec Centre, comenta que ho ha visitat i diu que és
interessant, impactant i pregunta com poden col·laborar, com ara fer-lo servir per a convenis.
Planteja si es pot exposar el pressupost del cost, com s’ha finançat, etc.
La professora Mercè Díez felicita Cèlia Andreu per agafar el càrrec de vicedegana d’Ordeanció
Acadèmica, sobre les pràctiques externes planteja propostes per enfocar la falta d’empreses
de pràctiques i diu que cal que siguin realment externes, més que mirar quanta és la dedicació
des tutors. Si hi ha places lliures, s’han d’esgotar si hi ha vacants. Pregunta què s’ha fet per
ampliar convenis, sobretot a gabinets de comunicació.
La professora Joana Gallego pregunta sobre les pràctiques, quin és el procediment a seguir per
a demanar-ne. També pregunta sobre ComTec, quina activitat es farà i què s’hi podrà fer.
L’estudiant Roger Barcelona pregunta per què es fan tan aviat les enquestes d’avaluació
docent.
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La vicedegana Carmina Crusafon comenta que ComTec està organizat amb una Àgora, on es
poden fer activitats de reflexió, tant docents com de posada en comú de l’acadèmia. També es
podrà fer co-working en l’espai de co-creació amb la gran pissarra i hi ha una paret de croma
per experimentar amb realitat augmentada, mòbils (debat, co-working i experimentació). Es
poden experimentar noves metodologies docents i activitats amb partenariat. És un espai
flexible on poder experimentar. Es rebran demandes per avaluar el que s’hi anirà fent. Tindrà
equip audiovisual per fer actes híbrids online i offline. Tot està obert i esperem les vostres
idees per pensar la societat digital.
L’administradora Glòria Garcia comenta que el pressupost de ComTec s’ha executat amb el
Servei de Biblioteques, el PIU del rectorat, fons per a docència no presencial, fons del Deganat
i una part del pressupost de 2019.
La degana Recoder respon al professor Santiago Tejedor que poden explorar el conveni amb
RTVE que aquest citava. Sobre el finançament, es felicita que tant el Servei de Biblioteques
com la Facultat han demanat als vicerectorats de Cultura i Investigació suport per al projecte i
l’han tingut, no només per al que es veu sinó el que no es veu de l’estructura.
Sobre les enquestes, la vicedegana Crusafon comenta que no hi ha molt de temps per a fer les
enquestes, s’ha de deixar temps per a fer la campanya de promoció i deixar temps per a
respondre. Que com que l’avaluació és continuada, els estudiants tenen prou dades del
professorat per poder-les respondre.
La vicedegana Ferré explica que per ampliar les places de pràctiques s’ha contactat amb les
empreses que tenien vacants per si les activaven, s’ha contactat amb totes les empreses per a
veure si tenien previst poder ampliar places i quan una empresa contacta, immediatament es
prepara un conveni. També que s’està preparant el pla de places per CI i CO.
La degana Recoder amplia que prepara amb temps la llista de les empreses que poden ser
susceptibles d’allotjar les pràctiques dels futurs graduats de Ci i CO. S’està treballant en un
ventall d’empreses noves, grans corporacions, Administració pública i empreses tecnològiques.
El vicedegà Fernando Morales complementa l’administradora sobre la despesa de ComTec:
una primera part està liquidada a 2019, és consultable i al pressupost de 2020. Són documents
públics.
El professor Enric Marín comenta que està convençut que el projecte ComTec supera el tema
econòmic, ja que suposa una petita revolució a la Facultat, que implica Universitat, Facultat i
Servei de Biblioteques. Això lidera un canvi conceptual en la cultura de les Biblioteques, amb el
lideratge del Deganat. La idea de la consulta de fons de dipòsit en silenci canvia. Ara és a més
un espai de recerca i treball en equip, i ara d’experimentació i treball en grup. La nova oferta
formativa de la Facultat i la realitat del 5-G col·loquen la Facultat en posició per reprendre el
lideratge de manera estratègica. La relació cost-producte de ComTec és altament rendible.
El professor Santiago Tejedor respon que troba el projecte una gran idea i està d’acord amb
Marín. No hi ha cap suspicàcia sinó una consulta en pro de la transparència.
3. Informació sobre temes de Qualitat
El professor Josep A. Guimerà explica en dos blocs què és el procés de Certificació del centre.
S’ha d’acreditar el centre, que substitueix l’acreditació de les titulacions.
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El Sistema de Garantia Interna de Qualitat és un grup de 27 processos, amb els respectius
documents per garantir la qualitat i traçabilitat de les titulacions, de personal,
infraestructures... i introduir millores.
Hi ha 27 processos: per exemple, enquestes, formació de pdi i pas, pràctiques, inserció
laboral... afecta qualsevol procés de la docència a la Facultat.
El procés implica a moltes persones, tant de Deganat com departaments i Gestió de la qualitat,
econòmica, etc. S’avança cap a una nova Cultura de la Qualitat, tothom ha de treballar en els
processos de Qualitat. Hi haurà decisions que fins ara eren personals, com tenir un tram de
docència avaluat, o respondre a les enquestes de professorat, que ara afecten al col·lectiu
perquè es vincularà el finançament de les facultats a tenir o no més o menys trams i més o
menys respostes a les enquestes, per exemple. Explica que s’ha de redactar un manual de
qualitat, un pla estratègic i una descripció de cada procés, la seva revisió i les accions de
millora per cadascun. L’OQD diu que anem bé de calendari, amb un terç de processos tancats.
Cal tancar-ho tot abans de Nadal.
Prèvia a les votacions següents
La degana Recoder resumeix el context dels punts que va a aprovació sobre les modificacions
de les memòries de grau i de màster.
L’estudiant David Mármol comenta que els alumnes de les assignatures de CI demanen la
incorporació de mencions, la inquietud de si s’incorporaran convalidacions de cicles superiors i
si es poden afegir assignatures optatives relacionades amb la Comunicació Audiovisual al grau
de CI.
La professora Joana Gallego es felicita sobre la introducció de la perspectiva de gènere a totes
les memòries de grau i de màster.
La professora Charo Lacalle pregunta sobre el màster del Departament de Periodisme, que ha
canviat de semestre una assignatura que ella fa.
El professor Emilio Fernández contesta David Mármol sobre el pla d’estudis de CI, que és
gradualment humanista i general per anar a les especificitats després. El grau de CA és diferent
de CI, malgrat el parentesc. Hi ha assignatures que expliquen aquesta relació. Els videojocs, el
big data i el disseny de web i aplicacions són les branques de productes que es plantegen.
La vicedegana Carme Ferré respon la professora Joana Gallego sobre la introducció de la
perspectiva de gènere a TFG, TMF i en general a la recerca, ja que es pot tractar de llenguatge
inclusiu, paritat de les mostres, autores a les referències bibliogràfiques... i no necessàriament
sobre els temes d’investigació.
La tècnica de Qualitat Antònia Romero comenta que aquest curs s’implementa la perspectiva
als quatre màsters oficials i a un grau, però que a la resta de graus es farà en la següent fase. Es
recomana que es faci especialment a TFG i TFM.
La professora Rosa M. Palencia comenta que cal tenir en compte la diversitat en el
plantejament de les recerques, tal com ha comentat la vicedegana Ferré.
El professor Pepe Rodríguez, com a coordinador del màster, diu que no cal retirar la proposta
de modificació de la memòria del Máster de Continguts Digitals del Departament de
Periodisme com proposa la professora Lacalle.
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4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la memòria del grau de
Comunicació Audiovisual (document 2)
S’aprova per assentiment.
5.
Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la memòria del màster
en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat (document 3).Assentiment
S’aprova per assentiment.
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la memòria del màster en
Mitjans, Comunicació i Cultura (document 4).
S’aprova per assentiment.
7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la memòria del màster en
Periodisme i Innovació en Continguts Digitals (document 5).
Vots
A favor: 25
Contra: 1
Vots en blanc: 6
S’aprova per majoria.
8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de la memòria del màster en
Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques(document 6).
S’aprova per assentiment.
9. Aprovació, si s’escau, de la proposta de normativa de la Comissió d’Igualtat de la
Facultat de Ciències de la Comunicació (document 7).
La professora Rosa M. Palencia explica que es va crear la Comissió al març, abans de la de la
UAB, amb voluntaris i voluntàries, i el Reglament estipula quotes que no responen a la realitat
dels voluntaris que es van presentar.
La representant del PAS, Trini Expósito, detalla que s’ha d’aprovar el reglament d’aquesta
comissió a banda del de Facultat i si s’ha d’aprovar en paral·lel, s’ha d’entrar la variació de la
representació del PAS que ha estat aprovada per la comissió de revisió del Reglament, prèvia
consulta al Gabinet Jurídic que ha dictaminat favorablement.
La professora Joana Gallego s’ofereix com a membre de la Comissió d’Igualatat i es felicita per
la iniciativa.
La professora Mercè Díez comenta que el departament té tota la complicitat per a la Comissió.
I afegeix el tema de la mateixa paritat a la Comissió.
La Junta globalment planteja si votar-lo o no, ja que el reglament futur marcarà el
funcionament de la Comissió.
Es retira la votació per assentiment.

6

10. Afers tràmit
No n’hi ha.

11. Torn obert de paraules:

La vicedegana Carmina Crusafon informa que dins del projecte ComTec s’havia planificat un
cicle de Talent digital per a fer 5 hores de formació amb el Servei d’Ocupabilitat a les
pràctiques externes. El pressupost del Servei s’ha vist reduït quasi al 100% i no s’ha pogut
finançar. Durant aquest curs se’n eliminarà l’obligatorietat i no es demanaran aquestes hores
de formació.
La professora Mercè Díez diu sobre el pressupost de 2020 que es van aprovar 500 euros per
millorar el wifi. Opina que cal posar de relleu la urgència de dotar de més pressupost i
plantejar-ho com a tema crucial de centre.
El vicedegà Carles Llorens diu que hi ha adaptadors que permeten connectar els portàtils a les
rosetes i comenta que s’estudiarà millorar determinades àrees que no quedin cobertes pel
wifi.
El professor Pepe Rodríguez comenta que una càmera web és molt barata i no és gran inversió
per un professor i això permet treballar amb l’ordinador de taula i no amb els portàtils que són
els que creen ara les disfuncions de la xarxa wifi.
El cap del servei d’Informàtica, Adolfo Amo, comenta que s’ha canviar al paradigma de treball
amb portàtil i no amb equips de sobretaula.
La professora Mercè Díez conclou que la filosofia del projecte ComTec no s’acompassa amb la
falta de connectivitat a la Facultat, que dona mala imatge als visitants.
La Junta s’acaba a les 18.14h.
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Carme Ferré-Pavia
Secretària de Facultat
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