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A les 15:35 h, el degà Joan Carbonell i Manils, obre la sessió virtual via TEAMS amb el
següent ordre del dia :
1. Aprovació, si escau, de les fitxes PIMPEU de reverificació de graus.
2. Elecció dels membres de la Comissió d'Igualtat de la Facultat.
3. Aprovació, si escau, de membres de comissions de places de professorat.
4. Aprovació, si escau, del calendari i criteris de modificació de matrícula 2020-2021.
5. Informació sobre el nou calendari de convocatòria d'eleccions a la Junta de Facultat,
suspeses pel degà el mes d'abril a causa de les mesures COVID-19.
6. Informe del Degà.
7. Torn obert de paraules.

1. Aprovació, si escau, de les fitxes PIMPEU de reverificació de graus.
EL degà dona la paraula a la vicedegana Dra. Oller, que presenta les diferents fitxes PIMPEUs
(2022/23), tot destacant-ne les millores proposades i els aspectes clau que resumeix en els
següents aspectes:

El degà posa a votació les propostes que s’aproven per assentiment:
‐ Grau en Estudis d’Anglès i Català
‐ Grau en Estudis d’Anglès i Clàssiques
‐ Grau en Estudis d’Anglès i Espanyol
‐ Grau en Estudis d’Anglès i Francès
‐ Grau en Estudis de Català i Espanyol
‐ Grau en Filologia i Cultura Franceses
2. Elecció dels membres de la Comissió d'Igualtat de la Facultat.
El degà informa de les candidatures rebudes:

Segons el Reglament de la Comissió d’Igualtat de la Facultat, s’han d’escollir:
• Tres persones en representació del personal docent i investigador que pertanyin
a departaments diferents, una de les quals, com a mínim, serà del sector B.
• Tres estudiants de grau en representació de l’alumnat, que pertanyin a
titulacions diferents.

•
•

Un/una estudiant de Postgrau o d’un Doctorat d’un dels departaments de la
Facultats de Filosofia i Lletres.
Dues persones en representació del Personal de l’Administració i Serveis.

Atès que la votació afecta persones els membres assistents a la Junta Permanent hauran
d’emplenar la butlleta corresponent i remetre-la al secretari de la Facultat
(albert.pelachs@uab.cat), entre les 11.00h del dia 23 i les 00:00 del dia 24. Tancat el termini
de votació el resultat és el següent.
Professorat A
Sílvia Carrasco Pons
Eva Codó Olsina
Meri Torras Francès
Professorat B
Jèssica Faciaben Lago
Anabel Villalonga Gordaliza
PAS
Àngels Guimerà Guinot
Neus Requena Bosch
Estudiants
Lucía Aliagas Picazo
Marta Masoliver Bigas

Vots
5
26
24
15
7
24
22
22
22

Resulten, doncs, escollides:
Sector A: Dra. Eva Codó Olsina (Dept. Filologia Anglesa i de Germanística) i Dra. Meri
Torras Francès (Dept. Filologia Espanyola)
Sector B: Sra. Anabel Villalonga Gordaliza (Dpt. d'Art i de Musicologia), atès que la
Sra. Jèssica Faciaben Lago (Dept. Filologia Espanyola) és del mateix departament que
la Dra. Torras Francès.
3. Aprovació, si escau, de membres de comissions de places de professorat.
S’aprova per assentiment la proposta de professora/r per formar part de la comissió per a
la plaça AAG00376l: Dra. Glòria Claveria Nadal (membre titular), Dr. Guilermo Serés
Guillén (suplent)
4. Aprovació, si escau, del calendari i criteris de modificació de matrícula 2020-2021.
El degà dona la paraula a la vicedegana d’Ordenació dels Estudis, que explica els criteris i el
calendari de modificació de matrícula del curs 2020-2021 que s’aproven per assentiment.
5. Informació sobre el nou calendari de convocatòria d'eleccions a la Junta de
Facultat, suspeses pel degà el mes d'abril a causa de les mesures COVID-19.
El degà exposa que amb data 14 de febrer de 2020 va resoldre convocar eleccions a la Junta
de Facultat i que amb data 30 de març de 2020 va suspendre el procés a causa de l’impacte

de la pandèmia. En conseqüència informa que es reinicia el procés amb la resolució de la
convocatòria ajornada, d’acord amb el calendari següent:
CALENDARI ELECTORAL
Publicació cens electoral provisional
Termini de reclamacions al cens electoral
Termini per a la presentació de candidatures
Resolució de les reclamacions al cens per la Junta
Electoral
Publicació cens electoral definitiu
Proclamació provisional dels candidats per la Junta
Electoral
Termini per a presentar reclamacions a la
proclamació dels candidats
Proclamació definitiva dels candidats per la Junta
Electoral
Campanya electoral
VOTACIÓ
Proclamació provisional dels resultats de les
eleccions
Termini per a la presentació de reclamacions als
resultats provisionals de les eleccions
Proclamació dels resultats definitius per la Junta
Electoral

Proposta Facultat novembre
1 d'octubre de 2020
1 al 6 d'octubre de 2020
2 al 16 d'octubre de 2020
7 d'octubre de 2020
7 d'octubre de 2020
19 d'octubre de 2020
19 al 20 d'octubre de 2020
21 d'octubre de 2020
21 d'octubre al 3 de novembre de 2020
2 de novembre de 2020 a les 10h fins 3 de novembre
de 2020 a les 16h
4 de novembre de 2020
5 i 6 de novembre de 2020
10 de novembre de 2020

6. Informe del Degà.
6.1. Inici de curs.
El degà informa que en les dues primeres setmanes de curs hi ha hagut poques incidències
tant pel que fa al funcionament com a actes incívics. L’horari específic aprovat per a aquest
període (sense docència dels estudiants de primer curs) ha permès l’assistència dels
estudiants de segon a quart a un percentatge elevat de classes 100% presencials. En aquest
sentit, recorda que a partir del dia 28 de setembre, amb la incorporació de l’alumnat de
primer curs, hi haurà un nou aulari que podrà consultar el professorat a partir del dia 23 de
setembre.
Aquesta ‘modificació’ no afectarà substancialment els estudiants de 2n i de 4rt; en canvi sí
que afectarà els estudiant de tercer curs, en coincidir la seca franja docent amb la dels
estudiants de primer curs. Per optimitzar els espais de les aules s’hi han afegit algunes
cadires de pala.
El comportament de la comunitat universitària dins l’edifici i a les aules ha estat exemplar.
En els espais exteriors hi hagut un comportament desigual, sobretot en l’espai de la carpa.
La gerència ha arbitrat mesures de vigilància aquest espai.

El degà recorda la resolució del Consell de Govern sobre el procediment a seguir en cas de
detecció d’algun cas de covid-19 a les aules, ja sigui que afecti al professorat o a l’alumnat.

6.2. Matrícula.
El degà informa de la matrícula dels estudiants de primer curs revisant les assignacions i les
previsions efectuades. L’alumnat de primera assignació va omplir pràcticament totes les
places ofertes i, a l’espera de la segona assignació, s’espera omplir el 100% de les places que
té la Facultat.

Els graus que es van renovar i han fet la tercera matrícula estan consolidats i superen o
milloren el percentatge en assignació. Els Graus combinats mostren una certa fatiga. EL degà
conclou que la Facultat no ha de témer fer front a nova programació i/o reverificació de
títols.
La suma d’estudiants de tota la Facultat és de 3.391 estudiants/es (un 6% més que l’any
anterior) i han matriculat 191.940 crèdits (un 3% més).
A continuació el degà obre un torn d’intervencions, en què el Dr. Garriga, la Dra. Miralles, el
Dr. Gamper i la Dra. Puigvert i el Dr. Vilanova expressen la seva satisfacció per les xifres i el
seu agraïment per la feina d’organització de l’inic de curs i pel suport material i anímic que
ha rebut el professorat en tot moment per part de l’equip de deganat; el Dr. Garriga
subratlla la robustesa d’algunes titulacions i recorda el bon resultat de matrícula del nou
Grau en Espanyol i Xinès; el Dr. Gamper assenyala que l’èxit de matricula pot derivar en un
problema afegit d’assignació d’aules per a la docència presencial i en l’augment de
contractacions precàries i diu que la universitat no es pot recolzar en la contractació de
professorat associat; la Dra. Puigvert demana que consti en acta que les coses s’estan fent

bé, que molt professorat s’ha sentit a gust a l’aula en aquests primers dies i estén
l’agraïment al Sr. Bartomeu Pi de la Gestió Acadèmica, responsable de la confecció de l’aulari
i expressa el seu reconeixement a la feina del professorat associat des de l’inici de la
pandèmia; el Dr. Vilanova informa de la mort sobtada del Dr. emèrit Antoni Moliner Prada i
expressa la seva perplexitat per la poca atenció informativa que mereix el món universitari
tant per part dels responsables polítics com per part dels mitjans de comunicació.
El degà agraeix les intervencions de felicitació, però subratlla que l’èxit és de tota la
comunitat; que no s’hauria pogut arribar a l’inici de curs sense la col·laboració i el treball en
equip de tothom; que subscriu la intervenció del Dr. Gamper a propòsit de l’augment de
contractacions no permanents, que no es poden assimilar estructuralment; que està
absolutament d’acord que, ara que s’ha estabilitzat el professorat interí, és hora d’aturar i
minorar l’augment de professorat associat.
6.3. Màsters.
El degà dona la paraula al vicedegà Dr. Roqué que informa de la matrícula de màsters
d’acord amb la taula següent:

Afegeix que la matrícula continua oberta fins a mitjan octubre i considera que el nombre de
matriculats aquest curs no podrà ser un argument determinant per a plantejar-se la
programació del curs 2021-2022.
El degà obre un torn d’intervencions, en què el Dr. Nadal destaca la importància que ha
tingut la Fira Virtual de màsters i agreix que s’hagi permès que alguns màsters adaptin
temporalment l’estructura del Pd’E a la virtualitat, sense haver de modificar la memòria; la
Dra. Poch, en el mateix sentit, expressa que la virtualització del màster ha afavorit la
presència d’alumnat sobretot estranger.
El vicedegà agraeix la feina als coordinadors i coordinadores.
6.4. Espais.

El degà dona la paraula al secretari i vicedegà d’Economia, Infraestructures i Promoció Dr.
Pèlachs que explica les inversions que s’han fet a la Facultat aprofitant un ajut rebut de
39.621€ per fer front a mesures provocades per la situació de pandèmica; diu que davant
les incerteses sobre l’eficiència del material tècnic proposat pel Comissionat per al es TIC ,
en una primera tanda d’adquisicions, només s’ha comprat un nombre molt reduït de
material (auriculars amb micròfon; micròfons i altaveus de superfície; micròfons de
sobretaula i web cams; mescladors de so USB; una tauleta gràfica; una càmera de
documents i tres càmeres fixes i robotitzades) per valor de 10.346€; i que, una vegada s’hagi
comprovar el seu funcionament, es decidirà què fer amb la resta de l’ajut.
En el torn de paraula posterior el Dr. Vilanova si es perdran els diners de l’ajut que no
s’inverteixin. El secretari li respon que la Facultat té un cert marge per gastar-los abans no
acabi l’any i que es prendrà la decisió en funció del rendiment del material adquirit.
6.5. Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ).
El degà dona la paraula a la vicedegana Dra. Freixas que explica el seguiment que s’està fent
del SGIQ; que s’ha conclòs la segona revisió del sistema i que ja s’està treballant en la tercera
revisió a partir de les dades del curs 2019-2020, a mesura que es van tenint; informa de la
visita del proppassat dia 16 de setembre del CAE per a la reacreditació dels màsters de la
Facultat calendari i agraeix a les coordinacions dels tres màsters en fase de reacreditació.
6.6. Difusió i orientació.
El degà dona la paraula al secretari i vicedegà d’Economia, Infraestructures i Promoció Dr.
Pèlachs que explica la bona acollida de les accions de promoció i d’informació hagudes
durant els mesos de confinament: les Fires Virtuals per a la promoció dels graus i màsters
en substitució del Saló de l’Ensenyament i del Saló Futura; i la sessió d’informació sobre el
procés de matrícula dels estudiants de primer curs (04/09) amb un pic de connexions
simultànies de 650 persones i més de 400 preguntes al xat.
El degà reprèn la paraula per informar que el dia 5 d’octubre hi haurà la sessió inaugural del
curs 2020-2021, que serà presencia. Durant l’acte és reconeixerà públicament l’excel·lència
docent de les Dres. Jèssica Jaques Pi i Gemma Puigvert Planagumà, i s’atorgarà la distinció
anual Ad studia humanitatis fovenda, en l seva modalitat individual, a la Dra. Montserrat
Anton Rosera, professora jubilada de la Facultat de CC de l’Educació, i, en la seva modalitat
col·lectiva, al Consell d’Estudiants de la Facultat de Medicina per la seva tasca d’ajut
voluntari en el pic de la pandèmia; d’aquesta manera es vol reconèixer la tasca dels mestres,
de les mestres i del personal sanitari en aquesta crisi.
6.7. Comunicació.
El Dr. Pèlachs continua, informant del nombre de seguidors/res a les xarxes socials que
sumen 6.136 (1.319 a Facebook; 3401 a Twitter; 1.373 a Instagram i 43 a YouTube); explica
el gran impacte que ha tingut a les xarxes socials l’acció “Llibres i música en temps de
desassossec”, que ha comptat amb 65 aportacions entre el 16-3-20 i el 30-6-2020, amb
122.000 impressions a Twitter, 2.100 likes a Instagram i 9.200 impressions a Facebook; es
refereix també a l’al·locució del degà, que es va retransmetre en directe del 15 de maig i

que ha estat penjada al canal de YouTube de la Facultat (400 visualitzacions amb un total de
43,8 hores); i finalment es refereix al vídeo de la sessió de represa de l’activitat (29/06) amb
motiu de l’acte de reconeixement del professorat que ha acabat la seva vida activa a la
Facultat (Dr. Martí Boada; Dr. Josep Ma. Brucart, Dr. Aurora González i Dr. Joan Nunes) amb
350 visualitzacions i una suma de 46,9 hores.
El Dr. Pèlachs diu que s’instal·larà l’exposició “Temporada Baixa [Hibernation]” amb
fotografies del Sr. Oriol Clavera, activa al passARTdís entre el 23 de setembre i l’1 de
desembre de 2020.
El degà subratlla la importància de totes aquestes accions complementàries per refermar el
sentiment de pertinença de la comunitat universitària al centre.
6.8. Espais.
El secretari de la Facultat, Dr. Pèlachs, informa que en els propers dies es reprendrà l’estudi
sobre la distribució dels espais de la Facultat, aturat forçosament per l’estat de confinament
del darrer semestres del curs anterior.
Per acabar l’informe el degà explica que les sol·licituds d’adaptació de docència i avaluació
dels estudiants que es consideren vulnerables són avaluades i resoltes pel vicedegà Manuel
Santirso, aplicant estrictament la normativa de la resolució de la UAB; i que l’Equip de
Deganat té a punt una proposta de model de pressupost per biblioteques (que serà discutit
amb les direccions departamentals, es comunicarà a la directora de la Biblioteca
d’Humanitats i es posarà a votació de la JP) i una proposta de criteris per a la distribució dels
diferents reconeixements per a càrrecs de gestió (que també serà discutit amb les direccions
departamentals i es posarà a votació de la JP).

7. Torn obert de paraules.
En el torn obert de paraules la Dra. Bonet demana si hi haurà cerimònia de graduació. El
degà li respon que se n’havia contemplat la possibilitat, però que la gerència de la
universitat els ha prohibit per evitar el risc que suposaria la confluència de persones de
procedència tan diversa.

La sessió es clou a les 17:30 h.
El Secretari

Vist-i-plau del degà
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