
 
 

 
 
 

Acta del Consell de Departament de Filologia Espanyola 
 
 

16 de maig de 2019 
 
 
Assistents: Veure llista d’assistents i no assistents o excusats. 
 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta del Consell anterior  
2. Informe de la directora  
3. Proposta de candidatures a professora emèrita  
4. Informació del Pla Docent 2018-2019  
5. Altres informacions  
6. Torn obert de paraules 
 
 
Documentació penjada a Nebula 
Acta del Consell de Departament (17 de desembre de 2018) 
 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta del darrer Consell. 
S’aprova, sense cap modificació i per assentiment, l’acta de l’últim Consell de Departament 
del 17 de desembre de 2018. 
 
 
2. Informe de la directora  
La Directora anuncia un canvi en la configuració dels càrrecs de l’Àrea de Teoria de la 
Literatura i Literatura Comparada: el professor David Roas passa a fer-se càrrec de la 
coordinació del màster de Literatura Comparada i el professor Gonzalo Pontón assumeix el 
càrrec de coordinador del doctorat de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, i els 
agraeix la seva bona disposició. Així mateix, agraeix al professor Antonio Penedo pels anys 
que ha estat coordinador del minor, el màster i el doctorat, càrrecs que abandona. La 
Directora també demana que consti en acta la felicitació al professor David Roas, que ha 
rebut un ICREA Academia.  
 La Directora informa que, finalment, el grau oficial de Gènere va ser aprovat, i que 
gaudeix d’una entrada d’estudiants molt gran. Dos professors del departament assumeixen 
la gestió d’aquest grau: la professora Meri Torras en qualitat de coordinadora, i el professor 
Diego Falconí, en tant que sotscoordinador. En canvi, el grau combinat d’Espanyol-Xinès 
està pendent de les al·legacions de l’AQU, i per ara no se’n té cap notícia. 

Pel que fa a la docència i l’acreditació del doctorat de Filologia Espanyola, la Directora 
agraeix al professor Ramón Valdés per la dedicació i la bona feina que ha fet. El professor 
Valdés pren la paraula per informar que la comissió d’acreditació ens visitarà el proper 26 
de juny, i demana a tothom que estigui disponible per si cal la seva participació. 



 
 

La Directora recorda que les diferents filologies de la facultat estan en ple procés de 
reforma dels graus, i que es va celebrar al nostre departament una reunió preliminar per 
estudiar la reforma del grau de Llengua i literatura espanyoles. Les primeres impressions 
han estat bones i anuncia que s’aniran reunint les comissions de les diferents àrees, per 
treballar de cara a la millora del grau. 
 La Directora explica que ens trobem en ple procés de concursos de les places d’associats 
del departament, ja que aquest any han estat convocades l’altra meitat del total de places 
que no van ser obertes a concurs l’any passat, i que el 30 de maig s’hauran de presentar els 
resultats de la selecció. Enguany, s’han mantingut el nombre d’associats gràcies al gran 
nombre de tesis i TFM que dirigim, i l’ICREA concedit al professor Roas ha generat una 
altra plaça que també ha calgut treure a concurs amb el perfil de Teoria literària i tradicions 
literàries. 

La Directora recorda que, tot i aprovar-se els tribunals d’una plaça de beca PIF i d’un 
associat de Gènere, no s’han acabat convocant. En primer lloc, fa saber que s’ha aprovat un 
nou estatut dels becaris PIF segons el qual els becaris predoctorals tenen dret a un 
contracte de quatre anys i a un salari més elevat, i això ¾atesos els recursos del 
departament¾ era complex d’afrontar per la poca docència que pot donar un PIF. La 
Directora pensa que potser es podrà reprendre un cop aclarit què pot costar al 
departament. Així mateix, la Directora informa que no s’ha estat a temps d’aprovar la plaça 
d’associat de Gènere, perquè va arribar tot just ahir l’aprovació oficial del grau. 

La Directora explica que s’està treballant amb un nou estatut per al PDI, que revisarà 
positivament la figura de l’associat i que permetrà que es converteixi en professor a temps 
parcial, amb dedicació exclusiva, i un sou relativament millor. 

La Directora anuncia que hi ha hagut canvis de personal a la UISA del departament: 
agraeix a la Toñi Fernández i a la Maria Miquel la feina de tots aquests anys, ja que passen a 
un nou lloc de treball, i dona la benvinguda a Beatriz Díaz i Anna Sánchez. Així mateix, 
anuncia que la gestora del departament, la Sandra Assens, ens comunicarà electrònicament 
la redefinició de funcions del personal de la UISA. 
 
 
3. Proposta de candidatures a professor emèrit  
La Directora informa que la professora Maria Lluïsa Hernanz ha demanat l’aprovació del 
pla de treball que ha presentat a la Direcció del Departament per tal de poder optar a la 
categoria de professora emèrita. La Directora ha llegit el pla de treball, ha glossat breument 
els mèrits de la professora, així com el perfil docent i institucional de la professora Hernanz 
¾de tots els presents prou conegut¾, i ha recordat que compleix tots els requisits 
demanats per poder optar a aquesta categoria. A continuació, s’ha obert un torn de paraules 
per si algú dels presents volia comentar el pla de treball o fer alguna observació al respecte. 
No hi ha hagut intervencions. S’ha sotmès a aprovació la candidatura de la professora 
Hernanz a l’emeritatge, la qual ha estat aprovada per la unanimitat dels presents. 
 A continuació, la Directora ha informat que la Dra. Carme Riera, professora emèrita, ha 
presentat a la Direcció el pla de treball per tal que li sigui renovat el seu emeritatge i ha 
passat a llegir-lo. Immediatament, s’ha obert un torn de paraules per si algú dels presents 
volia comentar el pla de treball o fer alguna observació al respecte. No hi ha hagut 
intervencions. Sense cap preàmbul, s’ha sotmès a aprovació la renovació de l’emeritatge de 
la professora Riera, la quan ha estat aprovada per la unanimitat dels presents. 
 
 
 



 
 

4. Informació del Pla Docent 2018-2019  
La Directora explica que, un any més, ha estat complexa l’elaboració del Pla Docent, i 
demana disculpes si arran dels canvis d’horaris de darrera hora algun professor s’ha sentit 
incomodat. Recorda que és difícil confeccionar el PD, perquè hi ha franges horàries 
establertes per curs i marcades per Deganat, i perquè molta docència no depèn només del 
nostre grau, sinó també de les franges lliures dels diferents graus combinats.  

La coordinadora, la professora Maria Machuca, informa que ha enviat el Pla Docent als 
professors de la categoria A, però no als de la categoria B, ja que hi ha moltes variables que 
encara no s’han pogut quadrar d’acord amb la docència de les diferents facultats. Anuncia 
que al setembre s’enviarà un correu en què es recordarà que cal revisar tota la docència i 
dedicació que fins ara no ha estat registrada. Després de la primera setmana de juny, els 
professors rebran les guies docents, que des d’aquest anys han de ser en català, castellà i 
anglès ¾tot i que el departament es fa càrrec de la traducció a aquesta llengua.  

La Directora pren la paraula per agrair a la coordinadora la bona feina que ha fet davant 
de la complexitat actual que comporta el càrrec. 
 
 
5. Altres informacions  
El professor Ramón Valdés informa que s’ha organitzat una sortida al TNC, per assistir a la 
representació d’El gran teatro del mundo, i anuncia que enviarà un correu electrònic perquè es 
puguin decidir entre un parell de dates (el 19 i el 20 de juny). 

La Directora informa que estan arribant progressivament els mobles comprats a finals 
de l’any passat, i demana paciència als professors, els quals tindran arreglat el despatx ben 
aviat. 
 
 
6. Torn obert de paraules 
No hi ha cap altra intervenció. S’aixeca la sessió. 
 
 
 
 
 
Jordi Julià 
Secretari acadèmic 
 
 
 
 


