
 

 
Acta del Consell de Departament de Filologia Espanyola 

 
Excusats: Gloria Claveria, Jessica Córdoba, Beatriz Ferrús, Joseph García Rodríguez, Mallorie 
Labrousse, Joaquim Llisterri, Cristina Ortiz, Gonzalo Pontón, Antinea Ravarotto, Elena Ritondale, 
David Roas, Meri Torras, Agustín Sánchez Aguilar, Omar Sanz, Ramón Valdés, Matthias Ulrich. 
 
Assistents: veure full de signatures  

Ordre del dia 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió 
2.- Informe de l’Equip de Direcció 

2.1. Informació de la Universitat 
            2.1.a. Ciberatac 
            2.1.b. Model de dedicació acadèmica 
            2.1.c. Criteris per a la distribució del pressupost dels departaments 
            2.1.d. Criteris de priorització per a la promoció a càtedres 
            2.1.e. Pla de llengües 

2.1.f. Altres temes 
2.2. Informació de la Facultat de Filosofia i Lletres 

2.2.a. Dades de matrícula 
2.2.b. Avaluació única 
2.2.c. Altres temes 

2.3. Informació del Departament 
2.3.a. Plantilla: concursos i incidències 
2.3.b. Espais 
2.3.c Altres temes 

3.- Informacions sobre la UISAD 
4.- Informació sobre els estudis de grau 
5.- Informació sobre estudis de màster  
6.- Informació sobre els estudis de doctorat 
7.- Informació sobre intercanvis i mobilitat 
8.- Informació sobre biblioteques  
9.-Informació econòmica  
10.- Altres informacions  
11.- Aprovació, si s’escau, del percentatge de la plantilla permanent de les àrees del 
departament. 
12.- Torn obert de paraules 
 
Documentació facilitada via correu electrònic: 

• Acta del Consell de Departament 22-06-2021 

• Modificació del model de dedicació acadèmica 

• Priorització de càtedres 
 
 



 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera reunió 

 S’aprova per assentiment. 

 

2.- Informe de l’Equip de Direcció 

2.1. Informació de la Universitat 

El director comença el seu informe felicitant a Cristina Peri Rossi, qui va ser professora 

del departament, per la concessió del premi Cervantes, i a Agustín Sánchez Aguilar per haver 

guanyat el Premio Internacional Ciudad de Málaga de Literatura Infantil Literatura Infantil 

2.1.a. Ciberatac 

El director resumeix la situació entorn al ciberatac en part causada pels sistemes obsolets. Les 

dades corporatives no han estat afectades (Sigma, Summa...) i ha passat el 10 de novembre, que 

era la data que s’havia de produir l’amenaça de fer pública les dades que tenien els hackers. 

Summa i Sigma s’espera que estigui abans de final d’any. De fet, el director informa que avui 

s’està reinstal·lant summa, el sistema de gestió econòmica, al departament. El Campus virtual 

està previst que torni a funciona més endavant. 

El Consell de Govern no va acceptar el xantatge dels ciberdelinqüents. S’està fent un esforç per 
renovar el sistema informàtic. 50.000 contrasenyes. Doble codi de seguretat. Canvis d’uns 
6000 equips perquè no suporten el nou Windows. També s’ha de reinstal·lar el sistema a tots 
els ordinadors, a qui se’ls dotarà d’un kit de seguretat. La totalitat no estarà restablerta fins 
febrer.  
El director informa que arran del ciberatac canvia el protocol d’adquisició de nous equips: cada 
treballador tindrà un equip personal, molt més segur, que estarà monitoritzat pels serveis 
informàtics durant tota la vida de l’equip. També transmet la necessitat de treballar amb 
onedrive, on cada usuari de la uab disposarà de 5 Teras. 
 

2.1.b. Model de dedicació acadèmica 

El Director contextualitza el canvi de model de dedicació acadèmica, amb una primera 

proposta a l’octubre, amb la idea que els recursos guanyats es destinaran a convocar noves 

places. Algunes dades significatives que han impulsat aquest canvi són: l’edat mitjana del 

professorat és de 58 anys; 1.948 professors són associats; la proporció de professor associat a 

permanent és de 1,3. El rector va argumentar la necessitat d’emprendre algunes accions que 

depenen de la UAB, no de suport financer extern. 

Les causes que han conduït a aquesta situació de precarietat són diverses: Taxa de 

reposició zero per part del Govern central. Capacitat de contractació limitada per part del 

Govern de la Generalitat, que no permet mantenir la taxa de reposició. Finançament. El decret 

Wert diu que qui tingui un tram viu ha d’estar a 16 cr., però no aporta finançament per aplicar-

ho. I a la UAB el 80% del professorat permanent té el tram viu. La mitjana de dedicació del 

professorat UAB és de 15,8 crèdits, quan fa 4 anys era de 18 crèdits. Per la normativa UAB de 

reducció de crèdits per càrrecs de gestió (5100 cr.), s’inverteix més de 4 milions d’euros, que 

equival a més de 300 associats 



La proposta era d’augmentar 2 crèdits la dedicació del professorat permanent, però finalment, 
al Consell de Govern es va aprovar un increment de la docència del professorat estable de 1 
ECTS  per al professorat que està a 16 crèdits i de 0,5 crèdits pel que està a 24. El compromís 
amb els agents socials és que ni els professors que ja tenen una càrrega alta ni els associats no 
es vegin afectats.  
És una intervenció mínima al model de dedicació: 
 

- Lector: passa de 160 h a 180 el primer any; la resta d’anys ja estava a 180 i es manté 
igual 

- Professorat que estava a 16, passa a 17 

- Professorat que estava a 22, passa a 22,75 

- Professorat que estava a 24, passa a 24.5 

- Professorat que estava a 28 o 32 es manté igual 
 

El director creu que en el nostre departament l’aplicació del nou model no serà traumàtica.  
Com a contrapartida, a més de les places previstes, es convocaran 50 places noves de lectors. 
En els pròxims 3 anys, sortiran entre 200-250 places, de manera que pràcticament tots els 
professors associats amb acreditació tindran l’oportunitat de concursar a una plaça permanent. 

La nova normativa s’aplica al curs 2022-23. Les primeres 50 places addicionals a les ja 

previstes amb el finançament de la generalitat es convocaran a l’abril. Hi ha el compromís que 

els lectors es reparteixin per tot el campus, de manera que la meitat de les àrees quedi 

beneficiada aquesta primera convocatòria. 

El director tranquil·litza al professorat associat del departament en el sentit que degut 

a la càrrega docent del departament els associats que ja han passat el concurs no han de témer 

per la seva renovació. 

 

Torn de paraules 

La professora Marta Prat pregunta si hi haurà un lector per àrea. 

El director aclareix que es repartirà amb la mateixa priorització que s’aplicava fins ara. 

            

2.1.c. Criteris per a la distribució del pressupost dels departaments 

Amb el model actual, és difícil fer una previsió de la inversió. Els criteris s’estan discutint. 

A Filologia Espanyola la nova aplicació dels coeficients d’especificitat ens beneficia, sobretot per 

la docència impartida a d’altres facultats diferents de Lletres: coeficient de 1,8 enfront d’altres 

departaments de la facultat que tenen 1,4. 

 2.1.d. Criteris de priorització per a la promoció a càtedres 

El sistema de priorització s’ha revisat perquè hi ha una bossa de professors acreditats 

contractats. El professorat funcionari representa menys de la meitat que el professorat 

contractat. S’ha fet una bossa única. Les dones passen del 10 al 20%. La major polèmica és 

l’agrupació en dos àrees: Humanitats i ciències socials. Segons el vicerector, aquesta proposta 

no canvia gaire les assignacions. S’implanta el nou model en la convocatòria de l’any 2022. 

Torn de paraules 



El professor Carlos Sánchez diu que tots els membres de la comissió de les prioritzacions 

durant tres any havien demanat la separació de les àrees d’Humanitats i Ciències Socials, perquè 

els indicadors beneficien a Socials. 

La professora Margarita Freixas afegeix que al setembre el vicerector ja va expressar que 

no canviaria la proposta. El compromís és que el proper any es revisarà si es detecta un biaix. 

 

El Director autoritza un canvi en els punts de l’ordre del dia i dona la paraula a la 

professora Dolors Poch, coordinadora del màster ELE y Literaturas hispánicas, per tal que 

ofereixi la informació sobre els estudis de màster.  

4.- Informació sobre els estudis de màster 

La professora Dolors Poch informa que el nombre alumnes matriculats ha estat 

aproximadament el 50% dels inscrits: 22 alumnes a Literatura comparada: Estudis Literaris i 

Culturals - 48 ELE. Continua informant que al màster de Literatura comparada: Estudis Literaris 

i Culturals no hi ha cap estudiant xinès, i que al màster ELE el nombre d’estudiants xinesos és 

per primer cop més baix que el nombre d’estudiants nadius. Creu que una possible causa és que 

a la fira de màsters no hi ha alumnes orientals. A la comissió de màsters es va transmetre 

l’observació a la vicedegana qui ha fet gestions. També esperen la informació sobre quants dels 

assistents a les fires es matriculen als màsters. Pel que fa a la procedència, la rebaixa dels preus 

dels màsters per als estudiants europeus ha beneficiat que es matriculin als màsters.  

Quant a la docència, transmet el bon funcionament durant el primer quadrimestre, que 

s’està desenvolupant de forma virtual. S’espera poder fer la docència presencial a partir de 

febrer. 

La professora Dolors Poch tanca la seva intervenció informant que s’ha posat en marxa 

el procés d’assignació de TFMs als tutors, i agraeix a tot el professorat la seva bona disposició. 

 

El Director reprèn el seu informe. 

2.1.e. Pla de llengües 

El director informa que s’ha aprovat un nou pla de llengües a la UAB, on el castellà es 

reconeix explícitament com una de les dues llengües oficials a la UAB, fruit de la intervenció del 

Degà de la FTI. El Director llegeix les dues versions del text:  



 

2.1.f. Altres temes 

El director recorda que està oberta la convocatòria els Proyectos de investigación del Plan 
Nacional. En un primer moment, la UAB va vetar que el professorat associat participés als 
projectes. Finalment, sí podrà participar.  
Continua informant sobre les Convocatòries de Requalificació del Personal Universitari (fons 
europeus “next generation”). A la convocatòria Margarita Salas: 4 persones vinculades al 
departament han aconseguit una beca. Són: Víctor Lillo (3 anys), Esther Lázaro (3 anys), 
Giuseppe Pedote (2 anys), Francisco Ayala (2 anys). La convocatòria Maria Zambrano està 
encara per resoldre. En els ajuts per a la requalificació del professorat universitari, s’han rebut 
menys sol·licituds que places a nivell de campus. 
 

2.2. Informació de la Facultat de Filosofia i Lletres 

2.2.a. Dades de matrícula 

El director presenta les dades següents: 

• Llengua i literatura espanyola: 60 

• Estudis d’Anglès i espanyol: 35 

• Estudis de Català i espanyol: 23 

• Estudis d’espanyola i xinès: 34  

• Màster de Llengua esp....: 48 

• Màster de Lit. Comparada: 20 

 

2.2.b. Avaluació única 

Es va celebrar el referèndum per a l’avaluació única. El consell d’estudiants proclama que 8000 

estudiants van votar més de 8000 estudiants, amb un 95% a favor de l’avaluació única, amb les 

Reivindicacions que sigui igual per totes les facultats i universal, que no limiti la nota màxima ni 

el dret a la recuperació. Hi ha una vaga convocada pels dies 15-16 desembre. 

 

 



2.2.c. Altres temes 

El Director informa sobre la Comissió permanent de la Junta de Facultat, celebrada el dimarts 

30, on es va aprovar la candidatura de la professora Mónica Heller, de la Univ de Toronto, com 

a Doctora Honoris Causa i de la reconversió de l’antic espai de reprografia en una Sala 

Polivalent. 

Pel que fa a la gestió econòmica després del ciberatac, el Director informa que des d’ahir la 

Gestió Econòmica de la Facultat té accés a Summa, i que en una setmana, la tindrà la UISAD. 

 

2.3. Informació del Departament 

2.3.a. Plantilla: concursos i incidències 

El Director explica que hi ha hagut moltes incidències (6 baixes mèdiques) que han generat la 

necessitat de moltes substitucions. Donada la dificultat de trobar professorat, el rectorat 

autoritza que professors permanents es facin càrrec de la docència cobrant hores 

extraordinàries. 

El Director fa una crida per captar nou professorat. Al segon semestre, es necessitaran: 4 

professors de literatura, 4 de llengua i 1 de teoria de la literatura. No hi haurà concursos degut 

al ciberatac. 

El Director informa sobre la incorporació del tècnic d’informàtica. 

El Director passa a informar sobre el programa Ramón y Cajal. Es va rebre un candidat, que 

finalment va decidir que escollia una altra universitat, per motius personals i familiars. 

Estan pendents les convocatòries de transformació de professor agregat a funcionari, degut al 

ciberatac. 

 

Torn de paraules. 

El professor Carlos Sánchez diu que a partir del 12-12 torna ser actiu el termini per a la 

presentació de sol·licituds i demana a l’equip de direcció que faci la consulta a rectorat. 

2.3.b. Espais 

La secretària del departament informa que tot el professorat associat disposa d’un despatx per 
a la seva docència al primer semestre i que es contempla l’assignació per a professors amb 
docència al segon semestre. També s’han reassignat els espais dels professors jubilats.  
 
El seminari per als estudiants de màsters i doctorats ja està habilitat per a la docència.  

 

El director aprova un canvi d’ordre en els punts de l’ordre del dia i dona la paraula a la 

coordinadora Cristina Buenafuentes. 

6.- Informació sobre els estudis de doctorat 

La coordinadora Cristina Buenafuentes proporciona les següents informacions sobre el doctorat 

de Filologia Espanyola (curs 2020-2021) 



- TESIS LLEGIDES (1-10-2020 a 30-9-2021): 12 

- BAIXES DEFINITIVES: 3 

- ADMISSIONS: 15 estudiants de nou ingrés per al curs 2021-2022. Hem cobert totes les 

places per a aquest proper curs 

La coordinadora també comenta que si el professorat rep sol·licituds de direcció de tesis, les 

reenviïn a la coordinadora per valorar l'admissió. 

- SEGUIMENTS CURS 2020-2021. Els seguiments es van celebrar de manera virtual sense 

incidències destacables. Vam poder comptar amb professorat d'universitats 

estrangeres, cosa que es té molt en compte a l'acreditació. La coordinadora expressa el 

seu agraïment a tot el professorat implicat. També demana que els informes del 

director/ra i de la comissió de seguiment reflecteixin clarament l'avenç favorable o 

desfavorable de la tesi, perquè s’ha trobat amb casos de tesi que no es poden dipositar, 

però amb informes favorables. 

- ATAC INFORMÀTIC. S'han paralitzat tots els procediments administratius (matrícula, 

dipòsits, defenses) llevat de casos d'urgència. Un dels supòsits urgents és la finalització 

del règim de permanència. 

- DEFENSES TESI VIRTUALS. Només s'accepten defenses de tesis totalment virtuals en 

determinades circumstàncies que cal justificar documentalment (positiu per COVID, 

quarantenes obligatòries, entre d'altres). La sol·licitud l'ha d'aprovar la Junta Permanent 

de l'Escola de Doctorat, per la qual cosa cal tenir en compte les dates en què aquesta es 

reuneix. Les tesis semipresencials han de ser autoritzades, però no passen per Junta 

Permanent. 

- ALTRES INFORMACIONS. Durant el 2021, s'ha realitzat la proposta de concessió dels 

premis extraordinaris de doctorat per als cursos 2018-2019 i 2019-2020, proposta 

aprovada pel Consell de Govern. El lliurament dels PED s'ha suspès fins a una nova ordre. 

El 30 de novembre passat es va celebrar una jornada doctoral virtual organitzada pels 

dos doctorats. Van assistir entre 50-62 doctorands dels dos programes i creiem que va 

funcionar molt bé, per la qual cosa preveiem repetir-la anualment. 

La professora Cristina Buenafuentes trasllada als membres del consell les informacions del 

doctorat de Teoria proporcionades pel coordinador Gonzalo Pontón: 

- S'han llegit 2 tesis des de juny; tres més, encara que concloses, esperen el moment de 

dipòsit 

- Al setembre activem una aula Moodle del Campus Virtual, que va caure amb el 

ciberatac. És una llàstima, perquè estava canalitzant de manera excel·lent la 

comunicació amb els estudiants i entre ells. 

- L'admissió no es va poder completar per les mateixes raons. Tot i així, les xifres 

provisionals són positives: tenim 18 persones en procés d'admissió, per a un total de 15 

places (hi ha, doncs, llista d'espera). Tindrem a veure quants completen el procés de 

matriculació i quan el completen. 

- La Jornada doctoral d'aquesta setmana ha estat un èxit en tots els sentits i tots dos 

doctorats volem convertir-la en una trobada anual habitual. 

3.- Informacions sobre la UISAD 

El Director informa sobre la proposta de crear una estructura administrativa fusionada amb 

Filologia Anglesa i Filologia Francesa. Tot i que els directors dels departaments de Filologia 



catalana i espanyola s’hi han oposat al canvi, perquè la UISAD funciona bé, el projecte està ja 

aprovat i només queda marge per negociar espais i promoció de persones. 

4.- Informació sobre els estudis de grau 

El coordinador Guillermo Serés diu que, degut al ciberatac, no ha pogut organitzar enquestes ni 

reunions amb els estudiants. S’estan preparant les Jornades de Portes Obertes. Comunica que 

s’han produït moltes incidències en la plantilla, i recorda el protocol COVID. 

El professor Antonio Ríos, coordinador de la Unitat de Traducció, no té noves informacions. 

Unitat FTI. Res a dir. 

La professora Marta Prat, coordinador de la Unitat de Ciències de l’educació esmenta els canvis 

a la plantilla. Agraeix que els tècnics d’informàtica van actualitzar els ordinadors i van instal·lar 

un nou ordinador, abans del ciberatac. Explica els problemes d’accés als ordinadors, tot i haver 

passat el cribratge, i les gestions per poder solucionar-ho. 

 

7.- Informació sobre intercanvis i mobilitat 

El professor J.R. López reitera els problemes causats pel ciberatac, tot i que s’han resolt 

satisfactòriament. No hi ha xifres. 

8.- Informació sobre biblioteques  

El professor J.R. López informa sobre el canvi de forma d’accés al catàleg i la nova forma per 

controlar les demandes de llibres, tot i que es va fer abans de ciberatac, i ara no disposa de més 

informació. Recorda la importància de tenir les bibliografies de les guies docents actualitzades i 

ben referenciades, perquè la biblioteca fa una revisió d’elles i compra les noves referències. 

Demana si l’equip de direcció té un pressupost assignat per a la compra de llibres, perquè queda 

una llista pendent. També es poden fer demandes directes a la biblioteca si és més urgent. 

 

El director informa que l’equip està planificant la despesa per a l’any i que tindrà en compte les 

necessitats de llibres. 

9. Informació econòmica 

La secretària de Direcció informa que, degut a la situació provocada pel ciberatac, en aquests 

moments, no es pot consultar encara el SUMMA, per la qual cosa no pot presentar un estat de 

comptes detallat al Consell. La darrera informació de què disposem és que a dia 1 d’octubre 

quedaven 5.500 € entre els dos centres de cost del departament, afectats per romanents i que 

cal gastar, sense incloure els dels Doctorats i Màsters. 

Sobre la instrucció de romanents, l’Àrea d’Economia va informar en el seu canal de Telegram 

que fins el dia 15 de desembre no es reunirà la Comissió d’Economia i d’Organització, i fins 

aleshores no se sabrà com procedir. 

Quan es disposi de la informació, farem arribar a tots els membres del consell un resum de 
l’estat de comptes i les instruccions sobre els romanents. 
 



La secretària de Direcció continua informant que, a petició de la Direcció del Departament de 
Filologia Catalana, el passat mes d’abril es va demanar al CAS un llistat amb les diferents línies 
telefòniques tant del Departament de Filologia Catalana com del Departament de Filologia 
Espanyola i es van emprendre algunes accions: 
a) Es van donar de baixa algunes línies sense ús: 
 

B11/208.1  Fax- Sala 
Fotocopiadores 

T. 93 581 2691 

B11/ 294.2 Sala de servidors T. 93 5812691 

B11/296 Sala de reunions T. 93 5811614 

B9/0030 Impressora 
  

T: 93 586 8077  

 

b) Es va decidir distribuir les quatre línies de la UISAD proporcionalment al pressupost de 

funcionament de cada departament. 

B11/276-82 Secretaria UISAD T: 93 581 4948 
T: 93 581 1368 
T: 93 581 2347 
T: 93 581 4076 

 

11.- Aprovació, si s’escau, del percentatge de la plantilla permanent de les àrees del 

departament. 

El Director informa que l’encàrrec docent del professorat permanent (funcionaris i agregats. No 

formen part de la plantilla permanent el professorat lector ni l’associat) ha de poder cobrir entre 

el 70 i el 80%: 

 

Ens demanen que definim, per àrees, el percentatge dins d’aquesta forquilla. 

La situació actual (dades a 26/04/2021) al departament és: 

- Llengua espanyola: 42% 

- Literatura: 41% 

- Teoria de la literatura: 94% 

La proposta de l’equip de Direcció, una vegada celebrades les  reunions per àrees del passat 

dilluns és comunicar a rectorat que es demana el 80%, perquè situa al departament en una 

situació de major dèficit. 

S’aprova per assentiment. 

12.- Torn obert de paraules 
 
No hi ha preguntes. S’aixeca la sessió. 
 
Bellaterra, 2-12-2021 
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