
Anàlisi 31, 2004 251-253

Constitució de la Conferència espanyola 
de Degans de Ciències de la Comunicació

La Conferència espanyola de Degans de Ciències de la Comunicació va cons-
tituir-se els dies 13 i 14 de desembre del 2002 a Màlaga amb quatre objec-
tius:

1. Compartir informació d’interès general per als estudis de Ciències de la
Comunicació.

2. Afavorir la cooperació entre les facultats amb titulacions en comunicació.
3. Adoptar acords en matèria de competència dels degans.
4. Expressar l’opinió col·lectiva en temes que afecten les facultats i els dega-

nats.

La conferència va elegir com a primer president el degà de la Universitat
Autònoma de Barcelona, Marcial Murciano. A la reunió constitutiva, van assis-
tir-hi els degans o representants dels degans de les universitats d’Alacant,
Autònoma de Barcelona, Cardenal Herrera-Ceu, Carlos III de Madrid,
Complutense, Europea de Madrid, de La Laguna, de Màlaga, de Navarra, del
País Basc, Pompeu Fabra, Pontifícia de Salamanca, Rey Juan Carlos, de Sala-
manca, San Pablo-Ceu, de Santiago de Compostel·la, SEK, de Sevilla, de Va-
lència, de Vic i de Vigo.

El primer comunicat d’aquesta conferència, acabada de constituir, va ser
per demanar al Ministeri d’Educació i Cultura el reconeixement del camp cien-
tífic de la comunicació a l’efecte de l’Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y la Acreditación del Sistema Universitario Español (ANECA).

La segona reunió plenària de la conferència va tenir lloc a la Universitat
Autònoma de Barcelona el 20 de juny de 2003. Van adoptar-se quatre acords:

1. Aprovar la proposta de deu punts bàsics per harmonitzar les pràctiques exter-
nes dels alumnes.

2. Aprovar la proposta d’estatuts i el nomenament com a vicepresident de la
Conferència de Degans del Dr. Xosé López, degà de la Universitat de Santiago
de Compostel·la.



3. Aprovar la proposta de la presidència de participar en el Programa de
ayudas para el diseño de planes de estudios y títulos de grado, promogut
per l’ANECA, per impulsar la convergència cap al sistema universitari
europeu.

4. Aprovar la proposta del Col·legi de Periodistes de Catalunya d’enviar una
carta en favor del periodista marroquí Alí Lmrabet.

Pràctiques externes dels alumnes

El document Deu punts bàsics per harmonitzar les pràctiques externes dels
alumnes estableix: 

1. La durada màxima de les pràctiques externes seran períodes de quatre mesos
i es faran durant l’activitat acadèmica regular del primer i segon semestres
(octubre-gener i febrer-maig).

2. L’obligatorietat de les pràctiques externes no hauria d’existir, ja que els
alumnes haurien de poder escollir també altres assignatures optatives o de
lliure elecció (tallers, producció en mitjans propis, etc.).

3. El nombre total d’hores de permanència en un mitjà no haurà d’excedir
les vint-i-cinc setmanals per poder fer compatible la realització de les pràc-
tiques amb l’assistència a classes; dins de la mitja jornada queden excloses
les nits i les matinades llevat que existeixi un acord previ o específic entre
l’empresa i els alumnes en pràctiques; els caps de setmana no haurien de
quedar exclosos de les pràctiques.

4. Les pràctiques no han de ser remunerades, ja que l’estudiant obté crèdits
acadèmics, però l’empresa hauria d’abonar-li una quantitat en concepte
de borsa d’estudis o diner de butxaca per pagar els desplaçaments al mitjà
o el menjar, quan aquest es troba afectat per l’horari de les pràctiques.

5. Convé garantir que a les empreses hi haurà un nombre superior de pro-
fessionals respecte als estudiants en pràctiques.

6. L’empresa o institució que agafi estudiants en pràctiques prèviament haurà
d’enviar a la facultat el pla de formació en què s’integrarà l’alumne, espe-
cificant les seves funcions durant el període de pràctiques, i haurà de nome-
nar un tutor que vetllarà pel bon desenvolupament de la pràctica de l’alumne
i n’avaluarà el treball.

7. La selecció de l’alumne per ocupar una plaça de pràctiques en qualsevol
de les empreses col·laboradores serà competència de la facultat, basant-se
en l’expedient acadèmic de l’alumne.

8. Es considera que el període més adequat per a la realització de les pràcti-
ques en empreses o institucions és exclusivament el segon cicle.

9. El treball fet per l’alumne podrà ser publicat o difós de mutu acord.
10. En cas de produir-se irregularitats greus en el compliment del conveni

subscrit o d‘exigir-se a l’alumne treballs fora del conveni pactat, les facul-
tats es reserven el dret a deixar l’acord sense efecte.
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Els estatuts

Els estatuts de la conferència tenen deu punts:

1. Definició de les funcions:

a) transmetre informació d’interès general
b) afavorir la cooperació entre les facultats
c) adoptar acords en les matèries de competència dels degans
d) expressar l’opinió col·lectiva en temes que afecten les facultats i els dega-

nats.

2. Són membres de la Conferència tots els degans de centres autoritzats per
expedir títols oficials de Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat
i Relacions Públiques.

3. La direcció de la Conferència l’exercirà un president elegit per majoria sim-
ple i durarà dos anys, sense dret a reelecció.

4. El president cessarà en concloure el mandat o en deixar de ser degà o per
renuncia o per moció de censura aprovada per la majoria absoluta.

5. El president elegirà un vicepresident que en cas de cessar el president el
succeirà fins a les noves eleccions.

6. El president nomenarà un secretari que l’ajudarà en la gestió, aixecarà acta
de les reunions i custodiarà les actes i altres documents d’interès.

7. La Conferència es reunirà quan la convoqui el president o quan ho dema-
ni un deu per cent dels membres i, com a mínim, hi haurà una reunió a
l’any.

8. El lloc de les reunions el decidirà el president, que atendrà les sol·licituds
de les facultats que s’ofereixen com a seu.

9. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents i es faran
constar els vots particulars dels degans que ho demanin.

10. Per reformar aquests estatuts fa falta el vot de la majoria absoluta dels mem-
bres assistents a la reunió convocada amb aquest motiu.

Carta al rei

El president de la Conferència, Marcial Murciano, va signar com a tal, jun-
tament amb la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Montserrat
Minobis, una carta dirigida al rei Joan Carles demanant-li que intercedís en
favor del periodista marroquí Alí Lmrabet, que estava empresonat per una
sentència judicial pel «delicte» de haver fet ús del dret a la llibertat d’expres-
sió. Alí Lmrabet feia aleshores 47 dies que estava en vaga de fam i es trobava
en un estat greu. Recordant la sensibilitat del rei vers la llibertat d’expressió i
el seu sentit de la humanitat, se li demanava que, ateses les seves bones rela-
cions amb la monarquia marroquina, intercedís davant el rei Mohamed VI
perquè, fent ús de les seves prerrogatives, indultés el periodista empresonat i
condemnat.
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