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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE EXTRAORDINÀRIA DE LA FCH S 
 
Número:  4/17 
Data:  5 de juliol de 2017 
Durada:  de les 11.07 h a les 11.15 h 
Lloc:  sala de graus II - HC0002FR 

Assisteixen a la reunió 
Equip de Deganat: 
Rosa Agost Canós, degana  
Joan Traver Martí, vicedegà d’Ordenació Acadèmica  
Eva Breva Franch, secretària  
M. Auxiliadora Sales Ciges, vicedegana de Màsters  
M. José Esteve Ramos, vicedegana del grau en Estudis Anglesos 
Sonia Reverter Bañón, vicedegana del grau en Humanitats: Estudis Interculturals 
M. Jesús Blasco Mayor, vicedegana del grau en Traducció i Interpretació 
Emilio Sáez Soro, vicedegà del grau en Comunicació Audiovisual 
Carles Rabassa Vaquer, vicedegà del grau en Història i Patrimoni 
Hugo Doménech Fabregat, vicedegà del grau en Periodisme  
Rocío Blay Arráez, vicedegana del grau en Publicitat i Relacions Públiques  
María Lozano Estivalis, vicedegana del grau en Mestre/a d’Infantil 
Reina Ferrández Berrueco, directora del Departament d’Educació 
Pilar Ezpeleta Piorno, directora del Departament de Traducció i Comunicació 
Ignasi Navarro Ferrando, director del Departament d’Estudis Anglesos 
Andreu Casero Ripollés, director del Departament de Ciències de la Comunicació 
Juanjo Ferrer Maestro, director del Departament d’Història, Geografia i Art 
Representació del PDI 
Begoña Bellés Fortuño 
Vicent Sanz Rozalén 
Jesús Bermúdez Ramiro 
Representació del PAS 
Sari Mallench Martí 
Isabel Vicent Soriano-Canós 
Alicia Bruno Romero 
Representació dels màsters 
Sonia París Albert 
Excusen l’absència 
Mercedes Sanz Gil 
Juan Carlos Palmer Silveira 
Eva Cifre Gallego  
José Manuel Badía Contelles 
Lidón Moliner Miravet 
Miguel Francisco Ruiz Garrido 
M. Nieves Alberola 
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Ana Martí Gual 

Ordre del dia 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (doc. 1). 
2. Informe de la degana. 
3. Informe i aprovació, si escau, de les guies docents dels graus de la FCHS per al curs 

2017/18 (doc. 2).  
4.  Informe i aprovació, si escau, de les guies docents dels màsters de la FCHS per al 

curs 2017/18 (doc. 3). 
5. Altres assumptes de tràmit. 
6. Torn obert de paraules.  
 

Desenvolupament de la sessió   
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior  
Hi ha dos modificacions mínimes en el punt 7 i en el torn de paraules. 
S’aprova per assentiment. 
 
2. Informe de la degana 
La degana informa de: 
- Honoris causa, Román de la Calle: ha estat aprovada la petició pel Consell de Govern. 
- Modificació dels plans d’estudi dels graus en Mestre/a d’Infantil i Primària: han estat 
aprovats per Consell de Govern i ara ja seran avaluats pel Ministeri.  
- Acreditacions dels graus en Traducció i Interpretació i en Estudis Anglesos: han arribat els 
informes de l’acreditació, amb la resolució de favorable. La degana vol agrair la feina a les 
vicedeganes d’aquests graus, M. Jesús Blasco i M. José Esteve, i també als directors dels 
departaments més implicats, Pilar Ezpeleta i Ignasi Navarro. 
 
3. Informe i aprovació, si escau, de les guies docents dels graus de la FCHS per al curs 
2017/18 
La degana explica la reunió amb la vicerectora, en la qual els degans i deganes li van 
traslladar que consideraven innecessari aquest pas, ja que les guies docents ja estan 
revisades pels òrgans competents. I li van informar que els centres no volien exercir de 
controladors, sinó que era un tràmit imposat que complirien.  
S’aprova per assentiment. 
   
4. Informe i aprovació, si escau, de les guies docents dels màsters de la FCHS  
per al curs 2017/18  
S’aprova per assentiment. 
 
5. Altres assumptes de tràmit 
No hi ha assumptes de tràmit. 
 
6. Torn obert de paraules 
La professora M. José Esteve pregunta si posteriorment cal fer alguna modificació a les 
guies docents i si cal tornar a aprovar-les per la Junta de Centre. La degana li contesta que 
no, que això son modificacions menors que s’assumeixen.  

La degana alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 

La secretària        Vistiplau 

 

         La degana 
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Annex A. Acords presos 

 
Punt  de l’ordre  del  dia 
 

Acords  

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. S’aprova per 
assentiment 

3. Informe i aprovació, si escau, de les guies docents dels graus de la FCHS per al curs 2017/18. S’aprova per 
assentiment 

4. Informe i aprovació, si escau, de les guies docents dels màsters de la FCHS  
per al curs 2017/18 

S’aprova per 
assentiment 

 


