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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE DE LA FCHS 
 
Número:  2-16 
Data:  22 de juny de 2016 
Durada:  de les 10.10 h a les 11 h 
Lloc:  sala de graus de la planta 0 

Assisteixen a la reunió 
Equip de Deganat: 
Rosa Agost Canós 
Joan Traver Martí 
Eva Breva Franch 
M. Auxiliadora Sales Ciges 
 
Emilio Sáez Soro, vicedegà del grau en Comunicació Audiovisual  
M. Jesús Blasco Mayor, vicedegana del grau en Traducció i Interpretació 
Carles Rabassa Vaquer, vicedegà del grau en Història i Patrimoni 
Sonia Reverter Bañón, vicedegana del grau en Humanitats: Estudis Interculturals 
Lidón Moliner Miravet, vicedegana del grau en Mestre o Mestra de Primària 
María Lozano Estivalis, vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Infantil 
Hugo Doménech Fabregat, vicedegà del grau en periodisme. 
Juan José Ferrer Maestro, director del Departament d’Història, Geografia i Art 
Tomás Martínez Romero, director del Departament de Filologia i Cultures Europees  
Elena M. Ortells Montón, directora del Departament d’Estudis Anglesos 
Reina Ferrández Berrueco, director del Departament d’Educació 
Andreu Casero Ripollés, director del Departament de Ciències de la Comunicació  
Pilar Ezpeleta Piorno, directora del Departament de Traducció i Comunicació 
 
Representació del PDI 
Jesús Bermúdez Ramiro 
Miguel Francisco Ruiz Garrido 
Mercedes Sanz Gil 
Begoña Bellés Fortuño  
M. Noelia Ruiz Madrid 
 
Representació del PAS 
Sari Mallench Martí 
Alicia Bruno Romero  
Carmen Emo Barberá 
M. José Ferre Doménech 
Víctor González Ibáñez  
Susana Pastor Dealbert 
Isabel Vicent Soriana-Canós 
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Representació dels màsters 
Juan Carlos Palmer Silveira 
Sonia París Albert 
 
Representació d’altres centres 
José Manuel Badía Contelles 
 
Representació dels estudiants 

Excusen l’absència 
Rocío Blay Arráez 
M. Lluïsa Gea Valor (delega en Elena Ortells)   
Vicent Sanz Rozalén 
Eva Cifre Gallego  
M. Luisa Nieto 
M. Nieves Alberola Crespo 
Pilar Civera García (baixa) 
 

Ordre del dia 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (doc.1). 
2. Informe i proposta de ratificació dels acords de la Junta Permanent del 7 d’abril 

de 2016 (doc.2) 
3. Informe de la degana. 
4.  Informe i aprovació, si escau, dels horaris i de les dates d’examen dels graus 

de la FCHS per al curs 2016-17 (doc. 3).  
5. Informe i aprovació, si escau, dels horaris dels màsters de la FCHS per al curs 

2016-17 (doc. 4).  
6. Informe i proposta d’aprovació de la modificació del calendari dels graus en 

Mestre o Mestra d’Educació Infantil i Primària del curs 2016-17 (doc.5). 
7. Informe i proposta d’aprovació de dedicar a Carles Santos, a Francesc Tàrrega 

i a Matilde Salvador les dues aules de música i el laboratori. 
8. Altres assumptes de tràmit. 
9. Torn obert de paraules. 

Desenvolupament de la sessió 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

S’aprova per assentiment. 
 

2. Informe i proposta de ratificació dels acords de la Junta Permanent del 7 d’abril de 
2016  
S’aprova per assentiment. 
 
Després de l’aprovació, la professora Noelia Ruiz intervé per a demanar que es 
puga compartir la informació que es porte a les juntes permanents amb els 
membres de la Junta de Centre. 
La degana explica que, en el cas del Pla de multilingüisme, la vicerectora va 
demanar un informe només de l’equip deganal de la FCHS, però que des de l’equip 
es va considerar adient treballar-lo amb els vicedegans i els directors de 
departament.  
 

3. Informe de la degana. 
La degana, la professora Rosa Agost, dóna la benvinguda al professor Hugo 
Doménech, com a nou vicedegà del grau en periodisme, i felicita els professors  
Andreu Casero, nou director del Departament de Comunicació i Reina Ferrández, 
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com a nova directora del Departament d’Educació. Agraeix els professors que han 
ocupat aquests càrrecs abans, els professors Manolo Rosas i Javier Marzal, pel seu 
treball. 
La degana passa a informar sobre: 
- Comissió d’Investigació i Doctorat: el 23 de juny de 2016 s’ha convocat una CID 

per a tractar els criteris per a adjudicar les beques de col·laboració de l’UJI. El 
Ministeri ens ha assignat 31 beques. L’assignació que es feia responia a un 
criteri de tradició i des de la FCHS s’ha demanat la revisió d’aquests criteris 
perquè es tinguen en compte també els graus i l’excel·lència de l’alumnat a 
l’hora del repartiment. Intervé la professora Pilar Ezpeleta per a recordar que en 
aquest repartiment també hi ha una ponderació respecte de l’alumnat segons 
les àrees de coneixement, que també caldria revisar. 

També hi intervenen la professora Reina Ferrández, la personal d’administració 
Isabel Vicent i el professor Andreu Casero, qui agreix i dóna suport a la proposta en 
pro de l’alumnat. 
 

4. Informe i aprovació, si escau, dels horaris i de les dates d’examen dels graus de la 
FCHS per al curs 2016-17  
La degana, agraeix el treball de totes les comissions de grau i a les persones 
d’administració implicades en aquest procés, i al professor Joan Traver pel treball 
desenvolupat. 
Dóna la paraula al professor Traver, qui s’uneix a l’agraïment a les tasques de 
coordinació en tot el procés, i qui passa a explicar-lo i comenta com va l’assignació 
d’aules, entre el que destaca és la cessió d’una aula de l’Escola per al grup del matí 
del màster de secundària.  
També informa sobre la petició al vicerector d’Infraestructures dels informes 
d’ocupació de tots els centres, a hores d’ara només s’ha rebut els de la FCHS.  
La professora M. Jesús Blasco s’uneix als agraïments i indica que cal fer una 
revisió de les necessitats d’aules per a un futur immediat, ja que estan canviant les 
peticions per a les assignatures.  
El professor Traver parla de la necessitat de tenir aules versàtils per a poder donar 
resposta a totes les necessitats.  
S’aprova per assentiment. 
 

5. Informe i aprovació, si escau, dels horaris dels màsters de la FCHS per al curs 
2016-17  
S’aprova per assentiment. 
La professora Elena Ortells indica que hi ha un canvi en la coordinació d’un dels 
màsters que cal tenir en compte.  
 

6. Informe i proposta d’aprovació de la modificació del calendari dels graus en Mestre 
o Mestra d’Educació Infantil i Primària del curs 2016-17. 
La degana informa sobre el document que tots els anys cal aprovar per Junta de 
Centre.  
S’aprova per assentiment. 
 

7. Informe i proposta d’aprovació de dedicar a Carles Santos, a Francesc Tàrrega i a 
Matilde Salvador les dues aules de música i el laboratori. 
La degana explica la proposta del professor Antoni Ripollés indicant que el Deganat 
la va rebre molt bé i dóna la paraula a la professora Ferrández, qui afegeix que hi 
ha un acord de les àrees majorment afectades; la de música i la de didàctica de la 
música i que la proposta ha estat avalada pel Departament d’Educació. 
S’aprova per unanimitat.  
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8. Altres assumptes de tràmit. 
No n’hi ha. 
 

9. Torn obert de paraules. 
No hi ha intervencions. 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
2. Informe i proposta de ratificació dels acords de la Junta Permanent del 7/04/16 S’aprova per assentiment. 
4. Informe i aprovació, si escau, dels horaris i dates d’examen dels graus de la 
FCHS per al curs 2016-17 

S’aprova per assentiment 

5. Informe i aprovació, si escau, dels horaris dels màsters de la FCHS per al curs 
2016-17 

S’aprova per assentiment. 
 

6.Informe i proposta d’aprovació de la modificació del calendari dels graus en Mestre 
o Mestra d’Educació Infantil i Primària del curs 2016-17. 

S’aprova per assentiment 
 

7. Informe i proposta d’aprovació de dedicar a Carles Santos, a Francesc Tàrrega i a 
Matilde Salvador les dues aules de Música i el Laboratori. 

S’aprova per assentiment. 

 


