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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE EXTRAORDINÀRIA DE LA FCH S 
 
Número:  2E-17 
Data:  7 de març de 2017 
Durada:  de les 12.05 h a les 13.15 h 
Lloc:  sala de graus Germà Colón 

Assisteixen a la reunió 
Equip de Deganat: 
Rosa Agost Canós, degana de la FCHS 
Joan Traver Martí, vicedegà d’ordenació acadèmica de la FCHS 
Eva Breva Franch, secretària de la FCHS 
M. Auxiliadora Sales Ciges, vicedegana de màsters de la FCHS 
Emilio Sáez Soro, vicedegà del grau en Comunicació Audiovisual 
M. José Esteve Ramos, vicedegana del grau en Estudis Anglesos 
Carles Rabassa Vaquer, vicedegà del grau en Història i Patrimoni 
María Lozano Estivalis, vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil  
Lidón Moliner Miravet, vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 
Ignasi Navarro Ferrando, director del Departament d’Estudis Anglesos 
Reina Ferrández Berrueco, directora del Departament d’Educació 
Tomás Martínez Romero, director del Departament de Filologia i Cultures Europees  
 
Representació del PDI 
Miguel Francisco Ruiz Garrido 
Ramón Feenstra 
Noelia Ruiz Madrid 
 
Representació del PAS 
Sari Mallench Martí 
Susana Pastor Dealbert 
Isabel Vicent Soriano-Canós 
 
Representació dels màsters 
Juan Carlos Palmer Silveira 
Sonia Paris Albert 
 
Representació d’altres centres 
José Manuel Badía Contelles 
 
Representació de l’estudiantat 

Excusen l’absència 
Sonia Reverter Bañón  
M. Nieves Alberola Crespo 
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Eva Cifre Gallego  
Hugo Doménech Fabregat (delega en Sari Mallench) 
Mercedes Sanz Gil 
Ana Martí Gual 
Alicia Bruno Romero  
Pilar Ezpeleta Piorno 
Rocío Blay Arráez 

Ordre del dia 
1. Informe de la degana. 
2. Informe i aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis dels graus en Mestre 

o Mestra d’Educació Infantil i Mestre o Mestra d’Educació Primària (doc.1 i 2). 
3. Torn obert de paraules. 
 

Desenvolupament de la sessió   
 

1. Informe de la degana. 
La degana informa que, des de l’última Junta, no hi ha informació nova per a portar-
hi. 
 

2. Informe i aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis dels graus en Mestre 
o Mestra d’Educació Infantil i Mestre o Mestra d’Educació Primària. 
La degana presenta de manera general el punt i dóna la paraula a les vicedeganes 
de Mestre o Mestra d’Educació Infantil i Primària, Lidón Moliner i María Lozano 
perquè expliquen de manera més específica les modificacions.  
 
Pren la paraula la professora Lozano qui agraeix al Deganat, i en especial a la 
degana, Rosa M. Agost, tot el suport rebut en aquest procés. 
La professora Lozano explica com ha estat tot el procés, en el qual destaca la 
democràcia amb la qual s’ha portat, ja que s’hi ha consultat a tots els implicats i s’ha 
treballat amb totes les àrees per a poder fer-hi millores.  
A petició de les vicedeganes s’adjunta a l’acta el document explicatiu d’aquest 
procés. 
 
Pren la paraula la professora Moliner qui passa a explicar els aspectes més tècnics 
de l’informe, entre els quals destaca: 
- Reducció de la ràtio per grup a 70 alumnes. 
- Les assignatures passen a ser semestrals, tret de Pràcticum 3 i 4 i algunes 
assignatures que així ho han demanat. 
- Tots els cursos tenen Pràcticum. 
- 18 crèdits d’optatives en Primària per les mencions. 
- La distribució de les assignatures canvia com a conseqüència de tenir tots els 
cursos l’assignatura de Pràcticum. 
- Requisits d’entrada: C1 de català i B1 de llengua estrangera. 
- Incorporació de la menció de llengua estrangera: anglès. 
- Capacitació de català: tres assignatures obligatòries més una assignatura optativa. 
- Reconeixement de crèdits que vénen per cicles formatius: sis crèdits. 
 
S’obre torn de paraules: 
La professora Reina Ferrández intervé com a directora del Departament d’Educació 
per a llegir un escrit d’un membre del seu departament de l’àrea de Matemàtiques, 
Manolo Alcalde (s’adjunta el text a l’acta). 
La professora Moliner contesta a la intervenció de la lectura per a explicar que la 
proposta a la qual fa al·lusió el text es va presentar en la Comissió, però es va 
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desestimar. La degana també intervé per a reforçar la intervenció de la vicedegana 
Moliner.  
Pren la paraula el professor Tomás Martínez qui indica que la negociació de la 
capacitació ha estat complicada, que s’ha arribat a un acord, però que no acaba 
d’agradar a ningú. Demana que l’assignatura Noves Tecnologies Aplicades a 
l’Educació es vehicule en català, ja que es troba dins la capacitació, i a més a més 
també demana que l’assignatura d’Estratègies d’Anàlisi i Producció de Textos 
Catalans, eliminada de la capacitació, es conserve com a optativa.   
La professora Lozano li contesta que evidentment Noves Tecnologies Aplicades a 
l’Educació serà en català i que l’altre tema de l’optativa es pot preveure, però que 
estarà en funció de la sostenibilitat, perquè algunes àrees també van demanar la 
possibilitat de ficar noves optatives i la Comissió de Titulació va ajustar la proposta 
final als marges que se'ls va donar des de vicerectorat. En qualsevol cas, recorda 
que les decisions es prenen sempre atenent als interessos de les àrees i ponderant-
les amb les necessitats globals dels estudis de mestre.  
 
La degana contesta que si tothom present en la Junta està d’acord, es pot incloure 
l'addenda plantejada pel professor Martínez: afegir a la proposta de la Comissió de 
Titulació eixa optativa i que siguen les instancies superiors els que diguen si és 
factible o no mantindre-la, i recorda que també es poden oferir sis crèdits de lliure 
configuració per a poder cursar optatives, perquè l’alumnat tinga les capacitacions 
que l’interesse, i no només una. 
 
Intervé el professor Ignasi Navarro per a felicitar les vicedeganes i per a indicar que 
la menció d’anglès, proposada des de l’àrea de Didàctica de la Llengua en 24 crèdits 
li sembla una molt bona proposta, i que respecte a la menció de català, qualsevol 
proposta que vinga de la Universitat per a ensenyar en català, té el seu suport, el que 
sí que considera necessari és que s’afegisca l’assignatura que demana el professor 
Martínez com a optativa. 
La professora M. José Esteve dóna suport també a la proposta del professor 
Martínez i incideix en la importància dels i les mestres per a la societat i en la 
necessitat de formar-los correctament. Ella també advocaria per demanar més nivell 
en l’ESO i batxillerat. 
La professora Ferrández comenta la bona posada en acció de tot aquest projecte per 
les vicedeganes i destaca la valentia a l’hora de portar les modificacions endavant.  
La professora Noelia Ruiz felicita el procés, destaca que ha estat modèlic, i dóna 
suport a la inclusió de la capacitació dins de la carrera. 
Es passa a les votacions. 
 
16 vots a favor, 
0 abstencions, 
0 en contra 
Queda aprovada per unanimitat la modificació dels plans d’estudis dels graus en 
Mestre o Mestra d’Educació Infantil i Mestre o Mestra d’Educació Primària amb la 
inclusió de l'addenda sobre l'optativa Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos 
Catalans.  
 

3. 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  

2. Informe i aprovació, si escau, de la modificació del pla d’estudis dels graus en 
Mestre o Mestra d’Educació Infantil i Mestre o Mestra d’Educació Primària amb la 
inclusió de l'addenda sobre l'optativa Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos 
Catalans.  

16 vots a favor,  
0 vots en contra 
0 abstencions 
S’aprova per unanimitat.  

 


