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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE DE LA FCHS 
 
Número:  1-16 
Data:  9 de març de 2016 
Durada:  de les 11:35 a les 13:30 hores 
Lloc:  sala de graus Germà Colón 

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  
Rocío Blay Arráez, vicedegana del grau en Publicitat i Relacions Públiques   
Andreu Casero Ripollés, vicedegà del grau en Periodisme 
M. Lluïsa Gea Valor, vicedegana del grau en Estudis Anglesos 
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 
Juan José Ferrer Maestro, director del Departament d’Història, Geografia i Art 
Javier Marzal Felici, director del Departament de Comunicació 
Tomás Martínez Romero, director del Departament de Filologia i Cultures Europees  
Elena M. Ortells Montón, directora del Departament d’Estudis Anglesos 
Manuel Rosas Artola, director del Departament d’Educació 
 
Representació del PDI 
Jesús Bermúdez Ramiro 
Vicent Sanz Rozalén 
Robert García Antolín 
Miguel Francisco Ruiz Garrido 
Mercedes Sanz Gil 
 
Representació del PAS 
Sari Mallench Martí 
Alicia Bruno Romero  
Carmen Emo Barberá 
M. José Ferre Doménech 
Víctor González Ibáñez 
 
 



2 
 
 

Representació dels màsters 
Juan Carlos Palmer Silveira 
Sonia París Albert 
 
Representació d’altres centres 
José Manuel Badía Contelles 

Excusen l’absència 
Eva Cifre Gallego  
Begoña Bellés Fortuño (delega en Juanjo Ferrer) 
Susana Pastor Dealbert 
M. Luisa Nieto 
M. Noelia Ruiz Madrid 
Sandra Ballester 
Pilar Ezpeleta Piorno (delega en Eva Breva) 
Pilar Civera García (baixa) 
 

Ordre del dia 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (document 1). 
2. Informe de la degana. 
3. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació acadèmica dels graus de la FCHS 
per al curs 2016-17 (document 2).  
4. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació acadèmica dels màsters de la 
FCHS per al curs 2016-17 (document 3).  
5. Informe sobre els espais de la FCHS. 
6. Informe sobre el pressupost de la FCHS.  
7. Informe i aprovació, si escau, de la proposta de representants de la FCHS en el 
Consell Assessor, segons normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de l’UJI.  
8. Informe i aprovació, si escau, de la proposta de tutors i tutores de pràctiques 
externes internacionals no curriculars. 
9. Informe i aprovació, si escau, per a sol·licitar l’ingrés de la Facultat al Consell 
Europeu de les Llengües. 
10. Altres assumptes de tràmit. 
11. 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 de la degana. 
La degana, la professora Rosa Agost, informa de: 
- Celebració del centenari de Ramon Llull, Cervantes i Shakespeare. 
- Actes de graduació: l’alumnat es queixa de la falta de professorat en l’acte. S’ha 
demanat fer-los en dos divendres, en comptes de dissabte. 
- Procés d’acreditacions: les de grau que s’han fet han anat bé, encara que en 
Mestre o Mestra de Primària es va haver-hi de presentar unes al·legacions. 
Aquestes setmanes estan passant l’acreditació dos màsters de la Facultat. 
La degana vol agrair tot el treball de les persones que han estat implicades en les 
acreditacions i les que hi treballen en aquests moments. 
- Pla de multilingüisme. 
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3. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació acadèmica dels graus de la FCHS 
per al curs 2016-17. 
La degana explica el document i informa sobre un xicotet canvi d’última hora 
en una assignatura d’Infantil que no varia en el total de crèdits, només de 
repartiment de crèdits dins d’ella. 
També explica el funcionament del centre relacionat amb l’ordenació 
acadèmica i com es consideren els crèdits com un paquet comú per al seu 
repartiment.  
Enguany s’ha aconseguit un extra de crèdits, el qual s’ha destinat a TFG. 
Prenen la paraula els professors: Sonia Reverter, Tomás Martínez i M. Jesús 
Blasco. 
Un altre assumpte del qual s’informa la Junta és sobre l’assignatura de Religió 
en els graus en Mestre o Mestra d’Infantil i de Primària. 
Parlen al respecte els professors Manolo Rosas i Sonia Reverter. 
La professora Reverter també pregunta sobre els motius en l’increment de 
crèdits d’alguns graus, la degana explica que les variacions solen ser pel 
nombre d’alumnat i per dobles graus. 
S’aprova per assentiment. 
 

4. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació acadèmica dels màsters de la 
FCHS per al curs 2016-17.  
La degana explica la documentació i aclareix que en el document no apareix el 
màster universitari en Noves Tendències i Processos d’Innovació en 
Comunicació perquè estan pendents de la resposta de l’ANECA a les 
modificacions que hi han plantejat. 
Cedeix la paraula a un dels directors del màster, el professor Javier Marzal, qui 
explica el procés i perquè no s’ha passat l’ordenació a hores d’ara. 
La Junta decideix aprovar l’ordenació acadèmica dels màsters a falta de les 
dades del màster en Comunicació, considerant que no cal tornar a passar-lo 
per Junta.  
S’aprova per assentiment. 
 

5. Informe sobre els espais de la FCHS. 
La degana informa sobre l’habilitació de l’espai del soterrani per a l’alumnat del 
projecte Factoria Transmèdia i l’habilitació d’un espai obert per a investigadors 
o professorat convidats que no tenen un espai fix per a treballar en la mateixa 
zona.  
La degana dóna la paraula al vicedegà d’ordenació acadèmica, Joan Traver, 
qui informa de les dates pròximes d’aprovació d’horaris i exàmens i qui explica 
com es va a procedir enguany amb el tema dels espais. 
La professora Elena Ortells es queixa de l’aula magna i comenta que no és un 
lloc per a fer-hi classe, perquè la considera molt antipedagògica. Des de 
Deganat s’hi està d’acord amb aquesta apreciació i s’intentarà no utilitzar-la 
per a classes. 
 

6. Informe sobre el pressupost de la FCHS.  
La degana cedeix la paraula a la cap del Servei d’Administració de Deganat, 
Sari Mallench, qui informa de com va quedar el pressupost del 2015 i de les 
previsions per a 2016. També comenta que les beques que trau el Deganat 
per als cursos d’estiu no es van demanar.  
Intervenen la professora Sonia Reverter i el professor Tomàs Martínez.  
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7. Informe i aprovació, si escau, de la proposta de representants de la FCHS en 
el Consell Assessor, segons normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes 
de l’UJI.  
La degana informa de la proposta: les vicedeganes M. Jesús Blasco i M. Lluïsa 
Gea. 
S’aprova per assentiment 
 

8. Informe i aprovació, si escau, de la proposta de tutors i tutores de pràctiques 
externes internacionals no curriculars. 
La degana informa que l’any passat van ser les professores Begoña Bellés i 
Susana Miquel les qui van ocupar aquest paper, elles volen continuar, per a la 
qual cosa, des de la Facultat es presenten per a continuar.  
S’aprova per assentiment. 
 

9. Informe i aprovació, si escau, per a sol·licitar l’ingrés de la Facultat al Consell 
Europeu de les Llengües. 
La degana explica qui són i què fa aquesta associació. 
S’aprova per assentiment. 
 

10. Altres assumptes de tràmit. 
No n’hi ha. 
 

11. Torn obert de paraules. 
La professora Elena M. Ortells porta una petició del Consell de Govern del 
Departament d’Estudis Anglesos, del 5 de febrer de 2016, per a demanar 
reconeixement en crèdits de reducció per a les coordinacions de màsters.  
Intervenen les professores Auxiliadora Sales, Sonia Reverter, Mercedes Sanz, 
Sonia París i Rosa Agost.  
El professor Javier Marzal intervé per a informar sobre la seua compareixença 
en la Comissió de la Radiotelevisió Pública Valenciana i tot el que s’està fent 
des del Departament de Comunicació al respecte. 
Víctor González, del personal d’administració, explica els resultats de l’Informe 
de satisfacció laboral de l’UJI, i destaca la davallada en la satisfacció del seu 
col·lectiu, causat per la manca d’incentius i la nul·la promoció. Per la qual cosa 
convida a la Facultat a manifestar-se o moure els mecanismes necessaris per 
a treballar conjuntament amb aquest col·lectiu.  
La professora Sonia Reverter informa de les VI Olimpíades d’Humanitats. 
 
 
 

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 l’ordenació acadèmica dels graus de la FCHS 
per al curs 2016-17. Informe i proposta d’aprovació de l’escrit sobre les revistes 
científiques de l’UJI. 

S’aprova per assentiment. 

4. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació acadèmica dels màsters de la FCHS 
per al curs 2016-17.  

S’aprova per unanimitat. 

7. Informe i aprovació, si escau, de la proposta de representants de la FCHS en el 
Consell Assessor, segons normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de l’UJI.  

S’aprova per assentiment. 
M. Jesús Blasco i M. 
Lluïsa Gea. 

8. Informe i aprovació, si escau, de la proposta de tutors i tutores de pràctiques 
externes internacionals no curriculars. 

S’aprova per assentiment 
Susana Miquel i Begoña 
Bellés. 

9. Informe i aprovació, si escau, per a sol·licitar l’ingrés de la Facultat al Consell 
Europeu de les Llengües. 

S’aprova per assentiment. 

 


