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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE DE LA FCHS 
Acta número: 2-15 
Data: 16 de juny de 2015 
Duració: de les 9.31 h a les 10.45 hores 
Lloc: sala de graus Germà Colón de la FCHS 

Assisteixen a la reunió: 
Equip de Deganat: 
Rosa Agost Canós 
Eva Breva Franch 
Joan Traver Martí 
M. Auxiliadora Sales Ciges 
 
M. Jesús Blasco Mayor, vicedegana del grau en Traducció i Interpretació 
M. Lidón Moliner Miravet, vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 
Emilio Sáez Soro, vicedegà del grau en Comunicació Audiovisual  
Carles Rabassa i Vaquer, vicedegà del grau en Història i Patrimoni 
Tomàs Martínez Romero, director del Departament de Filologia i Cultures Europees 
Manuel Rosas Artola, director del Departament d’Educació 
Elena Ortells Montón, directora del Departament d’Estudis Anglesos 
Pilar Ezpeleta Piorno, directora del Departament de Traducció i Comunicació 
Domingo García Marzá, director del Departament de Filosofia i Sociologia 
Hugo Doménech, en representació d’Andreu Casero Ripollés, vicedegà del grau en 
Periodisme 

Representació del PDI: 
Jesús Bermúdez Ramiro 
Robert García Antolín 
Miguel Francisco Ruiz Garrido 
M. Noelia Ruiz Madrid 

Representació del PAS: 
Sari Mallench Martí 
Carmen Emo Barberá 
M. José Ferré Doménech 
Alicia Bruno Romero 
Susana Pastor Dealbert 
Víctor González Ibáñez 

Representació dels altres centres: 
José Manuel Badía Contelles, representant de l’ESTCE 

Representació de l’estudiantat: 



2 
 

Adrián Caballero López 
 
Representació dels màsters: 
Juan Carlos Palmer Silveira 

Excusen l’absència: 
Sonia París Albert 
Javier Marzal Felici  
Mercedes Sanz Gil 
Luisa Nieto Soria 
Rocío Blay Arráez (delega en Eva Breva) 
Begoña Bellés Fortuño 
Juanjo Ferrer Maestro 
Isabel Vicent Soriano-Canós 
Nieves Alberola Crespo 
Eva Cifre 
Andreu Casero Ripollés  
M. Lluïsa Gea Valor (delega en Elena Ortells) 
María Lozano Estivalis (delega en Lidón Moliner) 
Sonia Reverter Bañón 
Vicent Sanz Rozalén (delega en Rosa Agost) 
Pilar Civera García (baixa) 
 

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, dels horaris i dates d’examen dels graus de 

la FCHS per al curs 2015-16 (doc. 2).  
4. Informe i aprovació, si escau, dels horaris dels màsters de la FCHS per al 

curs 2015-16 (doc. 3).  
5. Informe i proposta d’aprovació de la modificació del calendari dels graus 

en Mestre o Mestra d’Educació Infantil i Primària del curs 2014-15 i 2015-
16 (doc.4 i doc.5). 

6. Informe i aprovació, si escau, de l’acord de la Comissió de Titulació dels 
graus en Mestre o Mestra d’Educació Infantil i Mestre o Mestra 
d’Educació Primària en relació a la limitació del nombre màxim de crèdits 
de TFG i Pràcticum que es pot assignar al professorat. 

7. Informe i aprovació, si escau, sobre el posicionament de la Junta de 
Facultat sobre el 3+2.  

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 de la degana. 
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La degana informa sobre: 
 
- Obertura del Lleu  
- Nova plataforma web de l’UJI.  
- Processos d’acreditació de graus: es treballa ja en la de Mestre o Mestra d’Infantil i 
Primària, Història i Patrimoni i Humanitats i Estudis Interculturals. La degana vol 
agrir la tasca dels vicedegans implicats i també a les direccions dels departaments 
pel suport. 
- Rànquing d’El Mundo: la degana felicita als graus en Publicitat i Relacions 
Públiques i a Traducció i Interpretació per la presència en aquest rànquing, sense 
desmerèixer els que no apareixen.  
- Comissió d’Investigació: és important fer sentir la veu de la Facultat. Hi ha un 
primer pas del Vicerectorat per a posar al mateix nivell les revistes amb altres 
maneres d’investigar del nostre àmbit, com poden ser els capítols de llibre o les 
monografies. 
- Exposició sobre Ovidi Montllor a la Facultat entre final de juny i juliol. 
- 20 Jornades d’Investigació. 
 
Pren la paraula el professor Domingo García per a felicitar per la notícia de 
l’exposició sobre Ovidi Montllor i aprofita per a intervenir en relació al document de 
la Comissió d’Investigació. Considera que és molt important reconèixer la tasca de 
la Comissió i pensa que realment és un primer pas. 
 

3. Informe i aprovació, si escau, dels horaris i dates d’examen dels graus de 
la FCHS per al curs 2015-16.  

 
La degana agraeix la tasca de les comissions de grau i dels departaments pel 
que fa al treball realitzat per a tenir els horaris i les dates d’examen a punt. 
També agreix la feina a l’equip de deganat: vicedegans i administratius i 
administratives. 
Dóna la paraula al vicedegà d’Ordenació Acadèmica, el professor Joan Traver, 
qui comenta que continuen els problemes per a assignar aules en la banda 
d’11 a 14 hores, de dimarts a dijous, també a les aules d’informàtica. Però que 
ja està pràcticament tot enllestit, i destaca que el treball fet enguany per les 
noves administratives ha estat molt positiu. 
Els vicedegans comenten que ha estat molt positiu i que treballen molt a gust. 
 
S’aprova per assentiment. 
 

4. Informe i aprovació, si escau, dels horaris dels màsters de la FCHS per al 
curs 2015-16.  

 
La degana explica que hi ha un màster, el de Didàctica de la Música, que no ha 
enviat els horaris, per la qual cosa proposa aprovar aquest horari, si arriba, 
mitjançant una Junta Permanent. 
 
S’aprova per assentiment. 
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5. Informe i proposta d’aprovació de la modificació del calendari dels graus 
en Mestre o Mestra d’Educació Infantil i Primària del curs 2014-15 i 2015-
16. 

 
La degana explica aquesta proposta, i indica que és un tema que cal aprovar-lo 
tots els anys i que, per aquest motiu, es porta a Junta el d’enguany i el de l’any 
passat. 
 
S’aprova per assentiment. 
 

6. Informe i aprovació, si escau, de l’acord de la Comissió de Titulació dels 
graus en Mestre o Mestra d’Educació Infantil i Mestre o Mestra 
d’Educació Primària en relació a la limitació del nombre màxim de crèdits 
de TFG i Pràcticum que es pot assignar al professorat. 

 
La degana dóna la paraula a la vicedegana del grau en Mestre o Mestra de 
Primària, la professora Lidón Moliner perquè explique aquest punt. 
La professora Moliner informa sobre l’acord de les comissions de les titulacions 
en Mestre o Mestra d’Infantil i Primària, per a establir un màxim de crèdits per 
al professorat en el TFG i el Pràcticum. Aquest màxim ha quedat establert en 
tres crèdits per al TFG i sis per al Pràcticum, la qual cosa suposa un màxim de 
12 alumnes per al TFG i 24 per a les pràctiques. Afegeix que si se sobrepassen 
aquests límits, cal presentar un informe raonat.  
 
El professor Manolo Rosas intervé per a manifestar els seus dubtes sobre la 
legalitat d’aquesta mesura i considera que seria més oportú incloure la paraula 
«recomanar» que no establir aquests límits. Per la qual cosa s’abstindrà en la 
votació per les seues reserves sobre la legalitat.  
La professora Moliner indica que s’ha fet la consulta al Vicerectorat i a 
l’Assessoria Jurídica i que s’està dins la legalitat.  
La professora Elena Ortells també intervé per a indicar que en el seu 
departament també fan una cosa pareguda, ja que estableixen per a tots un 
bloc de dos crèdits.  
La professora M. Jesús Blasco intervé per a indicar que la docència l’assigna el 
departament i és qui pot acordar com s’organitza.  
 
S’aprova per:  
25 vots a favor 
0 en contra 
4 abstencions 
 

7. Informe i aprovació, si escau, sobre el posicionament de la Junta de 
Facultat sobre el 3+2.  

 
La degana explica que en equip ja s’ha votat el posicionament de l’Equip 
Deganal de la FCHS, però que es va considerar necessari votar-ho també en  
la Junta de Centre, perquè siga aquesta Junta la que es pronuncie sobre 
aquest tema, ja que és la veu de la Facultat. 
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S’aprova per assentiment l’oposició frontal al 3 +2 per part de la Junta de 
Centre. 
 

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

9. Torn obert de paraules. 
 
Pren la paraula el professor Miguel Ruiz per a indicar que seria bo que el que s’ha 
aprovat en el punt 6 per als graus en Mestre o Mestra en Infantil i Primària es 
poguera fer extensiu a qualsevol altre grau que ho considerara oportú.  
El professor Rosas pregunta si aquest punt 6 ja es posarà en marxa per al curs 
2015-16, a la qual cosa li responen que sí. 
La professora Pilar Ezpeleta comenta el cas del seu departament, en què tot el 
professorat assumeix crèdits de TFG i, a més a més, el mateix nombre de crèdits. 

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, dels horaris i dates d’examen dels graus de la FCHS per 
al curs 2015-16. 

S’aprova per assentiment.  

4. Informe i aprovació, si escau, dels horaris dels màsters de la FCHS per al curs 
2015-16. 

S’aprova per assentiment. 

5. Informe i proposta d’aprovació de la modificació del calendari dels graus en 
Mestre o Mestra d’Educació Infantil i Primària del curs 2014-15 i 2015-16. 

S’aprova per assentiment. 

6. Informe i aprovació, si escau, de l’acord de la Comissió de Titulació dels graus de 
Mestre d’Educació Infantil i Mestre d’Educació Primària en relació a la limitació del 
nombre màxim de crèdits de TFG i Pràcticum que es pot assignar al professorat 

S’aprova per:  
25 vots a favor, 
0 en contra i 
4 abstencions 

7. Informe i aprovació, si escau, sobre el posicionament de la Junta de Facultat 
sobre el 3+2. 

S’aprova per assentiment 
l’oposició frontal al 3 +2 
per la Junta de Centre. 

 


