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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE DE LA FCHS 
 
Número: 1-18 
Data: 13 de març de 2018 
Durada: de les 10.30 h a les 12.45 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 
M. Auxiliadora Sales Ciges, vicedegana de Màsters de la FCHS 
M. José Esteve Ramos, vicedegana del grau en Estudis Anglesos 
M. Jesús Blasco Mayor, vicedegana del grau en Traducció i Interpretació 
Paula Escobedo Peiró, vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Educació 
Primària 
Carles Rabassa Vaquer, vicedegà del grau en Història i Patrimoni 
Sonia Reverter Bañon, vicedegana del grau Humanitats: Estudis Interculturals 
Rocío Blay Arráez, vicedegana del grau en Publicitat i Relacions Públiques  
Emilio Sáez Soro, vicedegà del grau en Comunicació Audiovisual 
Pilar Ezpeleta Piorno, directora del Departament de Traducció i Comunicació 
Ignasi Navarro Ferrando, director del Departament d’Estudis Anglesos 
Tomás Martínez Romero, director del Departament de Filologia i Cultures 
Europees  
Andreu Casero Ripollés, director del Departament de Ciències de la Comunicació 
Inmaculada Rodríguez Moya, directora Departament d’Història Geografia i Art 
 
Representació del PDI 
Begoña Bellés Fortuño 
Jesús Bermúdez Ramiro 
Ramón Feenstra 
Juan Carlos Palmer Silveira 
Miguel F. Ruiz Garrido 
Mercedes Sanz 
 
Representació del PAS 
Sari Mallench Martí 
Alicia Bruno Romero 
Isabel Vicent Soriano-Canós 
Carmen Emo Barberá 
 
Representació dels màsters 
Sonia Paris Albert 
 
Representació d’altres centres 
José Manuel Badía Contelles 
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Representació de l’estudiantat 
Ivan Checa González 
Nerea Bella García 
Sergio Moreno Gómez 

Excusen l’absència 
Hugo Doménech Fabregat 
Maria Lozano Estivalis 
Eva Cifre Gallego 
Noelia Ruiz Madrid 
 

Ordre del dia 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Informe de la degana 
3. Informe i aprovació, si escau, del laboratori d’Ensenyament i Aprenentatge 

Digitals (LEAD) del departament d’Educació. 
4. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del calendari de mestre degut a 

les pràctiques externes curriculars. 
5. Informe i aprovació, si escau, del posicionament de la FCHS sobre els requisits 

lingüístics de les modificacions dels Plans d’estudi de l’UJI 
6. Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica dels graus de la FCHS per 

al curs 2018-2019 
7. Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica dels màsters de la FCHS 

per al curs 2018-2019 
8. Ratificació de l’aprovació en Junta permanent del curs de postgrau “Curs 

d’expert universitari en traducció i interpretació judicial” 
9. Ratificació de l’aprovació en Junta permanent del curs de postgrau “Curs 

d’especialització en ocupació en el sector cultural” 
10. Informe i aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Pla d’estudis del 

Màster Universitari en Investigació aplicada en estudis feministes de gènere i 
ciutadania. 

11. Informe i aprovació, si escau, d’una queixa formal sobre la cafeteria de la FCHS. 
12. Altres assumptes de tràmit 
13. Torn obert de paraules 

 
Desenvolupament de la sessió  

 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 

 
S’aprova per assentiment. 
 

2. Informe de la degana 
 

En primer lloc els alumnes Mireia Marco i Jose L. Rogla baix la tutorització del 
professor Esteban Galán expliquen el treballs que per grups estan realitzant i que 
porten a terme en la Factoria Transmedia sobre els projectes: 
-Matria 
-Heroïnes invisibles 
-Aquí no hay quine duerma 
-Pitching 
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La degana, professora Rosa M. Agost Canós, informa sobre:  
 

- Els escrits que s’han rebut d’alumnes sobre el vestíbul de la Facultat en 
referència a exposicions i pancartes. 
 

- Sobre el concurs que realitza la Fundació per a l’Eficiència Energètica de la 
Comunitat Valenciana (Fundació f2e) en el que podran participar els estudiants 
de la UJI i que tindrà lloc al Hall de la Facultat els dies del 20 al 26 de març. Es 
un simulador de conducció. 
 
 

- L’activitat a celebrar a l’Àgora el dia 23 d’abril amb motiu del dia del llibre. 
Aquest any ens visitaran els alumnes del CEIP Carles Selma. Les activitats es 
faran tant per als alumnes com per a l’AMPA. Hi haurà una representació teatral 
sobre Tomba tossals, amb l’actuació de dos actors i la visita de Vicent Pitarch. 
 

- Informa també sobre les reunions de les associacions a les que ha assistit la 
Facultat: 
-CCDUTI (Conferència de Centres i Departaments de Traducció i Interpretació) 
-Conferència de Degans d’Educació de l’Estat Espanyol 
-Congrés de gènere 
-Xarxa Isonomia per Municipis 
-Curs de gènere fet per Maria Medina als alumnes de la Facultat. 
 

- Pla propi d’Investigació i subvencions de revistes (Professor responsable 
Ramón Feenstra). Aprovat per Junta de Govern. 
 

- Prova pilot sobre escriptors visitants docents. 
 
 

- Exposició pública sobre l’oferta pública dels estudis propis. 
 

- Museu pedagògic de Castelló. Hi ha dos exposicions preparades. Una sobre 
“Un temps en el que tot estava per fer” que començarà el 14 de març al 
Menador.  L’altra el 8 d’abril sobre Cartografies i es farà als espais de la 
Facultat, Biblioteca, Museu de Belles Arts, Museu d’Art Contemporani i el 
Menador. 
 
 

- Després de la inauguració de la Facultat de Ciències de la Salut, l’edifici 
d’ampliació d’Humanes es queda lliure, per tant, el proper curs disposarem de 
més aules i més espais on es podran ubicar els instituts de la Facultat  i grups 
d’investigació. El nou equip deganal podrà organitzar els espais relatius a una 
nova Sala d’Actes, vestíbul, camerí... 
 

- Es dona la benvinguda a la Junta, a la nova directora del Dpt. d’Història, 
Geografia i Art, Professora Inmaculada Rodríguez i a Pilar Ezpeleta que 
continua també con a directora del Dpt. de Traducció i Interpretació desprès de 
les eleccions a departaments 
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3. Informe i aprovació, si escau, del laboratori d’Ensenyament i Aprenentatge 
Digitals (LEAD) del departament d’Educació. 

 
El professor Jordi Adell ha sigut convidat  a la Junta per a que explique  la possible 
creació d’un laboratori adreçat a competències digitals. Aquest es dotaria de robòtica, 
tabletes, pissarres digitals, pensament computacional. 
Adreçat a les assignatures de Mestre Infantil i Mestre Primària o d’altres graus i obert 
per a assignatures dels màsters. Es podria utilitzar també per formació del PDI junt amb 
l’USE. 
Les instal·lacions tindrien una capacitat per a 40 o 45 plaçes amb racons per a 
activitats i armaris guarda-robots. 
Finançament: inicialment a càrrec del Vicerectorat d’infraestructura, manteniment per 
part del  Dpt. d’Educació i  l’àrea de didàctica i organització escolar 
Personal: es dotaria d’algún tècnic de laboratori. També pesen en la possibilitat de 
traure unes beques per a estudiants. 
Seria un espai de la Facultat i s’adscriuria a l’àrea de didàctica i organització escolar. 
 
S’aprova per unanimitat  
 

4. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del calendari de mestre 
degut a les pràctiques externes curriculars. 
 

Es sotmet a votació la modificació del calendari de mestre per tindre unes condicions 
distintes a la resta del graus. 
 
S’aprova per assentiment. 
 

5. Informe i aprovació, si escau, del posicionament de la FCHS sobre els 
requisits lingüístics de les modificacions dels Plans d’estudi de l’UJI 

 
La degana explica que el motiu del per que no s’ha fet fins ara l’escrit adreçat al Rector, 
es perquè no havia rebut res de cap departament, tal i com havien quedat que es faria.  
Es farà un escrit mostrant el desacord de la Junta de Centre, fent referència als 
Estatuts de l’UJI, es passarà un esborrany als membres de la Junta per a que donen 
una ullada i desprès s’enviarà. 
 
S’aprova per assentiment.  
 

6. Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica dels graus de la FCHS 
per al curs 2018-2019 

 
La degana explica que desprès de parlar amb cada Vicedega/na i passar per totes les 
comissions Gestores de Grau, ha hagut un marge mínim de variacions. Tots els crèdits 
es treballen conjuntament i desprès es reparteixen entre els graus. 
Tot el pla dels graus d’Història i d’Humanitats ja esta íntegre. 
 
Interve la professora Mª José Esteve comentant que no s’ha pogut aconseguir fer 
desdobles en assignatures de 4t curs. Els grups son molt nombrosos. No es te el 
número d’experimentalitat necessari. Es més, aquest curs s’augmentat un poc el 
nombre de crèdits en els PR inclús hi ha dos estudiants per ordinador. 
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L’alumne Sergio Moreno fa comentaris al voltant del mateix que ha dit la professora 
Esteve. 
 
Ens els graus de Mestre Infantil i Primària, s’epera a que ANECA, done l’últim pas per a 
veure si es dona el vist-i-plau al canvi d’unes assignatures, i implantar les noves 
assignatures als dos graus a la vegada. 
 
S’aprova per assentiment.  
 

7. Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica dels màsters de la 
FCHS per al curs 2018-2019 

 
S’ha produït una reducció de crèdits en alguns coordinadors de màsters. La resta igual. 
 
S’aprova per assentiment.  
 

8. Ratificació de l’aprovació en Junta permanent del curs de postgrau “Curs 
d’especialització en ocupació en el sector cultural” 

 
S’aprova per assentiment.  
 
 

9. Ratificació de l’aprovació en Junta permanent del curs de postgrau “Curs 
d’especialització en ocupació en el sector cultural” 

 
S’aprova per assentiment.  
 

10. Informe i aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Pla 
d’estudis del Màster Universitari en Investigació aplicada en estudis 
feministes de gènere i ciutadania. 

 
Es modifica el nombre de crèdits per assignatura passant de 2,5 cdts a 3 cdts. 
 
S’aprova per assentiment.  
 

11. Informe i aprovació, si escau, d’una queixa formal sobre la cafeteria de la 
FCHS. 

 
Desprès d’estar tots d’acord, amb la mala qualitat del menjar i la falta de servei que 
s’ofereix en cafeteria s’ha corda fer una queixa formal adreçada al vicerector. Mai en 
contra del personal que allí treballa. 
 
S’aprova per assentiment.  
 
12. Altres assumptes de tràmit. 
 
No hi ha assumptes de tràmit. 
 
13. Torn obert de paraules.  
 

L’alumne Sergio Moreno, demana si es pot dotar la zona carmanyola de més 
microones, ja que es fan cues molt llargues, també degut a que venen els 
alumnes de la Facultat de Cc. de la Salut. 
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Com que el proper curs ja estaran en el nou edifici, hi ha un acord per part del 
degà Rafael Ballester, de que els microones que actualment tenen ara en Salut 
els deixaran al nostre centre, això farà que tingam més aparells i menys alumnes 
el que farà que tingam menys cues. 

També Sergio diu que hi ha problemes a l’hora d’obrir la sala de delegats. Farem 
un part a l’OTOP per a que es repare. 

El professor Ignasi Navarro, demana si es pot fer un llistat dels acrònims que hi ha 
en la Universitat, es pateix quan hi ha nou professorat o tenen la visita d’alguns. 

Com que es la última Junta de Centre que celebra aquest equip deganal, per tal d’ 
acomiadar-se, la degana llig l’agraïment que adjunt es transcriu. 

 

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

       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, del laboratori d’Ensenyament i Aprenentatge Digitals 
(LEAD) del departament d’Educació. 

S’aprova per 
unanimitat 

4. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del calendari de mestre degut a les 
pràctiques externes curriculars. 

S’aprova per 
assentiment 

5. Informe i aprovació, si escau, del posicionament de la FCHS sobre els requisits 
lingüístics de les modificacions dels Plans d’estudi de l’UJI 

S’aprova per 
assentiment 

6. Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica dels graus de la FCHS per al curs 
2018-2019 

S’aprova per 
assentiment 

7. Proposta i aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica dels màsters de la FCHS per al 
curs 2018-2019 

S’aprova per 
assentiment 

8. Ratificació de l’aprovació en Junta permanent del curs de postgrau “Curs 
d’especialització en ocupació en el sector cultural” 

S’aprova per 
assentiment 

9. Ratificació de l’aprovació en Junta permanent del curs de postgrau “Curs 
d’especialització en ocupació en el sector cultural” 

S’aprova per 
assentiment 

10. Informe i aprovació, si escau, de la proposta de modificació del Pla d’estudis del 
Màster Universitari en Investigació aplicada en estudis feministes de gènere i 
ciutadania. 

S’aprova per 
assentiment 

11. Informe i aprovació, si escau, d’una queixa formal sobre la cafeteria de la FCHS. 
 

S’aprova per 
assentiment 

 


