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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE DE LA FCHS 
 
Número : 5-15 
Data: 17 de desembre de 2015 
Durada : de les 13.05 a les 15 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  
M. Jesús Blasco Mayor, vicedegana del grau en Traducció i Interpretació 
María Lozano Estivalis, vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Infantil 
Lidón Moliner Miravet, vicedegana del grau en Mestre o Mestra de Primària 
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 
Juan José Ferrer Maestro, director del Departament d’Història, Geografia i Art 
Javier Marzal Felici, director del Departament de Comunicació 

Representació del PDI 
M. Noelia Ruiz Madrid 
Ramón Feenstra 
Begoña Bellés Fortuño 
Vicent Sanz Rozalén 
 
Representació del PAS 
Sari Mallench Martí 
Susana Pastor Dealbert 
Alicia Bruno Romero  
 
Representació dels màsters 
Juan Carlos Palmer Silveira 
 
Representació d’altres centres 
José Manuel Badía Contelles 

Excusen l’absència 
Sonia París Albert 
Manuel Rosas Artola, director del Departament d’Educació 
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Mercedes Sanz Gil 
Carles Rabassa Vaquer 
Víctor González Ibáñez 
Sonia Reverter Bañón 
Pilar Ezpeleta Piorno, delega en Begoña Bellés 
Eva Cifre Gallego 
M. Nieves Alberola Crespo 
Miguel Ruiz 
Elena M. Ortells 
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 sobre el projecte de la Factoria Creativa Transmèdia. 
4. Informe i proposta d’aprovació de l’escrit sobre les revistes científiques de l’UJI 
(document 2). 
5. Informe i aprovació, si escau, de la consideració del màster en Secundària, pel 
que fa als espais, com un grau més de la FCHS. 
6. Informe i aprovació, si escau, sobre l’oferta de màsters propis adscrits a la 
FCHS (document 3). 
7. Informe i proposta d’aprovació del Manifest 04/12/15 de la Conferència 
Nacional de Degans i Directors d’Educació (document 4). 
8. Informe sobre el Museu Pedagògic.  
9. Informe i debat sobre els conceptes de multilingüisme i internacionalització de 
l’UJI. 
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: 
- Actes de graduació de la Facultat. Agraeix als qui hi van assistir i continua animant 
a participar tot el professorat, ja que és un dia important per a l’alumnat. Felicita als 
alumnes i a les alumnes que van intervenir en l’acte i destaca que es van graduar 
uns 400 alumnes, i hi van assistir més de 1600 familiars. També dóna les gràcies a 
totes les persones implicades en l’organització de l’acte. 
- Assistència a les Jornades de Multilingüisme i Internacionalització. 
 

3. Informe sobre el projecte de la Factoria Creativa Transmèdia. 
La degana, la professora Agost, dóna la paraula al professor Emilio Sáez perquè 
presente l’estudiantat convidat que impulsa aquest projecte. 
El professor Sáez introdueix el projecte i dóna la paraula als alumnes Sara Bort, 
Samuel Benítez i Jaume González, els quals expliquen els objectius i funcionament 
de la Factoria.  
La degana els agraeix el treball i els dóna ànims per al reclutament d’altres 
companys i companyes i també els indica que, en tot el que facen, incloguen el 
logotip de la Facultat i que també s’utilitze el valencià perquè és un tret d’identitat 
pròpia. 
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El vicedegà d’Ordenació Acadèmica, el professor Joan Traver, també intervé per a 
demanar-los que s’apropien dels signes, perquè són la representació de tots. 
 

4. Informe i proposta d’aprovació de l’escrit sobre les revistes científiques de l’UJI. 
La degana dóna la paraula al professor Traver, qui explica el document que s’ha 
enviat a la Junta i perquè i com s’ha arribat a la redacció d’aquest escrit. El que s’hi 
dema és suport a l’escrit i donar més visibilitat mitjançant la web de la Facultat. 
Intervenen la degana i el professor Juanjo Ferrer, qui demana reconeixement per a 
les tasques d’edició i de direcció de les revistes.  
 
S’aprova per assentiment el document, el qual es farà arribar al vicerector. 
 

5. Informe i aprovació, si escau, de la consideració del màster en Secundària, pel que 
fa als espais, com un grau més de la FCHS. 
La professora Agost, degana de la Facultat, dóna la paraula al professor Traver, qui 
explica els problemes d’espai que s’han patit enguany a causa d’una sèrie de 
canvis; com ara el canvi d’horari de Publicitat o l’ampliació de subgrups dels graus 
en Mestre o Mestra d’Infantil i Primària, que fan plantejar el màster en Secundària 
com un grau més, en el sentit dels espais, per a evitar els problemes que hi ha 
hagut a última hora. 
El professor Traver agraeix públicament tot el treball respecte als espais que es fa 
des de l’administració de la Facultat. 
 
Intervenen les professores Noelia Ruiz, Begoña Bellés i M. Lluïsa Gea.  
 
Com hi ha hagut intervencions, es vota amb el resultat de: 
Vots a favor: 19  
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
També es decideix demanar coresponsabilitat de la resta de centres amb el màster 
en Secundària. 
 

6. Informe i aprovació, si escau, de l’oferta de màsters propis adscrits a la FCHS. 
La degana dóna la paraula a la vicedegana de Màsters, la professora Auxi Sales, 
qui explica el document i per què ha de passar-se per Junta de Centre.  
 
S’aprova per assentiment.  
 

7. Informe i proposta d’aprovació del Manifest 04/12/15 de la Conferència Nacional de 
Degans i Directors d’Educació. 
Prenen la paraula les professores María Lozano i Lidón Moliner per a llegir el 
document.  
El professor Ferrer intervé per a preguntar si aquest document ha passat pel 
Consell del Departament d’Educació, atès que seria interessant que també el 
passaren perquè tinga més pes. 
 
S’aprova per assentiment. 
 

8. Informe sobre el Museu Pedagògic.  
La degana dóna la paraula al professor Traver, qui explica les ultimes reunions al 
respecte, i destaca les que s’han tingut sobre l’espai que ocupava Hisenda. 
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9. Informe i debat sobre els conceptes de multilingüisme i internacionalització de l’UJI. 

El professor Traver indica que no es tracta de debatre el pròxim pla, sinó que 
prèviament s’ha de dir què pensa aquesta Facultat sobre el Pla de multilingüisme i 
internacionalització, tenint en compte que, per a la Facultat, el multilingüisme va 
més enllà del tres: valencià, castellà i anglès. En aquest sentit, des de la Facultat ja 
s’han fet xicotetes accions. I sobre la internacionalització, també tenim màsters que 
treballen en aqueix camí. 
 
Intervenen les professores Lozano, Begoña Bellés, el professor Javier Marzal, el 
professor Ferrer, la degana Agost i el professor Traver, mitjançant reflexions al 
voltant del tema, destaquen l’alt domini que cal tenir d’una llengua per a poder fer 
classes en aqueixa llengua.  
La professora Noelia Ruiz menciona l’última reunió mantinguda en Conselleria en la 
qual es va parlar del valencià, castellà, anglès i la llengua personal adoptiva. 
La degana demana que si algú té alguna cosa a dir que ens ho facen arribar per a 
informar a la vicerectora abans de tancar el Pla. 
 

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

11. Torn obert de paraules. 
La secretària llegeix una intervenció de la professora Mercedes Sanz, qui no ha 
pogut assistir a la Junta, en el sentit d’intentar coordinar les activitats 
extraacadèmiques per a no programar-les en les mateixes dates. 
La professora Ruiz proposa fer un calendari per a poder consultar-lo. La degana 
indica que si totes les persones que tenen activitats envien la informació a deganat 
es podria realitzar aquest calendari. 
La professora Gea intervé sobre el material per a destruir i se li contesta que es 
treballa en aquest tema. 
 

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.  
4. Informe i proposta d’aprovació de l’escrit sobre les revistes científiques de l’UJI S’aprova per assentiment 
5. Informe i aprovació, si escau, de la consideració del màster en Secundària, pel 
que fa als espais, com un grau més de la FCHS. 

S’aprova per unanimitat 

6.Informe i aprovació, si escau, sobre l’oferta de màsters propis adscrits a la FCHS S’aprova per assentiment 
7.Informe i proposta d’aprovació del Manifest 04/12/15 de la Conferència Nacional 
de Degans i Directors d’Educació 

S’aprova per assentiment 

 


