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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE DE LA FCHS 
 
Número:  1-17 
Data:  2 de març de 2017 
Durada:  de les 10:05 h a les 11 h 
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 
 
M. Jesús Blasco Mayor, vicedegana del grau en Traducció i Interpretació 
Hugo Doménech Fabregat, vicedegà del grau en Periodisme 
Rocío Blay Arráez, vicedegana del grau en Publicitat i Relacions Públiques 
Emilio Sáez Soro, vicedegà del grau en Comunicació Audiovisual 
M. José Esteve Ramos, vicedegana del grau en Estudis Anglesos 
Ignasi Navarro Ferrando, director del Departament d’Estudis Anglesos 
Reina Ferrández Berrueco, director del Departament d’Educació 
Andreu Casero Ripollés, director del Departament de Ciències de la Comunicació  
Anabel Borja en representació de Pilar Ezpeleta Piorno, directora del Departament de 
Traducció i Comunicació 
 
Representació del PDI 
Jesús Bermúdez Ramiro 
Begoña Bellés Fortuño 
Miguel Francisco Ruiz Garrido 
Vicent Sanz Rozalén 
Ramón Feenstra 
 
Representació del PAS 
Sari Mallench Martí 
Alicia Bruno Romero  
Susana Pastor Dealbert 
 
Representació dels màsters 
Juan Carlos Palmer Silveira 
 
Representació d’altres centres 
José Manuel Badía Contelles 
 
Representació de l’estudiantat 
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Excusen l’absència 
Sonia Reverter Bañón  
Sonia París Albert 
Mercedes Sanz Gil 
Carles Rabassa Vaquer 
Eva Cifre Gallego  
Ana Martí Gual 
María Lozano Estivalis  
M. Nieves Alberola Crespo 
Lidón Moliner Miravet 
Noelia Ruiz Madrid 
Juan José Ferrer Maestro 
 

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, de l’ordenació acadèmica dels estudis de la Facultat de 

Ciències Humanes i Socials per al curs 2017-18 (doc. 2).  
4. Informe i aprovació de l’adscripció de les àrees de Filologia Grega i de Sociologia a 

l’assignatura HU1036 Treball de Final de Grau en el grau en Humanitats i Estudis 
Interculturals. 

5. Informe econòmic (docs. 3 i 4) 
6. Altres assumptes de tràmit. 
7. Torn obert de paraules.  

 
Desenvolupament de la sessió   
 
La degana, Rosa M. Agost Canós dóna les gràcies a la professora Pilar Civera per la 
seua tasca en la Junta i li desitja un feliç futur com a jubilada. 
També dóna la benvinguda al professor Ignasi Navarro, com a nou director del 
Departament d’Estudis Anglesos i aprofita per a donar, a la vegada, les gràcies a la 
professora Elena Ortells pels anys que ha ocupat en aquest lloc.   
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 
S’aprova per assentiment. 
 

2. Informe de la degana. 
La degana informa de: 
- Factoria Transmèdia: l’alumnat s’està organitzant i el professor Emilio Sáez els 

acompanya en aquests moments inicials, per la qual cosa vol agrair-li la tasca 
que realitza en tot aquest projecte.  

El professor Sáez pren la paraula per a demanar a tots i totes que animen 
l’estudiantat a apropar-se a aquest espai per a aprofitar al màxim els recursos.  
- Inauguració de l’espai Menador, al centre de Castelló: agreix el treball fet des del 

centre en concret des del Departament d’Educació i concretament vol felicitar el 
vicedegà d’Ordenació Acadèmica, Joan Traver, i a totes les persones que formen 
part de l’equip del Museu Pedagògic per la feina que han fet, s’hi ha aconseguit 
un resultat molt positiu.  

També vol valorar el treball de Marta Negre i de Paco Fernández en donar llum al 
Menador. 
La degana destaca que la Facultat està representada en aquest espai amb el Museu 
Pedagògic, però també amb una exposició de la qual ella és comissària, pel seu 
càrrec, i que fa un repàs als 25 anys de l’UJI.  
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D’altra banda, vol constatar que es farà una queixa formal perquè, de moment, el 
Museu no es pot visitar per falta de personal. El professor Traver explica que ell la 
queixa de paraula ja l’ha fet al coordinador de l’espai, Vicent Cervera perquè, en el 
moment de la inauguració, ja no es va poder visitar el Museu.  
- Acreditació dels tres graus de comunicació: la degana vol compartir la felicitació que 
va rebre per la presidenta del Comitè, pel treball del professorat d’aquest centre en 
els graus de comunicació. 
- Aules: prova pilot en algunes aules d’una pintura especial per a substituir-hi les 
pantalles. 
- Informe d’ocupació d’espais: s’ha rebut l’informe ja i continuen apareixent les 
mateixes dades: màxima ocupació en dimarts, dimecres i dijous de les 11 a les 14 
hores. El professor Traver ha demanat l’informe d’ocupació de la resta de centres.  
- Olimpíades de la FCHS: el divendres dia 3 de març comencen les Olimpíades de la 
FCHS amb les de Publicitat, enguany és la primera vegada que tindran lloc. Han 
tingut molt bona acollida pels centres de secundària amb 120 inscrits. D’altra banda, 
vol incidir en el fet que la FCHS és la facultat que més alumnat rep sempre en les 
Olimpíades.  
La degana mostra les samarretes de les Olimpíades amb les quals col·labora en 
aquests actes i vol agrair Sari Mallench i Luisa Llorens les gestions.  
Pren la paraula la professora Rocío Blay per a indicar que les Olimpíades són un bon 
moment per a parlar amb els orientadors i orientadores. 
- Gestió econòmica dels màsters: finalment la gestió econòmica dels màsters s’ha 

traslladat als deganats. En el nostre cas serà el personal d’administració, Sari 
Mallench i Santi Dolz, qui ho gestionarà, els agreix la seua predisposició. El 
màster en Secundària no l’havien assignat al nostre centre, el van adscriure a 
l’Escola; s’ha reclamat, i el passaran a la nostra Facultat. Així, gestionarem tots 
els màsters de la Facultat.  

 
3. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació acadèmica dels estudis de la Facultat de 

Ciències Humanes i Socials per al curs 2017-18. 
 
La degana explica com a estat el procés, i destaca que ha estat l’any amb menys 
canvis. 
S’han canviat uns crèdits dels graus en Història i en Humanitats, ja que havien de 
tenir dos cursos diferents i no només un, per la qual cosa s’havia d’augmentar el 
nombre de crèdits d’aquests graus de manera circumstancial per al curs vinent, 
aquest augment de crèdits l’assumirà el Vicerectorat.  
A més, hi ha nou crèdits que han revertit en el grau en Mestre o Mestra de Primària 
perquè sempre són els que més cedeixen al còmput general.  
Per al TFG s’han aplicat els mateixos nombres que l’any passat, per a tenir un 
històric d’anys per a poder veure com funciona el repartiment actual i ja si és 
necessari fer els canvis oportuns. 
Respecte d’aquest tema vol destacar que la Facultat fa cursos de TFG per a evitar 
feina als tutors i tutores en els aspectes més formals.  
El professor Sáez intervé per a indicar la necessitat de fer obligatòria l’assistència als 
cursos. 
En Estudis Anglesos també s’ha augmentat 3 crèdits en l’assignatura Espanyol per a 
Estrangers, ja que és una assignatura transversal, i aquests crèdits també han estat 
assumits pel Vicerectorat.  
S’aprova per assentiment. 
 

4. Informe i aprovació de l’adscripció de les àrees de Filologia Grega i de Sociologia a 
l’assignatura HU1036 Treball de Final de Grau en el grau en Humanitats i Estudis 
Interculturals. 



4 
 
 

La degana excusa la vicedegana Sonia Reverter, qui no ha pogut assistir a la Junta i 
llig l’informe que ha enviat en relació a aquest tema. 
Pren la paraula el professor Jesús Bermúdez qui dóna suport a la proposta, ja que és 
bona per a tots. Indica que, a més, ha estat consensuada en la Comissió. 
S’aprova per assentiment. 
 

5. Informe econòmic.  
La degana dóna la paraula a Sari Mallench perquè explique la documentació, qui a 
més a més d’explicar les despeses i la previsió per a 2017 indica que els màsters no 
els hi ha pogut incloure perquè encara no han estat tots revertits en el deganat.  
 
El professor Andreu Casero pregunta pel pressupost ordinari de Periodisme i 
demana una revisió. 
Se li contesta que es farà aquesta revisió.  
 

6. Altres assumptes de tràmit. 
La degana explica que, com Elena Ortells ha deixat de ser la directora del 
Departament d’Estudis Anglesos és baixa de la representació de la FCHS en 
l’Escola, proposa el professor Ignasi Navarro, nou director del Departament, per a 
substituir-la.  
S’accepta la proposta. 
 

7. Torn obert de paraules.  
La degana explica que el dimarts dia 7 hi haurà una Junta Extraordinària per a 
aprovar les modificacions del pla d’estudis dels graus en Mestre o Mestra d’Infantil i 
Primària. 

 
 
 
 
 
 

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 estudis de la Facultat 
de Ciències Humanes i Socials per al curs 2017-18.  

S’aprova per assentiment. 

4.Informe i aprovació de l’adscripció de les àrees de Filologia Grega i de Sociologia 
a l’assignatura HU1036 Treball de Final de Grau en el grau en Humanitats i Estudis 
Interculturals.  

S’aprova per assentiment.  

6. Altres assumptes de tràmit: Canviar la representació de la FCHS a la Junta de 
Centre de l’Escola de Tecnologia d’Elena Ortells a Ignasi Navarro. 

S’aprova per assentiment. 
 

 


