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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE DE LA FCHS 
 
Número: 4-15 
Data: 25 de novembre de 2015 
Durada: de les 12:40 a les 12:55 hores 
Lloc: sala de graus II 

Assisteixen a la reunió 
Equip de Deganat: 
Rosa Agost Canós 
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/Mestra d’Infantil 
Andreu Casero Ripollés, vicedegà del grau en Periodisme 
Juan José Ferrer Maestro, director del Departament d’Història, Geografia i Art 
Manuel Rosas Artola, director del Departament d’Educació 
Pilar Ezpeleta Piorno, directora del Departament de Traducció i Comunicació 
Ana Fernández, en substitució d’Elena Ortells Montón, directora del Departament 
d’Estudis Anglesos 

Representació del PDI 
Robert García Antolín 
 
Representació del PAS 
Sari Mallench Martí 
Carmen Emo Barberá 
Susana Pastor Dealbert 
Víctor González Ibáñez 
Isabel Vicent Soriano-Canós  
Alicia Bruno Romero  
 
Representació dels màsters 

Excusen l’absència 
Joan Traver Martí 
Rocío Blay Arráez (delega en Eva Breva) 
M. Lidón Moliner Miravet (delega en María Lozano) 
Sonia Reverter Bañón 
M. Noelia Ruiz Madrid 
Mercedes Sanz Gil 
M. Nieves Alberola Crespo 
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Juan Carlos Palmer Silveira 
Eva Cifre Gallego 
José Manuel Badía Contelles 
Sonia París Albert 
Pilar Civera García (baixa) 
Carles Rabassa i Vaquer 
Tomàs Martínez Romero 
M. Lluïsa Gea Valor  
Begoña Bellés 
Carles Rabassa Vaquer 
Ramón Feenstra 
Miguel Ruiz 
 

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’informe d’autoavaluació del màster 
universitari en Psicopedagogia per al procés d’acreditació del màster (doc. 2) 

4. Informe i aprovació, si escau, de l’informe d’autoavaluació del màster en 
Investigació en Traducció i Interpretació  per al procés d’acreditació del màster (doc. 3) 

5. Altres assumptes de tràmit 

6. 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 informa sobre:  

- Visita del Comitè de l’ANECA per a acreditar quatre títols de grau de la nostra 
Facultat: Mestre o Mestra d’Infantil, Mestre o Mestra de Primària, Història i 
Patrimoni, i Estudis Interculturals. 

La degana vol agrair públicament a totes les persones implicades en aquest procés 
el seu treball: a les administratives de la facultat: M. Luz Pérez, Loles Cubedo i Sari 
Mallench, però també a Santi Dolz i Luisa Llorens, als directors dels departaments 
implicats, al professorat dels graus en procés d’acreditació, i en especial a les 
vicedeganes i vicedegà; Sonia Reverter, Maria Lozano, M. Lidón Moliner, Carles 
Rabassa i també al professor Jesús Bermúdez, qui ha estat ajudant la professora 
Reverter, i als anteriors vicedegans dels graus en Mestre o Mestra, en especial al 
professor Robert García. 
 

 - Festival Oculus 
 - Banda UJI 
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 - Jornades de Foment de la investigació la setmana pròxima, 3 i 4 de desembre de 
2015. 20è aniversari de les Jornades. 
 - Dia mundial de la Ciència a València: la FCHS va signar el document de suport a la 
ciència. 
 - Problemes tècnics durant les defenses dels TFM i TFG: la degana explica que 
durant les defenses dels TFG i TFM es produeix un augment de les necessitats de suport 
tècnic als departaments. A més, la FCHS té problemes informàtics que a vegades no poden 
esperar a què des del Servei s’envie un tècnic. Després de parlar-ho amb el vicerector 
d’Infraestructures, s’ha aconseguit que es dote els centres d’una persona d’informàtica. A la 
nostra Facultat és Miguel Ángel qui dóna suport a qualsevol necessitat dels departaments o 
professors, ja que estan pendents de solució els problemes docents. Des de Deganat es 
prepararà un protocol d’actuació amb aquest tècnic i s’enviarà juntament amb les seues 
dades.  
 
La professora Pilar Ezpeleta intervé per a donar les gràcies davant aquest nou pas de 
millora i pregunta per l’horari del tècnic. La degana contesta que l’horari és molt ampli i que 
quan no està ell hi ha una altra persona suplint-lo. 
Carmen Emo, PAS de la Facultat, intervé per a comentar com s’actua de moment quan es 
requereix la seua assistència. 
La degana insisteix que s’enviarà tota la informació a tots. 
 

 
3. Informe i aprovació, si escau, de l’informe d’autoavaluació del màster universitari en 

Psicopedagogia per al procés d’acreditació del màster.  
 
La degana dóna la paraula a la professora Auxi Sales qui explica que el màster ja ha passat 
tot el procés i que ara necessita com a tràmit que passe per Junta de Centre. 
S’aprova per assentiment 
 

4. Informe i aprovació, si escau, de l’informe d’autoavaluació del màster en 
Investigació en Traducció i Interpretació per al procés d’acreditació del màster.  
 

La degana dóna la paraula a la professora Pilar Ezpeleta qui comparteix les paraules de la 
professora Sales, i afegeix l’agraïment a la tasca realitzada per la coordinadora, la 
professora Ulrike Oster. 
S’aprova per assentiment. 
 

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

6. Torn obert de paraules. 
  

La PAS de la FCHS, Carmen Emo fa una petició d’habilitació d’un lloc per als fumadors fora 
del recinte d’entrada a la Universitat. 
El professor Manolo Rosas pregunta per l’espai habilitat per a emmagatzemar els  
documents confidencials, per a destruir-los. 
La degana comenta que aquests espais ja estan saturats i que parlarà amb el vicerector 
d’Infraestructures per a agilitzar que l’empresa encarregada d’aquesta destrucció vinga com 
més aviat millor.  

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

 

La secretària,      Vistiplau, 
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       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’informe d’autoavaluació del màster universitari 
en Psicopedagogia per al procés d’acreditació del màster 

S’aprova per assentiment 

4. Informe i aprovació, si escau, de l’informe d’autoavaluació del màster en 
Investigació en Traducció i Interpretació per al procés d’acreditació del màster 

S’aprova per assentiment 

 


