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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE DE LA FCHS 
Acta núm.: 1-15 
Data: 18 de març de 2015 
Duració: de les 10:10 h a les 11:05 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. Jesús Blasco Mayor, vicedegana del grau en Traducció i Interpretació 
M. Lidón Moliner Miravet, vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 
María Lozano Estivalis, vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil 
Emilio Sáez Soro, vicedegà del grau en Comunicació Audiovisual  
Carles Rabassa i Vaquer, vicedegà del grau en Història i Patrimoni 
Sonia Reverter Bañón, vicedegana del grau en Humanitats: Estudis Interculturals 
Andreu Casero Ripollés, vicedegà del grau en Periodisme 
MªLluïsa Gea Valor, vicedegana del grau en Estudis Anglesos 
Tomàs Martínez Romero, director del Departament de Filologia i Cultures Europees 
Manuel Rosas Artola, director del Departament d’Educació 
Elena Ortells Monton, directora del Departament d’Estudis Anglesos 
Inma Rodríguez, en representació de Juan José Ferrer Maestro, director del Departament 
d’Història 

Representació del PDI: 
Jesús Bermúdez Ramiro 
Ramón Feenstra 
Robert García Antolín 
Miguel Francisco Ruiz Garrido 
MªNoelia Ruiz Madrid 

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

Representació dels altres centres: 
José Manuel Badía Contelles, representant de l’ESTCE 
Eva Cifre, representant de la FCS 
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Representació de l’estudiantat: 
Sandra Ballester Murat 
 
Representació dels màsters: 
Juan Carlos Palmer Silveira 

Excusen l’absència: 
M. Auxiliadora Sales Ciges 
Sonia París Albert 
Javier Marzal Felici  
Mercedes Sanz Gil 
Luisa Nieto Soria 
Rocío Blay Arráez, (delega en Emilio Sáez) 
Pilar Ezpeleta Piorno (delega en M. Jesús Blasco) 
Begoña Bellés Fortuño 
Isabel Vicent Soriano-Canós 
Pilar Civera García(baixa) 

Ordre del dia: 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (document 1). 
2. Informe i proposta de ratificació dels acords de la Junta Permanent del 

16/01/2015 (document 2). 
3. Informe de la degana. 
4. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació acadèmica dels graus de la FCHS 

per al curs 2015-16 (document 3).  
5. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació acadèmica dels màsters de la 

FCHS per al curs 2015-16 (documents 4 i 5).  
6. Informe sobre els espais de la FCHS. 
7. Altres assumptes de tràmit. 
8. Torn obert de paraules. 

Desenvolupament de la sessió: 

La degana, la professora Rosa Agost, comença la sessió agraint de manera molt 
especial tota la feina que han fet Robert García i Miguel Salvador com a vicedegans 
dels graus en Mestre i Mestra en Educació Infantil i Primària durant el procés 
d'implantació i dóna la benvinguda a les noves vicedeganes d’aquests graus, les 
professores M. Lidón Moliner i María Lozano.  

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ante rior (document 1). 

S’aprova per assentiment. 

2. Informe i proposta de ratificació dels acords de  la Junta Permanent del 
16/01/2015 (document 2). 

S’aprova per assentiment. 

3. Informe de la degana. 

La degana informa de: 

- Jornades de Llengua i Televisió: la Facultat va coordinar una taula redona.  

- Col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
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- Jornades Món Audiovisual i la Dona, que donaran com a fruit un conveni de 
col·laboració. 

- 23 d’abril, Dia del llibre: vindran els alumnes del CEIP Manel García Grau per a 
celebrar amb el nostre alumnat i professorat el Dia del llibre. 

- Conferències de centre: en el 3+2 hi ha un enfrontament important. Els qui volen 
posar-lo en marxa, de moment, només el justifiquen amb una base econòmica i no 
acadèmica. 

- L’estudiantat ha demanat ajuda per a reflexionar i en contra del 3+2, per la qual cosa 
des del centre es vol fer un escrit amb els arguments que s’han raonat per a no 
acceptar aquesta llei. 

4. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació ac adèmica dels graus de la 
FCHS per al curs 2015-16 (document 3). 

La degana agraeix a totes les comissions de grau i directors i directores de màster el 
treball fet, en temps i forma, per a poder tenir la documentació i poder portar-la a la 
Junta. Així mateix dona també les gràcies als directors dels departaments. 

La degana explica el document. 

S’aprova per assentiment. 

5. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació ac adèmica dels màsters de la 
FCHS per al curs 2015-16 (documents 4 i 5).  

S’aprova per assentiment. 

6. Informe sobre els espais de la FCHS.  

La degana explica que a tota la Universitat hi ha una remodelació del PAS, s’han 
d’incorporar al deganat tres administratius i, per aquest motiu, hi haurà una 
remodelació d’espais. Agraeix els professors Tomás Martínez i Pilar Ezpeleta l'esforç 
que han fet canviant espais destinats als seus departaments per a poder disposar 
d’una zona més àmplia, destinada a aquestes noves persones al Deganat.  

També explica que hi ha una zona que utilitzava Psicobiologia que es queda buida i 
s’hi faran dues aules de 60 i, a més a més, es destinarà a fer algun despatx per als 
departaments d'Educació i de Comunicació. 

7. Altres assumptes de tràmit. 

No hi ha assumptes de tràmit. 

8. Torn obert de paraules.  

El professor Carles Rabassa demana la paraula per a mostrar el seu malestar 
respecte del calendari de matrícula dels màsters i demana que, com a facultat, es 
prenga alguna mesura, ja que no té sentit tancar el període d’inscripció quan l’alumnat 
encara està en període d’avaluació. 

A aquesta intervenció se sumen les professores Noelia Ruiz i Sonia Reverter i el 
professor Juan Carlos Palmer. Tots demanen coordinació i flexibilitat.  
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Des del Deganat es prepararà una carta per a demanar coordinació i flexibilitat i un 
calendari lògic. 

Intervé el professor Ramón Feenstra per a explicar que en el Consell del seu 
departament es va fer palès el gran malestar davant la concessió dels PIC d’enguany. 

El professor Andreu Casero se suma a aquest malestar, i indica que aquesta  
convocatòria s’ha fet sense cap transparència. Demana una carta de la Junta de 
Centre en aquest sentit. 

Des del Departament d’Història, Inma Rodríguez també se suma al malestar i la 
professora Reverter demana, com a centre, un històric del nombre de PIC i com s’ha 
repartit el PPF per a poder comptar amb dades objectives. 

La degana considera que cal exigir un mínim per centre l'igual que es va fer amb les 
beques, sobre la base d’uns criteris consensuats. El professor Joan Traver posa dins 
de la mateixa problemàtica l'adjudicació dels projectes d'investigació. 

El professor Robert García demana la paraula per a, primer, donar les gràcies a les 
professores Lidón Moliner i Maria Lozano per acceptar el càrrec de vicedeganes i, en 
segon, lloc per a mostrar el seu malestar davant l'escrit que es va enviar des del 
Deganat, el passat 19 de març, ja que considera que ha provocat molta confusió i ha 
fet que ell personalment se sentira malament. Explica que no està d'acord en el 
procediment, ja que el cessament és administratiu i és fruit de la seua dimissió. La 
degana explica què és el que va passar aqueix dia; que tot es va accelerar  
administrativament i que es va intentar reaccionar d'una manera immediata per a evitar 
males interpretacions. Ja que, evidentment, en cap cas, l'objectiu va ser molestar 
ningú, sinó que el Deganat està molt agraït als professors Robert García i Miguel 
Salvador pel desenvolupament de les seues tasques durant el temps que han estat 
vicedegans. 

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.  
2. Informe i proposta de ratificació dels acords de les juntes permanents del 
16/01/2015. 

S’aprova per assentiment.  

4. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació acadèmica dels graus de la 
FCHS per al curs 2015-16 

S’aprova per assentiment. 

5. Informe i aprovació, si escau, de l’ordenació acadèmica dels màsters de la 
FCHS per al curs 2015-16 

S’aprova per assentiment. 

8.Torn obert de paraules - Fer una carta sobre el 
calendari dels màsters: 
demanant flexibilitat i 
coordinació. 
-Demanar un històric sobre 
els PIC i el PPF.  

 


