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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE DE LA FCHS 
 
Número: 3-16 
Data: 22 de desembre de 2016 
Durada: de les 10:10 h a les 11:05 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 
Carles Rabassa Vaquer, vicedegà del grau en Història i Patrimoni 
Lidón Moliner Miravet, vicedegana del grau en Mestre o Mestra de Primària 
Hugo Doménech Fabregat, vicedegà del grau en Periodisme 
Rocío Blay Arráez, vicedegana del grau en Publicitat i Relacions Públiques 
M. José Esteve Ramos, vicedegana del grau en Estudis Anglesos 
Juan José Ferrer Maestro, director del Departament d’Història, Geografia i Art 
Tomás Martínez Romero, director del Departament de Filologia i Cultures Europees  
Elena M. Ortells Montón, directora del Departament d’Estudis Anglesos 
Reina Ferrández Berrueco, director del Departament d’Educació 
Andreu Casero Ripollés, director del Departament de Ciències de la Comunicació  
Pilar Ezpeleta Piorno, directora del Departament de Traducció i Comunicació 
 
Representació del PDI 
Jesús Bermúdez Ramiro 
Mercedes Sanz Gil 
Begoña Bellés Fortuño 
Miguel Francisco Ruiz Garrido 
Pilar Civera García 
Vicent Sanz Rozalén 
 
Representació del PAS 
Sari Mallench Martí 
Alicia Bruno Romero  
Susana Pastor Dealbert 
Isabel Vicent Soriano-Canós 
 
Representació dels màsters 
Juan Carlos Palmer Silveira 
Sonia París Albert 
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Representació d’altres centres 
José Manuel Badía Contelles 
M. Luisa Nieto Soria 
 
Representació de l’estudiantat 

Excusen l’absència 
Ramón Feenstra 
Emilio Sáez Soro (delega en Rocío Blay)  
Eva Cifre Gallego  
M. Nieves Alberola Crespo 
Sonia Reverter Bañón (delega en Eva Breva) 
María Lozano Estivalis (delega en Auxiliadora Sales) 
M. José Ferré 
 
 

Ordre del dia 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (doc. 1). 
2. Informe i proposta de ratificació dels acords de la Junta Permanent del dia 29 de 

novembre de 2016 (doc. 2). 
3. Informe de la degana. 
4. Informe i aprovació, si escau, del Curs d’especialització en innovació i investigació en 

contextos educatius, dirigit pel professor Diego Moliner Urdiales del Departament 
d’Educació (doc. 3 i 4).  

5. Informe i proposta d’aprovació de dedicar a Joan Francesc Mira l’aula magna de la 
Facultat de Ciències Humanes i Socials. 

6. Altres assumptes de tràmit. 
7. 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 i proposta de ratificació dels acords de la Junta Permanent del dia 29 de 
novembre de 2016. 
S’aprova per assentiment. 
 

3. Informe de la degana. 
- La degana, Rosa M. Agost Canós agraeix a tots i totes els membres de la Facultat 
la quantitat d’actes que s’organitzen, els quals produeixen com a resultat una 
Facultat viva. 
- Actes al voltant de Llull, Cervantes i Shakespeare. 
- Jornades de Foment: agraeix a la professora M. Jesús Blasco l’organització de la 
conferència d’obertura a les jornades. 
- Col·laboració amb el Dia de la Música. 
- Notes de tall i d’accés de l’alumnat de primer curs del curs 2016-17: es passarà a 
tota la Junta el document. 
- Reunió amb el vicerector d’Infraestructures sobre els espais de la Facultat: avui dia 
22 de desembre de 2016. Si hi ha suggeriments, cal adreçar-los al Deganat. 
- Reunió amb el vicerector d’Investigació, temes a tractar: revistes de la Facultat, 
ajudes al foment de la investigació, beques d’investigació i col·laboració. 
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- Informa sobre l’admissió de l’UJI al Comitè de les Llengües, i formarem part de la 
Comissió de Llengües i Ciències. 
- Felicita el professor Andreu Casero pel seu nomenament i incorporació a l’Institut 
d’Estudis Catalans, i recorda la participació de la professora María Lozano en el 
Consell Rector de la nova Radiotelevisió Valenciana i la incorporació de la professora 
Rosa Agost en el Consell d’Assessorament Lingüístic.  
- Viatge a Lleida, amb el Departament d’Educació, per a conèixer de primera mà el 
projecte que està desenvolupant la seua Universitat en la formació dels mestres.  
- Informa sobre el procés que després de Nadal viuran les titulacions que encara no 
hi han estan acreditades. 
- Actes de graduació: anima a tot el professorat a participar en els actes.  
- Agraeix a Rosa Monlleó la seua intervenció en l’acte de reconeixement a tots el 
membres de la Universitat celebrat el dia 21 de desembre, dins els actes del 25è 
aniversari. 
 
La professora Mercedes Sanz intervé respecte als actes de graduació i remarca 
l’emotivitat dels actes; demana l’acompanyament als i a les alumnes en un moment 
important de la seua vida.  

 
4. Informe i aprovació, si escau, del Curs d’especialització en innovació i investigació en 

contextos educatius, dirigit pel professor Diego Moliner Urdiales del Departament 
d’Educació.  
La degana explica que és un curs que no ve avalat pel Departament amb 
justificacions i argumentacions, per la qual cosa considera que des de la Junta no es 
pot donar suport a un curs no avalat pel Departament.  
El professor Tomàs Martínez pregunta si és preceptiu que hi haja un informe 
favorable del Departament, a la qual cosa se li contesta que sí. 
El professor Juan José Ferrer pregunta per què passa un curs d’especialització per 
Junta de Centre, a la qual cosa se li contesta que ha canviat la normativa i que ara 
han de passar-hi tots.  
La professora Lidón Moliner explica que ella forma part d’aquest curs i que realment 
no han tingut temps per a debatre’l en el Departament. 
Amb totes les intervencions i argumentacions es decideix retirar el punt de l’ordre del 
dia fins que el curs tinga el vistiplau del Departament.  
A més, la Junta decideix que en els casos que els cursos no estiguen acompanyats 
per l’informe favorable del departament no es passaran per junta. 
    
Es retira el punt.  

 
5. Informe i proposta d’aprovació de dedicar a Joan Francesc Mira l’aula magna de la 

Facultat de Ciències Humanes i Socials. 
La degana explica la importància que té Joan Francesc Mira per a la nostra Facultat 
de Ciències Humanes i Socials. 
 
El professor Ferrer pren la paraula per a sumar-se a la proposta de l’Equip Deganal i 
afegeix informació de Joan Francesc Mira que creu que cal saber. 
 
El professor Martínez se suma a aquesta proposta, perquè considera que Joan 
Francesc Mira ha estat una referència per al seu Departament.  
 
El professor José Manuel Badía demana que es vote la proposta per a donar-li més 
força i suport. 
 
S’aprova per unanimitat amb 32 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 
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6. Altres assumptes de tràmit. 
 
En els assumptes de tràmit es presenta la renovació d’un curs d’especialització del 
Departament de Traducció, realitzat pel professor Vicent Falomir, el qual compta amb 
el vistiplau del Departament, però no va arribar a temps per a incloure’l en l’ordre del 
dia. 
Tota la Junta decideix incloure’l com a punt de l’ordre del dia: 
 
Modificació d’ordre del dia per a incloure aquest punt. 
 
D’altra banda, la Junta decideix que si arriben més cursos en aquestes 
característiques dins del termini establert, de renovació i amb el vistiplau del 
departament, des de Deganat es ratificaran sense la necessitat de convocar junta.  

 
7. Informe i aprovació, si escau, de la renovació del curs de postgrau propi Noves 

tendències en la gestió de la informació, dirigit pel professor Vicent Falomir del 
Departament de Traducció i Comunicació. 
S’aprova per assentiment 
 

8. Torn obert de paraules 
 

El professor Ferrer desitja bon Nadal a tots, a la qual cosa se sumen tots els 
assistents.  

 
 
 
 
 
 

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 la Junta Permanent del dia 29 de 
novembre de 2016   

S’aprova per assentiment. 

4. Informe i aprovació, si escau, del Curs d’especialització en innovació i investigació 
en contextos educatius, dirigit pel professor Diego Moliner Urdiales del Departament 
d’educació. 

S’aprova per assentiment 
retirar el punt de l’ordre del 
dia. 

5. Informe i proposta d’aprovació de dedicar a Joan Francesc Mira l’aula magna de 
la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 

S’aprova per unanimitat: 
Vots a favor: 32 
En contra: 0 
Abstencions: 0 

6. Altres assumptes de tràmit: incloure un nou punt en l’ordre del dia. S’aprova per assentiment. 
 

7. Informe i aprovació, si escau, de la renovació del curs de postgrau propi Noves 
tendències en la gestió de la informació, dirigit pel professor Vicent Falomir del 
Departament de Traducció i Comunicació. 

S’aprova per assentiment. 

 


