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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRE EXTRAORDINÀRIA DE LA FCHS 
 
Número: 3-17 
Data: 7 de juny de 2017 
Durada: de les 11.10 h a les 12.24 h 
Lloc: sala de graus Germà Colón 

Assisteixen a la reunió 
Equip de Deganat: 
Rosa Agost Canós, degana de la FCHS 
Joan Traver Martí, vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la FCHS 
Eva Breva Franch, secretària de la FCHS 
M. Auxiliadora Sales Ciges, vicedegana de Màsters de la FCHS 
M. José Esteve Ramos, vicedegana del grau en Estudis Anglesos 
M. Jesús Blasco Mayor, vicedegana del grau en Traducció i Interpretació 
Lidón Moliner Miravet, vicedegana del grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària 
Carles Rabassa Vaquer, vicedegà del grau en Història i Patrimoni 
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 
Pilar Ezpeleta Piorno, directora del Departament de Traducció i Comunicació 
Ignasi Navarro Ferrando, director del Departament d’Estudis Anglesos 
Tomás Martínez Romero, director del Departament de Filologia i Cultures Europees  
Andreu Casero Ripollés, director del Departament de Ciències de la Comunicació 
Juanjo Ferrer Maestro, director del Departament d’Història, Geografia i Art 
 
 
Representació del PDI 
Vicent Sanz Rozalén 
 
Representació del PAS 
Sari Mallench Martí 
Alicia Bruno Romero 
Isabel Vicent Soriano-Canós 
 
Representació dels màsters 
 
Representació d’altres centres 
José Manuel Badía Contelles 
 
Representació de l’estudiantat 

Excusen l’absència 
Mercedes Sanz Gil 
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Juan Carlos Palmer Silveira 
Miguel Francisco Ruiz Garrido 
Reina Ferrández Berrueco, delega en Auxiliadora Sales 
María Lozano Estivalis 
Sonia París Albert 
Ana Martí Gual 
Sonia Reverter Bañón  
Jesús Bermúdez 
Eva Cifre Gallego  
Begoña Bellés 

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 5 d’abril de 

2017 (doc. 2) 
3. Informe de la degana. 
4. Informe i aprovació, si escau, dels horaris i de les dates d’examen dels graus de la 

FCHS per al curs 2017-18 (doc. 3) 
5.  Informe i aprovació, si escau, dels horaris dels màsters de la FCHS per al curs 2017-

18 (doc. 4) 
6. Informe i aprovació, si escau, de l’assignatura de lliure elecció de centre: Gènere i 

Ciències Humanes i Socials (doc. 5) 
7. Informe i aprovació, si escau, de l’informe sobre assignatures que no tenen el 40% 

de la prova final en el grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària (doc. 6) 
8. Informe i aprovació, si escau, de l’informe sobre assignatures que no tenen el 40% 

de la prova final en el grau Mestre o Mestra d’Educació Infantil (doc. 7) 
9. Altres assumptes de tràmit. 
10. Torn obert de paraules. 
 

Desenvolupament de la sessió  
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 
S’hi inclou una puntualització de la directora del Departament d’Educació, la professora 
Reina Ferrández.  
S’aprova per assentiment. 
 
2. Informe i proposta de ratificació dels acords de la Junta Permanent del 5 d’abril de 
2017. 
S’aprova per assentiment. 
 
3. Informe de la degana. 
La degana, la professora Rosa M. Agost Canós, informa sobre:  

- Olimpíades de la FCHS: felicita a tots els organitzadors i organitzadores de les 
Olimpíades, i comenta que enguany hi ha hagut una alta, les primeres Olimpíades 
de Publicitat, i una baixa, les d’Humanitats. I explica que aquesta baixa ha estat 
produïda per la indignació del professorat de secundària sobre l’assignatura de 
Filosofia que ha fet necessari no realitzar aquestes Olimpíades, però informa que hi 
ha un compromís de tornar a activar-les el proper curs.  

 
S’obri un torn d’intervencions: 
El professor Carles Rabassa pren la paraula per a fer una reflexió sobre les guies docents i 
el nou procediment, incloent-hi l’aprovació per les Juntes de Centre, i la nova normativa 
d’avaluació que implica que en les guies docents apareguen una sèrie de temes que 
considera innecessaris.  
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La degana i el vicedegà d’Ordenació Acadèmica, el professor Joan Traver, contesten que sí 
que s’ha fet una reflexió, de la qual s’ha informat a la vicerectora, ja que es considera que 
no té cap sentit passar les guies docents per Junta, però des del Consell de Direcció s’ha 
insistit en aquesta aprovació i així ho farem; però es considera que el sistema ja era 
suficient. 
La degana tornarà a manifestar a la vicerectora el trasbals que ha provocat enguany 
aquesta aprovació, ja que hi ha hagut una modificació en el calendari de les guies docents i 
caldrà que es torne a convocar a les comissions de titulació i a la Junta de Centre per a 
aprovar-les. 
El professor Juanjo Ferrer demana fer unes normatives flexibles que servisquen de marc 
general i no anar a temes tan específics.  
El professor Emilio Sáez també intervé sobre aquest tema.  
I el professor Traver demana seny al Vicerectorat, ja que considera que no es pot regular 
tot, és un absurd.  
 
La professora M. José Esteve pren la paraula per a informar sobre la retirada de 
l’assignatura de Literatura Universal de les proves d’accés a la universitat i demana que es 
reflexione també al voltant d’aquest fet pel que implica a la FCHS. 
La degana contactarà amb el professorat implicat per a veure si han fet alguna acció i oferir-
los el suport de la FCHS.  
 
4. Informe i aprovació, si escau, dels horaris i de les dates d’examen dels graus de la 
FCHS per al curs 2017-18.  
Pren la paraula el professor Traver, qui indica que enguany no hi ha hagut cap problema en 
la gestió dels horaris i les aules, ja que el problema del màster en Secundària s’ha 
solucionat reservant aules grans a l’Escola. 
La degana agraeix a les comissions, administració de Deganat, i als vicedegans la feina en 
aquest procés i a l’Escola la seua implicació en el màster amb la reserva d’aquestes aules.  
 
S’aprova per assentiment.  
 
5. Informe i aprovació, si escau, dels horaris dels màsters de la FCHS per al curs 2017-
18. 
La degana dóna la paraula a la vicedegana de Màsters, la professora Auxiliadora Sales, qui 
comenta que pel que fa als màsters, no hi ha hagut cap problema. 
La degana aprofita també per a donar les gracies a la vicedegana i als directors i directores 
de màster.  
 
S’aprova per assentiment. 
 
6. Informe i aprovació, si escau, de l’assignatura de lliure elecció de centre: Gènere i 
Ciències Humanes i Socials. 
 
La degana explica que el motiu de passar aquest punt per Junta de Centre és l’interès en 
visibilitzar aquests continguts pel compromís adquirit. 
Aquesta assignatura la finançada el centre i el Servei d’Igualtat a parts iguals. 
La degana agraeix a l’Institut d’Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano 
l’ajuda que ha prestat en el procés, tant pel que fa a continguts com a recomanació de 
professorat.   
 
S’aprova per assentiment.  
 
7. Informe i aprovació, si escau, de l’informe sobre assignatures que no tenen el 40% 
de la prova final en el grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària. 
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La degana dóna la paraula a la professora Lidón Moliner, qui explica que, en els graus 
d’educació hi ha assignatures que no compleixen en aquest requisit i que calia fer aquest 
informe i passar-lo per centre.  
 
S’aprova per assentiment.  
 
8. Informe i aprovació, si escau, de l’informe sobre assignatures que no tenen el 40% 
de la prova final en el grau en Mestre o Mestra a d’Educació Infantil. 
 
S’aprova per assentiment.  
 
9. Altres assumptes de tràmit. 
 
No hi ha assumptes de tràmit. 
 
10. Torn obert de paraules.  

 
La professora Sales pren la paraula per a llegir el següent escrit en nom de la directora 
del Departament, la professora Reina Ferrández:  
 
«El Departamento de Educación considera que la votación a la que hace referencia el 
punto 2 de la Junta 2E-17 de 7 de Marzo sobre la aprobación de las modificaciones de 
los Planes de estudio de los grados de Maestro se realizó de manera confusa por 
cuanto se votaron conjuntamente tres asuntos: La modificación del Plan de Estudios 
de Primaria, la modificación del PE de Infantil y la inclusión de una adenda con una 
optativa que la Comisión de titulación ya había descartado en su momento. 
A este respecto quiere manifestar que el voto de la dirección del departamento fue 
favorable por cuanto entendió que se estaban votando las modificaciones de los 
planes de estudio que se remitieron a la dirección del departamento. En ningún 
momento fue consciente de que se estaba votando también la inclusión de la adenda 
por cuanto el artículo 10.6 del reglamento de la FCHS indica: "Qualsevol membre de la 
Junta pot presentar propostes relatives als punts de l’ordre del dia. Cada proposta 
requereix ser votada amb petició de vots favorables, vots contraris i abstencions". Por 
todo ello, solicita que a partir de ahora, cualquier modificación que suponga añadir 
información o documentación nueva a la información ya remitida para su aprobación a 
los diferentes miembros de la Junta se acoja al mencionado artículo y se vote por 
separado. 
A título personal, como directora del departamento, también quiero que quede 
constancia de que una Dirección de Departamento no actúa como individuo, es decir, 
no es una opinión particular, sino que actúa como representante de un colectivo. Ello 
significa que ha de velar por los intereses de sus representados, y en este sentido, 
considero que incluir información nueva, aun siendo dentro de uno de los temas 
tratados en los puntos del orden del día, requiere un tratamiento diferenciado por 
cuanto no ha podido discutirse dentro del colectivo al que representa.» 
 
Intervé el professor Tomás Martínez per a expressar que la Junta de Centre és un lloc 
per a la reflexió, discussió i debat i que, a més, té potestat per a prendre decisions. 
Demana a l’Equip Deganal que indique explícitament si està d’acord amb aquest 
esperit o si considera que nomes cal assistir a les juntes a avalar els punts.  
La degana li contesta que l’esperit de l’equip i de les juntes és discutir i reflexionar i 
poder prendre decisions conjuntes. 
La degana vol saber si aquest text ha estat votat en Consell de Departament i els vots 
que ha obtingut, ja que insisteix que cap moment s’ha contravingut la normativa vigent, 
tot ha estat consultat a Assessoria Jurídica, i la normativa dóna la possibilitat d’afegir 
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coses i que els representants voten, ja que per això són els representants, la Junta de 
Centre és sobirana.  
El professor Rabassa demana que s’explique un poc què passa, ja que no entén  la 
natura del text. 
El professor Martínez demana responsabilitat a la Junta. 
El professor Traver explica que les modificacions eren menors, però influïen en crèdits 
i cal entendre el context, però afirma que el procés ha estat correcte. 
La degana insisteix en la correcció del procés i exigeix a la directora del Departament 
d’Educació que trasllade al Consell del seu Departament que el tema s’ha tractat en la 
Junta de Centre, i que des del centre s’ha explicat que tot el procés ha estat el 
correcte.  
 
Isabel Vicent, del personal d’administració, pren la paraula per a indicar el mal 
funcionament del nou LLEU (SIA), en el moment de fer recerques, ja que quan tornes 
enrere torna al principi i no a on estaves, creu que és un error informàtic que caldria 
millorar i demana fer un escrit conjunt per a aconseguir millores en la plataforma.  
També demana un compromís per la Universitat pel que fa a informar sobre els temes 
que pertoquen a les diferents unitats, es refereix, en especial, als Premis 
d’Excel·lència «Ernest Breva», dels quals han tingut notícia a posteriori.  
La degana li contesta que s’ha demanat que es faça una invitació específica als 
vicedegans i direccions de departaments, ja que són els i les seues alumnes els que 
reben els premis.   
 
El professor Traver demana que cada vegada que hi haja un canvi en alguna 
plataforma de gestió que no canvien els noms. 
 
La professora Sales pren la paraula per a parlar de l’horari dels graus en Mestre o 
Mestra i demana que s’hi incloga als tècnics quan es fan els horaris i sol·licita que des 
del Deganat es demane l’adscripció del tècnics a Deganat. 
 
La degana li contesta que això últim no es pot fer, ja que els tècnics pertanyen al  
departament, però insta a que la directora del departament demane la incorporació 
d’un altre tècnic.  
 
El professor Traver informa sobre el Museu Pedagògic: indica que es realitza la 
catalogació dels materials que es posaran en una web oberta.  
I conta que el passat 23 de març es va fer una cessió d’un professor de plàstica, 
material de l’equip Oz , de 1.600 obres que s’han donat a la Càtedra Soler i Godes que 
està dins el Museu, per la qual cosa aquests quadres han vingut a la Facultat, i en 
breu es farà una xicoteta exposició i després una de més gran, al Menador.  
La degana felicita i agraeix aquesta cessió, ja que considera que és magnífica.  

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’aprov
a per 
assenti
ment 

2. Informe i proposta de ratificació dels acords de la Junta Permanent del 5 d’abril de 2017. S’aprov
a per 
assenti
ment 

4. Informe i aprovació, si escau, dels horaris i de les dates d’examen dels graus de la FCHS per al c
2017-18. 

S’aprov
a per 
assenti
ment 

5. Informe i aprovació, si escau, dels horaris dels màsters de la FCHS per al curs 2017-18. S’aprov
a per 
assenti
ment 

6. Informe i aprovació, si escau, de l’assignatura de lliure elecció de centre: Gènere i Ciències Human
Socials. 

S’aprov
a per 
assenti
ment 

7. Informe i aprovació, si escau, de l’informe sobre assignatures que no tenen el 40% de la prova fina
el grau en Mestre o Mestra d’Educació Primària. 

S’aprov
a per 
assenti
ment 

8. Informe i aprovació, si escau, de l’informe sobre assignatures que no tenen el 40% de la prova fina
el grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil. 

S’aprov
a per 
assenti
ment 

 


