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El Paranimf de l’UJI acull la graduació dels i 
les alumnes dels àmbits de les humanitats i 
la comunicació 
Els dos actes han finalitzat amb la intervenció de la rectora, Eva Alcón, i del degà de 

la Facultat de Ciències Humanes i Socials Andreu Casero 

El Paranimf de la Universitat Jaume I ha acollit aquesta vesprada els actes oficials de 

graduació de les titulacions dels àmbits de la Comunicació i de les Humanitats de la 

Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS). En total han sigut 199 els graduats i 

graduades que van finalitzar els seus estudis en el curs 2020-2021, 63 en els graus 

d’Humanitats: Estudis Interculturals, Història i Patrimoni, Estudis Anglesos i Traducció i 

Comunicació i 136 en els graus en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat i 

Relacions Públiques. 
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L’acte s’ha iniciat amb la graduació de l’estudiantat dels graus en Història i Patrimoni, Estudis 

Anglesos, Traducció i Comunicació i Humanitats: Estudis Interculturals, amb la intervenció 

de la graduada en Estudis Anglesos Sandra Estévez Magriz en representació de l’alumnat 

i la professora titular del Departament d’Estudis Anglesos Nieves Alberola Crespo com a 

padrina de la promoció. 

A continuació, s’ha celebrat la graduació de l’alumnat dels graus en Periodisme, 

Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques. Les graduades en 

Periodisme Andrea Ayén Castillo i Alba Martínez Bermúdez han intervingut en 

representació de l’estudiantat, que ha comptat amb Javier Alfonso García, director de 

Valencia Plaza i la revista Plaza, com a padrí de la promoció. 

Els dos actes de graduació han finalitzat amb la intervenció de la rectora de la Universitat 

Jaume I, Eva Alcón, i del degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, Andreu 

Casero Ripollés, i han comptat amb la participació del secretari de la FCHS, Javier Vellón 

Lahoz, i les vicedeganes i vicedegans Carmen María Fernández, Kim Schulte, Mónica 

Velando Casanova, Carmen Campoy Cubillo, Pablo López Rabadán, Robert Arnau 

Roselló i Susana Miquel Segarra. 

 


