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Parlament del Degà de la FCHS en l’acte de investidura com a doctora Honoris

Causa de l Sra. Angeles Galino Carrillo. (8-XI-2000)

• Excm. Senyor Rector Magnific de la Universidad Jaume I

• Il.lma. Senyora Directora General de Centres Docents

• Excm. Senyor Rector Magnific de la Universidad Pontificia de

Comillas

• Il.lm. Senyor Alcalde President de l’Ajuntament de Castelló

• Excm. Sr. Vicerector d’Investigacio i Planificació

• Il.lma. Sra. Secretaria General

• Dra. Angeles Galino

• Il.lustrissimes autoritats

• Claustre universitari

• Benvolguts amics i amigues,

La Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat
Jaume I és hereva del estudis de Magisteri que s´iniciaren a la
ciutat de Castelló l´any 1901. Aquest acte de concessió del
doctorat honoris causa a la Dra. Angeles Galino Carrillo és el
primer dels que celebrarem al llarg d´aquest curs acadèmic.

En l´homenatge als professors jubilats de l´Escola de
Magisteri volem recordar a totes les persones que impartiren
docència durant un segle per a formar, alhora, a les
successives generacions de mestres, que tenen la major
responsabilitat educativa de la nostra societat, com és
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l´educació integral dels nostres fills i filles. Per tant, un record
també per a  tot l´estudiantat que va passar per les distintes
aules de l´antic convent de les Monjes Clarisses, l´institut de
batxillerat  Francesc Ribalta...i l´Escola Normal de Magisteri,
fins aplegar a la Universitat Jaume I.........i que després han
exercit o ho estan fent en aquest moment en les aules
corresponents.

Finalment, professors i professores: José Luís Aguirre,
Isidoro Andrés, Pilar Castell, Rosario Guallart, María José
Martí, Pilar Mas, Luís Miralles, José Sánchez Adell, (afegir si en
falten) el nostre més cordial reconeixement per els anys de
treball que dedicaren als estudis de Magisteri en Castelló i que
ara continuem des de la nostra Facultat i la Universitat Jaume I.
Moltes gràcies.


