
 
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL COMITÈ DE QUALITAT DE 
LA FACULTAT DE FÍSICA DE 10 D’OCTUBRE DE 2018 

 

El dia 10 d’octubre de 2018, a les 11:00 hores, en la Sala de Reunions del Deganat de la 
Facultat de Física, sota la presidència d’Enric Valor i Micó, i amb l’assistència de les 
persones indicades a continuació, es reuneix el Comitè de Qualitat de la Facultat de 
Física de la Universitat de València en sessió ordinària per tractar els següents punts de 
l‘ordre del dia. 

Assistents: Enric Valor i Micó (President), Pascuala García Martínez (Presidenta de la CAT del Grau en 
Física i del Grau en Òptica i Optometria), Juan Zúñiga Román (Director del Màster en Física Avançada), 
César Coll Company (Director del Màster en Teledetecció), Rosa Mª Cibrián Ortiz de Anda (Directora del 
Màster en Física Mèdica), Mª Ángeles Sáez Miralles (Administradora del Centre). La Tècnica de la Unitat 
de Qualitat Vanessa Càmara excusa la seua inassistència. 

 

Punt 1.- Informe del president del Comitè 

El president informa que s’estan elaborant i presentant els diferents informes del 
Sistema de Garantia Interna de Qualitat. Fins ara s’han presentat els corresponents als 
procediments d’Organització i Desenvolupament de l’ensenyament dels Graus en Física 
i en Òptica i Optometria (PaG1) del curs 2016-17 prèviament aprovats per les CATs; el 
del procediment de Mobilitat està en elaboració; i els procediments d’avaluació 
conjunta de tots els Graus (PaCG1) i del Centre (PaC1) es tractaran en els punts següents 
de l’ordre del dia. 

Una vegada estiguen aprovats tots aquests documents, se n’informarà a la Junta de 
Facultat. 

Punt 2.- Discussió i aprovació, si s’escau, de l'Informe d'Avaluació i Propostes de 
Millora del Procediment abreujat per a tots els Graus del Centre (PaCG1) 

El president presenta l’informe, que ha estat disponible prèviament per als membres del 
CQC, tot explicant els trets fonamentals, els punt forts i els punts febles, i les accions de 
millora a considerar.  

L’administradora del Centre Mª Ángeles Sáez comenta la necessitat de millorar la difusió 
dels estudis en Òptica i Optometria. 

S’aprova l’informe per assentiment dels assistents. 



 
 

 

Punt 3.- Discussió i aprovació, si escau, de l'Informe d'Avaluació i Propostes de Millora 
del Procediment abreujat per al conjunt del Centre (PaC1) 

El president presenta l’informe, que ha estat disponible prèviament per als membres del 
CQC, tot explicant els trets fonamentals, els punt forts i els punts febles, i les accions de 
millora a considerar.  

L’administradora del Centre Mª Ángeles Sáez comenta la necessitat de millorar la 
comunicació amb alguns serveis (especialment el Servei d’Informàtica) i sol·licitar la 
millora d’algunes de les ferramentes informàtiques de gestió. 

S’aprova l’informe per assentiment dels assistents. 

Punt 4.- Torn obert de paraules. 

El director del Màster en Física Avançada Juan Zúñiga comenta que alguns estudiants 
‘entrants’ de màster del programa Erasmus demanen matricular-se d’assignatures del 
Grau en Física o d’altres Màsters i tenen moltes dificultats per a fer-ho, pot ser fins i tot 
que es dega al fet que l'aplicació informàtica no ho permet.  

La directora del Màster en Física Mèdica Rosa Mª Cibrián, explica que la convocatòria 
de les beques de mobilitat es tanca a principis d’octubre quan hi ha estudiants que 
encara estan en fase de matrícula als Màsters, cosa que pot dificultar la mobilitat en 
aquest nivell. 

El vicedegà Enric Valor comenta que traslladarà aquestes qüestions a la Comissió de 
Relacions Internacionals de la UVEG. 

I sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12:30 hores, del contingut de 
la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta amb el vistiplau del president del Comitè. 

 

Vist-i-plau 

El president      La Secretària 

 

 

Enric Valor      Mª Ángeles Sáez 

 


