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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

Data: 16 de novembre de 2015 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 10:00 en segona convocatòria 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència José Luis Jiménez Salvador, 
Marta García Carrión, Mª Luz Mandingorra Llavata, Consuelo Mares García, Manuel Tamarit 
Marí, Cristina Vidal Lorenzo, Josep Vicó Crespo.  

 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 17 de juny de 2015.  

 S’aprova per assentiment. 

2. Informe de la Degana. 

 En primer lloc la Degana va donar la benvinguda al nou Vicedegà de Cultura, Miguel 
Requena Jiménez, i li va agrair tant el seu compromís com el seu treball diari amb l’ampli 
programa d’activitats culturals de la Facultat. Així mateix la Degana expressà la seua 
felicitació als nous professors de la Facultat: als Ajudants Doctors, Francisco Fuster García, 
Manuel Albaladejo Vivero, Josep Benedito Núñez, Albert Ferrer Orts, Sergi Domènech 
Garcia i Agustín Díez Castillo; i als nous Titulars d’Univesitat: Francisco de Paula Cots Morató 
i Yolanda Gil Saura. En aquest punt, els presents van demanar que es fera extensiva 
l’enhorabona a la nova Professora Titular d’Universitat Ester Alba Pagán. En el mateix marc 
de felicitacions, la Degana va expressar la seua satisfacció per la concessió del Premi Joan 
Fuster d’Assaig, en el marc dels Premis Octubre, a Ferran Garcia Oliver, Catedràtic d’Història 
Medieval i professor d’aquesta Facultat. 

 Seguidament la Degana informà dels següents punts: 

• Estat de les obres de climatització de la Facultat. Ja està aprovada la quarta i 
última fase (aules F 3.4 i F 3.5 i laboratoris d’Història de l’Art i Geomorfologia), 
que començaran ben aviat. La Degana va cedir la paraula a l’Administrador que 
va proporcionar les explicacions tècniques pertinents, assegurant que el 
calendari d’execució s’organitza per a no perjudicar la marxa del curs.  

• Aprovació pel Consell de Govern de la proposta de Gerència per a unitats 
administratives. Actualment s’està a l’espera d’instruccions per a la seua 
aplicació. Per altra banda, també es proposaran agrupacions per als 



 

2 
 

departaments no estatutaris; en tal sentit, des de l’equip deganal s’escoltaran i 
atendran les propostes dels directors dels departaments.  

• Així mateix, la Degana informà sobre el desenvolupament de les activitats 
culturals de la Facultat, així com de les complementàries destinades als alumnes. 
Es va donar una roda de premsa per a anunciar la inauguració del programa de 
commemoració de la capitalitat valenciana de la República; així l’organització 
d’aquest programa, està encara oberta a les propostes dels departaments. Per 
altra banda, la Degana es referí a la inauguració de l’Agora Prometheus, nou 
espai a la Facultat, a cel obert, per a tot tipus d’activitats culturals. En aquest 
punt, la Degana cedir la paraula al Vicedegà de Cultura, que va agrair la 
confiança dipositada en ell per al càrrec i per a dur a terme els diversos 
programes culturals; així mateix es va referir a algunes de les iniciatives preses 
per a la difusió de les activitats, i a la necessitat de treballar amb un model de 
formulari per a plasmar les propostes i poder-les traslladar als diferents canals 
informatius, a saber, la pantalla de TV del hall de la Facultat, els cartells, la 
pàgina web, les xarxes socials etc. I es va referir també a l’Agora Prometheus 
com a forma de donar més vida a les activitats de la Facultat, traient-les de les 
aules. Pel que fa a les activitats complementàries, la Degana, de nou en l’ús de la 
paraula, comentà l’elevat nombre d’iniciatives dels departaments i la 
conveniència, sense coartar la llibertat de cada àrea, de canalitzar part d’eixes 
activitats al voltant de grans línies temàtiques; en tal sentit per a l’any vinent es 
poden proposar les següents: la commemoració del centenari de la mort 
d’Ignacio Pinazo, coincidint amb la declaració institucional d’Any Pinazo, o la del 
cinquè centenari de la mort de Ferran el Catòlic (monarca que aprovà la 
fundació de la Universitat de València). 

• Revista Saitabi. La Degana va cedir la paraula al Secretari de la Facultat, que 
també ho és de la revista, que va informar sobre les mesures preses al Consell 
de Redacció de la revista (renovació del Consell Assessor, introducció de noves 
informacions a les pàgines de crèdits de la revista, traducció de dites 
informacions a l’anglès etc.); així mateix informà d’altres iniciatives destinades a 
millorar l’avaluació de la revista, com ara l’obtenció del DOI per als articles i d’un 
ISSN per a la versió digital, on line, de la revista. 

• Setmana internacional. La Degana cedí la paraula a la Vicedegana d’Economia, 
que va explicar les diverses activitats previstes per a dita setmana, que inclouran 
xerrades informatives i d’intercanvi, taules rodones protagonitzades pel propis 
estudiants per a compartir les seues experiències, cinefòrum, concert de 
guitarra, foment de tàndems lingüístics, etc. De tot això es donarà informació 
d’horaris i llocs. 

• Desdoblament de grups de pràctiques. La Degana informà que comptem amb 
autorització del Vicerrectorat per a desdoblar grups assignats a àrees amb 
superàvit; la CAT d’Història començarà en breu a treballar en eixe sentit. 



 

3 
 

• Conveni amb Real Colegio Complutense de Harvard. La Degana donà la paraula 
a la Vicedegana d’Economia que va informar de la reunió tinguda amb el 
Vicerrector de Relacions Internacionals per a comunicar la convocatòria de 
beques tant per a personal de la UVEG per a estades al dit centre entre 2 i 10 
mesos (amb invitació de la Universitat de Harvard), com per a cursar màsters i 
doctorats. Les convocatòries es publicaran breument. 

En aquest punt la Degana obrí un torn de paraula. El Prof. Enric Guinot va prendre la paraula 
per a manifestar la seua preocupació per diversos problemes, a saber la disponibilitat 
d’espais i solucions tècniques de cara a la imminent creació de noves unitats 
administratives, espais i solucions que no poden ser proporcionats pels departaments; 
sobre el procés de fusió de departaments; i sobre la gestió de les activitats culturals de la 
Facultat, a propòsit de la qual demanà una major reflexió per a donar sentit als projectes 
sense que es deriven directament de les propostes de les àrees, i que així mateix n’hi haja 
més esperit crític, evitant triomfalismes, en el to de les activitats. La Degana va respondre, a 
la qüestió dels espais, que la Gerència té previst visitar el centre per a proposar solucions; a 
l’assumpte dels departaments, que segueix el seu curs i que prompte es comunicaran els 
terminis per al procés de fusió. Finalment, a propòsit de les activitats culturals, va explicar 
que les línies proposades per la Facultat no son excloents, sinó que estan obertes a la 
participació i als suggeriments de tots, i que, al mateix temps, la Facultat deu pensar com 
retornar a la societat la inversió que aquesta fa i de quina manera es pot ressaltar el valor 
del seu treball, patrimoni etc. En un altre ordre de coses, el Prof. Julian Sanz exposà la 
situació de determinats grups d’assignatures que han de cursar els alumnes Erasmus i que, 
per la tardana incorporació d’aquestos, acaben tenint més de cent alumnes; la Vicedegana 
d’Estudis va demanar la llista d’eixes assignatures. 

3. Proposta i aprovació, si escau, de la renovació de la comissió de Premis Extraordinaris 

 S’aprova per assentiment, segons la proposta de l’Annex 2. 

4. Proposta de Premis extraordinaris de Llicenciatura i de Grau de la Facultat. 

 S’aprova per assentiment, segons l’Annex 3. 

5. Proposta i aprovació, si escau, de la renovació de la comissió de Pràctiques Externes de la 
Facultat. 
 

 S’aprova per assentiment, segons l’Annex 4. 

6. Proposta i aprovació, si escau, de l’ampliació de places  per al programa de doctorat de la 
Facultat. 

 La Degana va explicar que la moderada xifra inclosa, per prudència,  al document de 
verificació del Doctorat, s’ha quedat, segons l’experiència dels dos últims processos 
d’admissió, curta en relació a la quantitat de demandes, per la qual cosa la Comissió 



 

4 
 

Acadèmica del Doctorat proposa la seua ampliació fins a 25, modificant el document de 
verificació en eixe sentit. La proposta va ser aprovada per assentiment. 

7. Assumptes de tràmit. 

No n’hi ha. 

8. Torn obert de paraula. 

 El Vicedegà de cultura va prendre la paraula per a agraïr la col·laboració del Personal 
d’Administració i Serveis en les diferents activitats culturals. 

 Seguidament el Prof. Guinot va recordar la seua proposta, expressada en reunions 
anteriors, de que els diferents coordinadors de comissions de la Facultat informaren 
anualment la Junta de la marxa de la seua comissió. 

 I sense més assumptes que tractar es clou la sessió a les 13:00 hores, de la qual, com 
a Secretari, done fe i, amb el vist-i-plau de la Degana, estenc la present acta. 

       Vist-i-plau 

El Secretari      La Degana 

  

 

       Juan Francisco Pardo Molero           Ester Alba Pagán 
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ANNEX 1 

JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

16 de novembre de 2015 

 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Ester Alba Pagán 

Cristina Aldana Nácher 

Ana Mª Camarasa Belmonte 

Encarna García Monerris 

Yolanda Gil Saura 

Mercedes Gómez-Ferrer Lozano 

Elena Grau Almero  

Enric Guinot Rodríguez 

Felipe Jerez Moliner 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

Juan Francisco Pardo Molero 

Pablo Pérez García 

Mª Dolores Pitarch Garrido 

Anaclet Pons Pons 

Miguel Requena Jiménez 

Julián Sanz Hoya 

Amadeo Serra Desfilis 

Nuria Tabanera García 

Valentín Villaverde Bonilla 
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PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

PAS 

Joaquín V. Lacasta Calvo (Administrador) 

Elisa Palacios Sánchez 

 

ESTUDIANTS 
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ANNEX 2 

PROPOSTA DE RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
      
PROPOSTA RENOVACIÓ JUNTA FACULTAT 16 DE NOVEMBRE DE 2015 
 
Comissió de Premis Extraordinaris de Diplomatura i Llicenciatura d’aquesta Facultat: 
 
President/a: Secretario/a Facultat Geografia i Història 
(per delegació de la Degana) 
   
Grau Geografia i Medi Ambient: Joaquín Farinós  
Estudiant titular: Rodrigo Aznar, Elena 
Estudiant suplent: Rodriguez Arcos, Juan Carlos 
 
Història de l’Art: Juan Vicente García Marsilla 
Estudiant titular: Ramis Cantó, Clara 
Estudiant suplent: Ramos Sánchez, Verónica 
     
Història: José Pérez Ballester 
Estudiant titular:  Raga Perales, Julia 
Estudiant suplent: Raigón Gimenez, Andrés 
 
Informació i Documentació: Josepa Cortés Escrivá  
Estudiant titular: Roa García, Eva Maria 
Estudiant suplent: Rocha Carreras, Silvia 
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ANNEX 3 

PROPOSTA DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE LLICENCIATURA I DE GRAU DE LA FACULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS 

CURS 2014-2015 

JUNTA DE FACULTAT DE 16 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
 
PREMIS EXTRAORDINARIS DE LLICENCIATURA: 
 
 
LLICENCIATURA	  DE	  GEOGRAFIA	  

Total	  de	  estudiants/tes:	  4	  

No	  és	  procedent	  proposar	  la	  concessió	  de	  premi	  extraordinari,	  atenent	  que	  cap	  titulat	  compleix	  el	  requisit	  
de	  qualificació	  mínima	  establert	  en	  l'article	  3.	  b)	  del	  Reglament.	  

	  

LLICENCIATURA	  D’HISTÒRIA	  

Total	  de	  estudiants/tes:	  14	  

No	  és	  procedent	  proposar	  la	  concessió	  de	  premi	  extraordinari,	  atenent	  que	  cap	  titulat	  compleix	  el	  requisit	  
de	  qualificació	  mínima	  establert	  en	  l'article	  3.	  b)	  del	  Reglament.	  

	  

LLICENCIATURA	  D’HISTÒRIA	  DE	  L’ART	  	  

Total	  d’estudiants/tes:	  6	  

No	  és	  procedent	  proposar	  la	  concessió	  de	  premi	  extraordinari,	  atenent	  que	  cap	  titulat	  compleix	  el	  requisit	  
de	  qualificació	  mínima	  establert	  en	  l'article	  3.	  b)	  del	  Reglament.	  

 
 
PREMIS EXTRAORDINARIS DE GRAU: 
 

GRAU	  EN	  HISTÒRIA	  

Total	  de	  estudiants/tes:	  136	  

Pot proposar-se  la concessió de tres premis.  Es proposa als estudiants/tes amb les notes més altes:  

PABLO	  SANAHUJA	  FERRER	   	  	   (9,70)	  

MARÍA	  DEL	  PILAR	  ESCRIBÁ	  RUIZ	   (9,35)	  

RUBÉN	  BELLA	  CATALÁ	   	   (8,99)	  



	  

	  

GRAU	  EN	  HISTÒRIA	  DE	  L’ART	  

Total	  de	  estudiants/tes:	  108	  

Pot proposar-se la concessió de tres premis. Es proposa als estudiants/tes amb les notes més altes: 
	  

ÁNGEL	  CAMPOS	  PERALES	   	   (9,33)	  

ASÍS	  PÉREZ	  CASAS	   	  	  	   	   (9,33)	  

HELENA	  NAVARRO	  HARO	   	   (9,30)	  

	  

GRAU	  EN	  INFORMACIÓ	  I	  DOCUMENTACIÓ	  

Total	  d’estudiants/tes:	  19	  

Pot proposar-se la concessió d’un premi. Es proposa a l’estudiant amb la nota més alta: 

 

PABLO JOVER ORTEGA    (9,05) 

 

GRAU	  EN	  GEOGRAFIA	  I	  MEDI	  AMBIENT	  

Total	  de	  estudiants/tes:	  26	  

Pot  proposar-se la concessió d’un premi. Es proposa a l’estudiant amb la nota més alta: 
	  

MIGUEL	  ÁNGEL	  BELENGUER	  PLOMER	  	  	  (8,81)	  

 
--------------------------------------------------------------------- 
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ANNEX 4 

PROPOSTA DE RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES DE LA FACULTAT 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
Proposta composició Comissió Práctiques Externes de la Facultat de Geografia i 
Història (Junta Facultat 16 de novembre) 
 
 
Coordinador de Pràctiques del Centre: Francisca Segura Beltrán 
 
Coordinadors de practiques de les titulacions: 

 
Grau d’Història: Manuel Lomas Cortés 
Grau de Geografia i Medi Ambient: Francisca Segura Beltrán 
Grau d’Història de l’Art: Mireia Ferrer Alvarez 
Grau d’Informació i Documentació: Vicente Pons Alos y Aurora González Teruel 

 
 
 
 
 
 
  

 


