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CONSELL	  DE	  GOVERN	  

	  

A la ciutat de València, el dia 1 de juliol de 2020, a les 9’10 hores, sota la 
presidència de la rectora, María Vicenta Mestre Escrivá, queda constituït en 
sessió extraordinària i a distància, mitjançant videoconferència el Consell de 
Govern de la Universitat de València amb l’assistència telemàtica dels 
membres del consell de govern. 

 

Membres (Amb vot) 

Rectora: Maria Vicenta Mestre 
Escrivá. 

Vicerectora d’Estudis i Política 
Lingüística: Isabel Vázquez Navarro 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat: Ernest Cano Cano 

Vicerector d’Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació: 
Joaquín Aldás-Manzano 

Vicerector d’Internalització i 
Cooperació: Carles Padilla Carmona 

Vicerectora d’Innovació i 
Transferència: Mª Dolores Real 
García 

Vicerector d’Economia i 
Infraestructures: Justo Herrera 
Gómez 

Vicerector d’Investigació: Carlos 
Hermenegildo Caudevilla. 

Vicerector de Projecció Territorial i 
Societat: Jorge Hermosilla Pla 

Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat: Elena Martínez García 

Vicerectora d’Ocupació i Programes 
Formatius: Mª Adela Valero 
Aleixandre 

Gerent: Juan Vicente Climent Espí 

Secretària General: Maria Elena 
Olmos Ortega 

Degana Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Amparo Ricós Vidal 

Degà Fac. Geografia i Història: Josep 
Montesinos Martínez 

Degà Fac. Ciències de l’Activitat 
Física i Esport: Salvador Llana  
Belloch 

Degà Fac. Fisioteràpia: Antonio 
Alberola Aguilar 

Degà Fac. Magisteri: Óscar Barberá 
Marco 

Degà Fac. Física: Jorge Vidal Perona 

Degà Fac. Ciències Matemàtiques: 
Juan Luis Monterde García-Pozuelo 

Degana Fac. Ciències Biològiques: 
Carmen Baño Aracil 

Degà Fac. Dret: Francisco Javier 
Palao Gil 

Degà Fac. Ciències Socials: Albert 
Moncusí Ferré 
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Representant departaments: Mª 
Francisca Abad García 

Representant departaments: 
Francisco Ródenas Rigla 

Representant departaments: Ester 
Pérez Lorences 

Representant Instituts universitaris: 
Amparo Cervera Taulet 

PDI Fac. Medicina i Odontologia: 
José Manuel Almerich Silla 

PDI Fac. C. Socials: María José 
Aradilla Marqués 

PDI Fac. Psicologia: Pedro Rafael Gil-
Monte 

PDI Fac. Economia: Salvador Castro 
Mafé 

PDI ETSE: Pedro Morillo Tena 

PDI Fac. Química: Luis Enrique 
Ochando Gómez 

PDI Fac. Filosofia i Ciències de 
l’Educació: María Natividad Orellana 
Alonso 

PDI Fac. Farmàcia: Hortensia Rico 
Vidal 

PDI Fac. Dret: Jesús Olavarría Iglesia 

PDI Fac. Química: Carlos Vila Descals 

PDI Fac. Magisteri: Luis Sebastián 
Villacañas de Castro 

Personal investigador en formació: 
Víctor Bethencourt Rodríguez 

Estudiant Fac. Filologia, Traducció i 
Comunicació: Berta Serra Gómez 

Estudiant ETSE: Joaquim Morera 
Català 

PAS Fac. Medicina i Odontologia: 
Francisco Rafael Marí Grafiá 

PAS Servei Informàtica: Gabriel 
Aparicio i Pla.  

PAS Servei Informàtica: Fuensanta 
Doménech Roda 

PAS Fac. Medicina i Odontologia: Mª 
Vicenta Alandi Palanca 

Coordinador AGE: Andrés Fernández 
Alonso 

 (sense vot): 

Degana Fac.  Filosofia i C. Educació: 
Rosa Mª Bo Bonet 

Degana Fac. Psicologia: Mª Dolores 
Sancerni Beitia 

Degà Fac. Medicina i Odontologia:  
Francisco Javier Chorro Gascó 

Degà Fac. Infermeria I Podologia: 
Antonio Merelles Torm 

Degana Fac. Química: Adela Mauri 
Aucejo 

Directora ETS Enginyeria: Paula 
Marzal Doménech 

Degà de la Fac. Farmàcia: Juan 
Carlos Moltó Cortés 

Director de l’Escola de Doctorat: 
José Vicente Bagán Sebastián 

President Junta PDI: Julián Sanz 
Hoya  

President Junta PAS:  Pedro Cabrera 
Juan 
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---------------------- 

El motiu d’aquesta convocatòria és sotmetre a votació el punt únic del següent 

 

ORDRE DEL DIA 

Punt únic. Aprovació, si escau, de la regulació d’adaptació de la docència de 
les titulacions oficials de la UV en el primer quadrimestre del curs 2020-2021. 

-------------------- 

La rectora indica que, des dels Vicerectorats d’Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació, d’Estudis i Política Lingüística i d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat s’ha treballat en el document que avui es presenta que 
s’ha dissenyat molt dinàmicament amb la col·laboració de degans/nes i 
directors i d’un grup de col·laboradors.  

 

Inicialment, el Ministeri deia que havia que anar a un mínim de presencialitat en 
les aules perquè es preveien rebrots en setembre-octubre, però en la darrera 
setmana demanen màxima presencialitat, tot  respectant les normes sanitàries i 
des de la Conselleria s’ha publicat la obligatorietat de respectar les distàncies. 

 

Aquest document s’ha treballat també amb la col·laboració dels representants 
d’estudiants d’aquest Consell de Govern, del coordinador de l’AGE i de 
representants sindicals de Mesa Negociadora. 

 

Les incorporacions que s’han fet al text han contribuït a millorar-lo i solventar 
problemes. No és per a tot el curs acadèmic perquè així s’ha dit des de la 
Conselleria i es veurà la seua evolució. 

 

Agraeix la col·laboració dels vicerectors/es, degans/es i directors, del grup 
d’assessors i representants d’estudiants i de sindicats. 

 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística fa una menció al passat que ha 
marcat els darrers mesos a la societat i a la Universitat i que també marcarà el 
futur. Indica que l’estat d’alarma ens ha marcat el que hem de fer: buscar la via 
per a anar de la docència presencial a la no presencial. Les coses han canviat 
molt des del mes de març i estem davant una nova normalitat. No podem tornar 
a una total presencialitat però tampoc a una no presencialitat. Per tant, es 
presenta un  tipus de docència semipresencial, que no està regulada. 
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Hem de preparar un curs i necessitem unes directrius. Per això, el document 
arriba avui i comença amb una exposició de motius i un marc normatiu, on es 
diu que, en un acord del 2 de juny, el primer quadrimestre s’ha de planificar 
amb una docència híbrida i temporal, ja que la paraula semipresencialitat està 
ja acunyada.  

Es va començar a treballar en això, però calien unes restriccions i unes 
recomanacions que no arribaren fins almenys, el 10 de juny, desprès de la 
publicació del Reial Decret 21/2020 de 9 de juny, de mesures de contenció per 
fer front a la crisi sanitària, on es parla que no serà necessària la mascareta 
sempre que hi haja 1’50 mts de distància interpersonal. Desprès es va dir que 
seria una docència semipresencial, sense duplicacions per grups i es parla 
d’una docència síncrona.  

La Comunitat Autònoma és la que ha de regular la docència i l’acord del 
Consell de la Generalitat Valenciana parla de màxima presencialitat amb un 
aforament que en cap cas ha de ser superior a 1 persona x cada 2’5mts 
quadrats de superfície. L’aforament en els laboratoris es limitarà a 1 persona 
cada 5 mts quadrats,  amb un màxim de 24 alumes, sempre amb mascareta. 

 

A partir d’aquest marc normatiu, el tercer apartat del document es refereix a la 
planificació de la docència amb un subapartat referit a la temporalitat, perquè la 
situació pot canviar. Per a facilitar la planificació es parla d’aforament dels 
seients al 50%. Quan no es puga respectar la distància d’1’50 mts s’usarà la 
mascareta. 

El document no es podia concretar molt, atesa la diversitat de les aules. Per 
tant, hauria de ser flexible i insisteix en la màxima presencialitat possible. 

La presencialitat síncrona és la millor manera d’aprofitar recursos i no 
augmentar la carrega de professorat i d’estudiants. 

La CAT es qui dissenya el model que després s’aprovarà en Junta de Centre. 

Afegeix que els estudiants de primer curs són els que més necessitat de 
presencialitat tenen i per tant, es prioritzarà la presencialitat en assignatures de 
primer curs i, en la mesura del possible, tots els grups hauran de tenir el mateix 
model de docència de les assignatures i també, en la mesura del possible, 
treballar amb els horaris que ja hi havia en la docència presencial i no 
presencial síncrones. Estem pensant en una avaluació del mes de gener 
presencial i cal potenciar en la mesura del que és possible l’avaluació continua. 

 

Altre apartat són els recursos. Amb l’OCA i els horaris que tenim, s’han 
planificat quatre estratègies, tres d’elles a curt termini (el 14 de setembre); 
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- Adequació de l’Aula Virtual a les necessitats per a facilitar la utilització 
de Teams 

- Instal·lació de càmeres i àudios. 
- Ordinadors als despatxos del professorat per a facilitar 

videoconferències 

A mitjan ternimi: millorar la docència no presencial. 

Tot açó necessitarà formació. La Universitat de València es compromet a 
formar al professorat i a l’estudiantat. S’organitzaran tutories virtuals. 

 

Pel que fa a les pràctiques externes i les pràctiques en centres sanitaris i 
educatius, la previsió de la Universitat és que es desenvolupen amb la màxima 
normalitat durant el curs 2020-2021. En aquest sentit, estem treballant amb 
empreses, institucions, Conselleria de Sanitat i Salut Pública i Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport que han de fer l’oferta.  

 

Respecte del professorat especialment sensible, el Servei de Prevenció i Medi 
Ambient ha de fer un informe de valoració. El termini per a sol·licitar-lo era el 30 
de juny. 

El document especifica també les preferències d’aquest personal sobre el 
POD.. Opina que cal un document del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat sobre com elegir POD, un document coordinat per la Vicegerència i 
el Vicerectorat d’Economia que concrete totes les mesures sanitàries i que 
complete el document d’avui. I també faltaria un document de la Secretaria 
General que complemente el marc jurídic per tenir garanties del que hem de fer 

 

La rectora reitera el seu agraïment a tot el personal per la tasca feta.  

 

S’obre un  torn d’intervencions.  

 

El Coordinador de l’AGE, Andrés Fernández, agraeix el treball que s’ha fet en 
aquesta situació. Pel que fa al document, li preocupen els estudiants de risc i 
pregunta si hauria de constar el diagnòstic d’estudiants en risc. Respecte a les 
addendes, s’hauria de treballar en millorar el model d’addendes, amb uns 
paràmetres concrets. D’altra part, demana que els representants dels 
estudiants puguen accedir als espais que ja tenien durant el curs. Finalment, 
reitera l’agraïment a l’equip rectorat pel treball que ha fet.  
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El degà de la Facultat de Magisteri pregunta quin seria el proper pas, una 
vegada aprovat el document, i els terminis i models que hauran, per tal 
d’unificar els esforços de tots. 

 

El degà de la Facultat de Dret agraeix el treball que s’ha fet des del Vicerectorat 
d’Estudis i Política Lingüística i la seua disponibilitat. Li preocupa que es 
presente un esperit triomfalista sobre els recursos, ja que hi ha hagut 
problemes i molts professors han tingut que utilitzar els seus propis recursos. 
Pel que fa al document, opina que finalment seran els departaments els que 
planifiquen la docència i demana que el document esmentat sobre elecció del 
POD estiga enllestit el més prompte possible per poder avançar. 

 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística respon al coordinador de l’AGE 
que ahir la directora de l’ANECA va lliurar una carta que deia que les 
universitats, abans del 15 de juliol, podran trametre les addendes i 
modificacions per al primer quadrimestre del curs que ve i ja se li ha enviat el 
que anem a fer, el document que vàrem aprovar en el Consell de Govern del 28 
d’abril i també li enviarem aquest. 

Respon al degà de la Facultat de Magisteri que no hi ha un model d’addenda 
establert. En el segon quadrimestre d’aquest any si hi havia un model 
d’addenda, però les normes estaven més clares que ara. 

Respecte als estudiants especialment sensibles, és un tema que haurem 
d’abordar.  

El procediment de difusió del document serà el següent: Es lliurarà als centres i 
des dels centres als departaments i després a tota la comunitat universitària.  

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat indica que ja està treballant 
en el document del POD, que inclourà el que diu aquest document. 
L’assignació de la docència correspon als departaments. Aprofita l’ocasió per a 
dir que, ja que s’ha publicat al DOGV la convocatòria dels ajudants doctors, 
s’obre un termini de 10 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds, de forma 
telemàtica. 

 

Se sotmet a votació la proposta. La votació es fa a mà alçada i per unanimitat 
(46 vots a favor), es pren l’acord següent:  

 

ACGUV 110/2020. “Aprovar per unanimitat, el document, que 
s’adjunta com a annex, de regulació d’adaptació de la docència de 
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les titulacions oficials de la Universitat de València en el primer 
quadrimestre del curs 2020-2021”. Annex I. 

 

I com que no hi ha més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 10,15 
hores, de la qual cosa, com a secretària general, estenc aquesta acta.  

Vist-i-plau 

La rectora 

 

 

 

 María Vicenta Mestre Escrivá 

 


