ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA
DE 5 DE JUNY DEL 2018
El dia 5 de juny del 2018, a les 10:00 hores, al Saló de Graus Lise Meitner de la Facultat de Física al
Campus de Burjassot, sota la presidència del Degà, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen
a continuació, es constitueix la Junta de la Facultat de Física de la Universitat de València (UVEG)
per a celebrar sessió ordinària.
Degà: VIDAL PERONA, JORDI
Representants del PDI amb vinculació permanent:
BORDES VILLAGRASA, JOSÉ
CASES RUIZ, RAMÓN
CERVIÑO EXPÓSITO, ALEJANDRO
FERRER ROCA, CHANTAL
FONT RODA, JOSÉ ANTONIO
GARCÍA MARTÍNEZ, PASCUALA (Vicedegana)
HERNÁNDEZ LUCAS, Mª JESÚS
MARTÍ PUIG, JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ GARCÍA, DOMINGO
PÉREZ CAÑELLAS, ARMANDO
QUILIS QUILIS, VICENT
UTRILLAS ESTEBAN, Ma PILAR
VALOR MICÓ, ENRIC J. (Vicedegà)
VIVES GARCÍA, ÓSCAR M.
ZÚÑIGA ROMÁN, JUAN

Representants del PDI sense vinculació
permanent:
GARCÍA LÁZARO, SANTIAGO
PLANELLES MIRA, SUSANA
TÓRTOLA BAIXAULI, Ma AMPARO
Representants dels estudiants:
ALCOBER ÁLVAREZ, DANIEL
DOMÉNECH AZORÍN, DANIEL
GARCÍA MARTÍNEZ, MARTA
GOMIS SÁNCHEZ, PAZ
MIRA PRATS, SANTIAGO
SALVADOR ROGER, RAQUEL
PERALES SUCH, JAVIER

Representants Personal Investigador en
Formació:
Representants del PAS:
SEGURA CLARÍ, ANTONIO
SOLBES IBÁÑEZ, ISABEL
Assistents amb veu i sense vot:
PERUCHO PLA, MANEL (Secretari)
SÁEZ MIRALLES, Ma ÁNGELES (Administradora)
Altres assistents:
SILVA VÁZQUEZ, FERNANDO

ABSÈNCIES JUSTIFICADES:
Ha excusat la seua inassistència per coincidència amb els exàmens de les PAU els representants del
PDI amb vinculació permanent Mª Carmen Martínez Tomàs, Juan Francisco Sánchez Royo i José
Luis Cruz Muñoz, i la representant del PAS Josefa Serradell Torrijos per coincidència amb consulta
mèdica.
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Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 16 d'abril del 2018.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El Degà pregunta si hi ha correccions a l'acta.
Com que no hi ha modificacions, es pren el següent acord per assentiment:
AJFF2018/23 “Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 16 d'abril del 2018.”
Punt 2. Informe del Degà.
El Degà informa dels següents punts.
Al Consell de Govern de 24 d'abril de 2018, es va informar de les despeses de les campanyes
electorals dels diferents candidats/es al rectorat de la UVEG (9100 euros en el cas de Maria Vicenta
Mestre, 9200 euros en el cas de Vicent Martínez i 8900 euros en el cas de María Antonia García
Benau).
Per altra banda, es van aprovar els tribunals proposats per a les places de promoció de la Facultat de
Física. També es van aprovar els tribunals de les tres places d'estabilització dels investigadors Ramón
y Cajal, una de les quals ha estat assignada al departament de Física Teòrica.
El professor Juan Zúñiga intervé per preguntar si el cost d'aquestes places ha estat inclòs als
Pressupostos Generals de l'Estat. El degà respon que així deu haver estat, donat que s'han aprovat.
El professor Zúñiga pregunta si cal tindre l'I3 per accedir a aquestes places. El degà respon que sí i
que cal estar acreditat a la figura contractual pertinent. El professor Zúñiga recorda les dificultats que
tenen els investigadors Ramón y Cajal per acreditar-se per accedir a figures contractuals permanents,
degut a les exigències en l'apartat docent, difícils d'assolir per part dels investigadors del programa
RyC.
El professor J.A. Font pregunta si per tal d'accedir a aquest tipus de places cal un lligam entre el
candidat i la UVEG. El degà respon que només cal que hi haja interès per part del departament en la
recerca i l'aportació potencial del candidat a la seua docència.
Al mateix Consell de Govern es va informar de les circumstàncies de la mort d'un treballador en les
obres del Col·legi Major Rector Peset. S'apunta que es va tractar d'un accident degut a una errada del
propi operari en enganxar el seu arnès a un fals pilar.
El degà informa que la decisió de la Universitat de reduir la dedicació docent màxima a 240 hores per
professor i any, ha provocat una necessitat de cobrir 17000 hores a tota la universitat per al curs
proper. Al propi Consell de Govern s'hi va llegir un manifest en què es protestava contra aquesta
mesura, per part de la professora Pascuala García, vicedegana de la nostra Facultat, que va ser rebatut
de manera vehement per dues intervencions que proclamaven el caràcter docent del professorat
universitari, el que, al seu temps, va ser contestat per una darrera intervenció que recordava el caràcter
investigador del professorat.
El professorat associat de la Universitat de València ha anunciat una parada tècnica de la vaga
indefinida convocada fa uns mesos.
La Universitat de València ha concedit les seues medalles a l'ex-rector Esteban Morcillo, a l'Orquestra
de València i al dramaturg José Sanchis Sinisterra.
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Finalment, al Consell de Govern es va informar sobre la convocatòria de 50 places de professorat
Ajudant Doctor en àrees deficitàries, una de les quals ha estat assignada al departament d'Òptica i
Optometria de la Facultat de Física. Es reserven 10 places per altres criteris (per exemple, envelliment
de plantilles), sobre les quals es prendrà una decisió al mes de setembre.
La Mesa del Campus es reunirà per preparar una entrevista amb el vicerector d'infraestructures el dia
26 de juny, per tractar les obres de l'edifici Joaquim Català, on s'hi vol instal·lar un gimnàs. Això pot
provocar problemes de compatibilitat entre els laboratoris d'Òptica i Optometria i el soroll associat a
activitats físiques diverses del gimnàs. La proposta de la Mesa és que s'enderroque l'edifici i es torne a
construir donades les necessitats d'espai per als alumnes, per a aules, per fer una guarderia i també un
gimnàs.
El degà felicita l'organització de la Fira Experimenta celebrada el dia 22 d'abril passat, i en particular,
la professora Chantal Ferrer. També apunta la satisfacció mostrada per la rectora María Vicenta
Mestre i trasllada les seues felicitacions a les organitzadores, felicitació que va reiterar al Consell de
Govern.
El dia 26 de maig es va celebrar la Fira Expociència a l'ETSE, on també s'hi van presentar els
projectes premiats a la Fira Experimenta. A més, dos professors de la Facultat van estar representats
entre els finalistes del programa Motivem d'enguany, Susana Planelles Mira, amb dos equips (un dels
quals va ser premiat), i Ernesto López Baeza.
El 17 de maig es va celebrar el dia internacional de la llum a la Facultat amb una exposició de
fotografies dels alumnes de les assignatures d'Òptica I i Òptica II.
El degà anuncia la celebració de l'Escola d'Estiu Erasmus de Física, organitzada per la Facultat de
Física, amb la col·laboració de la 'Sociedad para el Estudio de las Matemáticas y la Física' (SEMF).
L'escola se celebrarà a la nostra Facultat entre els dies 9 i 13 de juliol. El degà anima els departaments
a participar-hi per mostrar als estudiants les activitats investigadores que es desenvolupen al Centre.
Finalment, el degà felicita el professor Òscar Vives pel seu recent nomenament com director del
departament de Física Teòrica.
La professora Chantal Ferrer pren la paraula per preguntar sobre l'impacte econòmic de l'increment
del salari dels associats en un 25%. El degà respon que els diners eixiran del superàvit comptable de la
Universitat, fins que la Generalitat assumisca la despesa de la mateixa manera que ha fet a la
Universitat d'Alacant.
Punt 3. Informe de les Comissions.
La vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica, Pascuala García, pren la paraula per informar que
les CATs de les dues titulacions de la Facultat ja s'han constituït i que totes dues han aprovat els
horaris del proper curs.
Punt 4. Aprovació, si escau, de la distribució del pressupost ordinari de la Facultat per l'any
2018.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari informa sobre la distribució del pressupost de l'any 2018. El pressupost de la Facultat per
l'any 2018 s'aprova per assentiment.
Es pren, per tant, el següent acord:
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AJFF2018/24 “Aprovar la distribució del pressupost ordinari de la Facultat per l'any 2018.”
Punt 5. Aprovació, si escau, de la distribució del pressupost de laboratoris per l'any 2018. 	
  
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari recorda el mecanisme de distribució pressupostària dels laboratoris de les titulacions de
Física i Òptica i explica que la distribució presentada respon a aquest mecanisme. El pressupost de
laboratoris per l'any 2018 s'aprova per assentiment.
Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2018/25 “Aprovar la distribució del pressupost de laboratoris de la Facultat per l'any 2018.”
Punt 6. Aprovació, si escau, de modificació de l'OCA del Grau en Òptica i Optometria per al
curs 2018-19.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica informa que s'ha hagut de modificar l'OCA del grau
en Òptica i Optometria per tal de modificar l'horari del grup de valencià de 1r, desplaçant-lo a la
vesprada, en el mateix horari que el grup de castellà del mateix curs.
A més, el Grau en Òptica i Optometria requereix de cara al curs proper, el desdoblament de molt
grups per tal d'acomplir el mínim de docència en valencià establert pel Pla d'Increment de la
Docència en Valencià.
La modificació de l'OCA en els punts esmentats és aprovada per assentiment.
Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2018/26 “Aprovar la modificació de l'OCA del Grau en Òptica i Optometria per al curs 201819.”
Punt 7. Aprovació, si escau, dels horaris del Grau en Física per al curs 2018-19.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica agraeix els coordinadors la seua implicació en
l'elaboració dels horaris i lloa el resultat, que qualifica d'equilibrat i estable.
Els horaris són aprovats per assentiment.
Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2018/27 “Aprovar els horaris del Grau en Física per al curs 2018-19.”
Punt 8. Aprovació, si escau, dels horaris del Grau en Òptica i Optometria per al curs 2018-19.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica estén l'agraïment expressat en el punt anterior als
coordinadors del Grau en Òptica i Optometria. Afegeix que, tot i que els horaris estan llistats per
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setmanes, es tracta d'horaris estables. La distribució semanal s'ha fet per facilitar l'estudiantat la
ubicació de classes pràctiques i tutelades.
Es pren, per tant, el següent acord, per assentiment:
AJFF2018/28 “Aprovar els horaris del Grau en Òptica i Optometria per al curs 2018-19"
Punt 9. Aprovació, si escau, dels horaris del Màster en Física Avançada per al curs 2018-19.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El professor Juan Zúñiga, coordinador del Màster, indica que només hi ha una petita modificació per
solapament de classes de recuperació, respecte del curs anterior.
L'horari s'aprova per assentiment. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2018/29 “Aprovar els horaris del Màster en Física Avançada per al curs 2018-19.”
Punt 10. Aprovació, si escau, dels horaris del Màster en Optometria Avançada i Ciències de la
Visió per al curs 2018-19.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El professor Santiago García Lázaro indica que no n'hi ha canvis respecte els horaris del curs anterior.
L'horari s'aprova per assentiment. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2018/30 “Aprovar els horaris del Màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió per al
curs 2018-19.”
Punt 11. Aprovació, si escau, dels horaris del Màster en Teledetecció per al curs 2018-19.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La professora Mª Pilar Utrillas apunta que hi ha petits canvis respecte els horaris del curs anterior
associats a la presència de professorat extern.
L'horari s'aprova per assentiment. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2018/31 “Aprovar els horaris del Màster en Teledetecció per al curs 2018-19.”

Punt 12. Aprovació, si escau, dels horaris del Màster en Física Mèdica per al curs 2018-19.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

L'horari s'aprova per assentiment, sense comentaris. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2018/32 “Aprovar els horaris del Màster en Física Mèdica per al curs 2018-19.”

Punt 13. Aprovació, si escau, de la Comissió de Pràctiques del Centre.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]
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El vicedegà de Relacions Institucionals i Qualitat, Enric Valor, justifica els canvis en el fet que s'han
produït canvis en els coordinadors i que no s'havien produït modificacions en aquesta comissió des de
l'any 2015.
El coordinador de la Comissió passa del professor del Grau en Física, Santiago González de la Hoz, a
la professora del Grau en Òptica i Optometria Mª Amparo Díez Ajenjo. El coordinador de Pràctiques
del Grau en Física segueix sent Santiago González de la Hoz. A més, en formen part els membres de
les CAT de Física, Núria Garro Martínez i Javier García Monreal, i de la CAT d'Òptica i Optometria
Santiago García Lázaro, el representant de la Comissió del Màster en Optometria Avançada i Ciències
de la Visió, Antonio López Alemany, el representant de l'estudiantat, Héctor Cruañes Andrés, la
representant del PAS, Mª Ángeles Sáez Miralles, i el representant de l'ADEIT, Miguel Ángel Barberá
Gregori.
La nova composició de la Comissió de Pràctiques del Centre s'aprova, per assentiment. Es pren, per
tant, el següent acord:
AJFF2018/33 “Aprovar la Comissió de Pràctiques del Centre:
President: Jordi Vidal Perona (degà).
Coordinadora de Pràctiques del Centre i del Grau en Òptica i Optometria: Mª Amparo Díez Ajenjo.
Membre per la CAT del Grau en Òptica i Optometria: Santiago García Lázaro.
Coordinador de Pràctiques del Grau en Física: Santiago González de la Hoz.
Membre per la CAT del Grau en Física: Núria Garro Martínez.
Membre per la CAT del Grau en Física: Javier García Monreal.
Membre per la CCA del Màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió: Antonio López
Alemany.
Representant de l'estudiantat: Héctor Cruañes Andrés.
Representant del PAS: Mª Ángeles Sáez Miralles.
Representant de l'ADEIT, Miguel Ángel Barberá Gregori.”

Punt 14. Assumptes de tràmit.
El secretari de la Facultat, Manel Perucho, recorda el canvi que es va haver de produir en la Comissió
de Selecció de professorat de caràcter temporal del centre (AJFF2018/17): La proposta inicial de la
secretaria incloïa el Professor Francisco Sañudo, que, per ser professor col·laborador, no pot formar
part d'aquesta Comissió. Amb posterioritat a la celebració de la Junta, va ser subsituït pel següent
professor en la llista de sorteig, per no complir els requisits que exigeix la normativa, Germán J. de
Valcárcel Gonzalvo.
La professora Chantal Ferrer pregunta si aquest canvi ha quedat reflectit a l'acta de la Junta. El
secretari respon que així s'ha fet.

Punt 15. Torn obert de paraules.
La professora Chantal Ferrer demana que la Comissió de Pràctiques vetlle perquè les pràctiques
s'ajusten al que són, una assignatura optativa, no obligatòria, i es facen en centres externs i no
pràctiques que es facen al propi centre per ampliar el TFG o incorporar-se a grups de recerca.
La vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica, Pascuala García, respon que, efectivament, l'anterior
coordinador de pràctiques del centre, Santiago González de la Hoz, va convocar els estudiants
interessats la darrera setmana de classe per explicar-los l'esperit d'aquesta assignatura. En la reunió va
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recollir també les inquietuds dels estudiants, que tot i no tindre molta informació sobre la naturalesa
de l'assignatura, hi mostren molt d'interès.
La professora Ferrer insisteix en situacions que s'han donat en el passat i que trencaven amb la idea en
què està fonamentada l'assignatura de les pràctiques externes, com les que ha indicat abans. La
professora García respon que, efectivament, el coordinador va aclarir aquest punt als estudiants.
La professora Mª Pilar Utrillas pregunta si l'equip deganal té constància del fet que hi havia un operari
soldant en el pont que uneix els dos edificis de la Facultat, sense previ avís, i que queien espurnes a
terra, amb el perill que això implicava per les persones que passaven. L'administradora de la Facultat,
Mª Ángeles Sáez respon que l'empresa no va avisar la unitat tècnica de la Universitat, que l'empresa
està obligada a avisar abans de començar un treball però no ho va fer i que el mateix matí de la Junta
s'ha repetit la situació. L'empresa ha estat avisada i esperem que no es torne a donar aquesta situació.
La vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica, Pascuala García, s'adreça als assistents per
comunicar que l'equip deganal ha rebut sengles cartes dels representants de l'estudiantat dels graus en
Física i Òptica i Optometria. En les cartes, l'estudiantat expressa les seues queixes i preocupacions en
diferents aspectes docents i organitzatius dels graus. La vicedegana indica que els punts indicats a les
cartes s'han tractat en les reunions amb els coordinadors de curs dels graus i que s'abordaran també en
les reunions de coordinació respectives. La vicedegana dona les gràcies a l'estudiantat per aquestes
cartes.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 11:05 hores, del contingut de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Degà.
Vist i plau

El Degà
Jordi Vidal Perona

El Secretari
Manel Perucho Pla
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