ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA
DE 8 DE JULIOL DEL 2019
El dia 8 de juliol del 2019, a les 11:30 hores, al Seminari del Departament d’Òptica i Optometria 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
GARCÍA MARTÍNEZ, PASCUALA (Vicedegana)
HERNÁNDEZ LUCAS, Mª JESÚS
MARTÍ PUIG, JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ GARCÍA, DOMINGO
MARTÍNEZ VIDAL, FERNANDO
UTRILLAS ESTEBAN, Ma PILAR
VALOR MICÓ, ENRIC J. (Vicedegà)
VIVES GARCÍA, ÒSCAR M.
ZÚÑIGA ROMÁN, JUAN

Representants del PDI sense vinculació
permanent:
GARCÍA LÁZARO, SANTIAGO
PLANELLES MIRA, SUSANA
TÓRTOLA BAIXAULI, Mª AMPARO
Representants dels estudiants:

Representants Personal Investigador en
Formació:
ANDRÉS PENARES, DANIEL

Representants del PAS:
SALVADOR DONAT, RAMÓN
SEGURA CLARÍ, ANTONIO
SERRADELL TORRIJOS, JOSEPA
Assistents amb veu i sense vot:
PERUCHO PLA, MANEL (Secretari)
SÁEZ MIRALLES, Ma ÁNGELES (Administradora)
Altres assistents:

ABSÈNCIES JUSTIFICADES:
Han excusat la seua inassistència, per diferents motius, Vicent Quilis Quilis, José Antonio Font Roda,
Armando Pérez Cañellas i Isabel Solbes Ibáñez.

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig del 2019.
[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. En no haver comentaris s'aprova per asentiment l'acta
de la Junta de Facultat
AJFF2019/33 “Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig del 2019.”
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Punt 2. Informe del Degà.
El degà informa sobre el Consell de Govern del dia 20 de juny de 2019. En aquest Consell es van
aprovar els tribunals i perfils de les primeres places convocades enguany, les llicències per sabàtics,
entre les quals hi havia les dels professors de la facultat Walter Furlan i Alfredo Segura, els
nomenaments de professorat emèrit i honorífic. En aquesta darrera modalitat es va aprovar el
nomenament del professor Alistair McArthur com professor honorífic del Departament de Física de la
Terra i Termodinàmica. També es va aprovar el protocol d’atenció a la diversitat de gènere; l’informe
de declaració d’obres d’emergència, amb 101.000 € destinats a les façanes de l’aulari del Campus de
Burjassot. La renovació de degans i directors representants al Consell de Govern en la rotació
establerta deixa el dret de vot en les Facultats de Ciències Biològiques, Matemàtiques i Física. A
proposta dels degans es va plantejar que l’Escola de Doctorat tinga representació en el Consell de
Govern, tot i que encara es debat sobre la manera d'incorporar-la a aquest òrgan de govern. El degà
exposa els criteris que estableixen la representació per campus.

Punt 3. Informe de les Comissions.
La vicedegana Pascuala García informa que s’han celebrat dues CAT de cada grau en els darrers dies.
Les primeres comissions es van produir de manera virtual per tal d’aprovar els Projectes d’Innovació
Docent presentats per professorat de la Facultat, amb un total de 4 propostes presentades des del grau
en Física i 7 en el cas del grau en Òptica i Optometria. El dia 4 de juliol es van celebrar CAT dels dos
graus, en què es van aprovar les modificacions realitzades en les guies docents. També s’hi va
aprovar, en totes dues, la proposta de Pla d’Innovació de Centre, en què s’inclouen diversos activitats:
la publicació de les actes del congrés de Joves Optometristes de l’any anterior, el Cicle de
Conferències, les demostracions d’aula, l’escola d’estiu E3F i la publicació de la revista Desfasse.
En aquestes comissions del dia 4 de juliol s’hi va aprovar un protocol de mediació de queixes i
suggeriments dels alumnes. El degà pren la paraula i descriu la motivació del protocol i el descriu
com una guia per a que estudiants i alumnes tinguen clares les passes a prendre en cada situació.
Anuncia que el protocol serà publicat al web de la Facultat. La professora María Jesús Hernández
sol·licita que s’envie als mentors.
A la CAT del grau en Física es van tractar les propostes de dobles graus i s’hi van aprovar les taules
d’equivalències. La vicedegana anuncia que està elaborant un informe sobre el tema amb la
col·laboració de la coordinadora del Grau, Núria Garro.
Finalment, a les dues CAT es va aprovar la sol·licitud del projecte Innocampus del curs proper, amb
Núria Garro i Santiago García-Lázaro, coordinadors dels dos graus de la Facultat, com representants
de la Facultat en el projecte. El vicedegà Enric Valor indica que les activitats inclouran taules
rodones, amb temàtica per determinar i una acció de recollida de residus de plàstic. La professora
María Jesús Hernández pregunta si els estudiants que no han estat acceptats en el programa
Entreiguals podrien col·laborar en les activitats d’Innocampus. Tot i que sembla probable que siga
així, es farà la consulta pertinent. El degà demana, a més, que s’evite la coincidència de Conferències
de la Facultat o altres convocatòries amb les activitats organitzades per Innocampus.
El vicedegà Enric Valor explica que a la Comissió de Professorat de juny es van aprovar els tribunals
de les promocions a catedràtic, mentre que els tribunals de les places de professorat titular s’aprovaran
en la comissió a celebrar en juliol, i les places del pla d’estabilització de professorat associat i les
resultants de la mobilització de vacants s’aprovaran en setembre. Afegeix que en aquest darrer cas es
tracta de 16 places, de les quals 11 s’han mobilitzat seguint el criteri de balanç estructural i 5 per
criteri d’envelliment.
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Punt 4. Aprovació, si escau, de modificació de la CCA del Màster en Física Avançada. [La
documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El degà explica que el motiu de la modificació és el nomenament de la professora Núria Rius com
directora de l’IFIC. El degà i el professor Juan Zúñiga, director de la CCA, agraeixen la professora
Núria Rius la tasca realitzada, tot desitjant-li el millor en la seua etapa com directora de l’IFIC. Així
mateix, recorda que la persona proposada per sustituir la professora Rius és la professora María Pilar
Hernández Gamazo, a qui també desitja una bona feina.
Es procedeix a la votació i la Junta aprova per unanimitat la modificació de la CCA. Es pren, per tant
el següent acord:
AJFF2019/34 “Aprovar la modificació de la CCA del Màster en Física Avançada, per la qual causa
baixa la professora Núria Rius Dionís i es nomena la professora María Pilar Hernández Gamazo en el
seu lloc.”
Punt 5. Aprovació, si escau, de canvi de nom d’assignatures optatives de quart curs del Grau en
Física. [La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula
Virtual]

La vicedegana Pascuala García explica que la motivació de la sol·licitud de canvi, que es troba
documentada a l’aula virtual, dintre de la documentació de la Junta, és fonamentalment la baixa
matriculació. Per altra banda, també es pretén replantejar aquestes assignatures. El canvi de nom no
implica canvis en Verifica. Finalment, indica que precisament el dia següent a la celebració de la
Junta, 9 de juliol, es reunirà la comissió assessora per als estudis de grau per tractar, entre altres
temes, les modificacions proposades per al curs 2020/21.
En no haver cap comentari en contra de la proposta, aquesta és aprovada per assentiment. Es pren, per
tant el següent acord:
AJFF2019/35 “Aprovar el canvi de nom de les assignatures:
34278 Ones electromagnètiques, per Fotònica: Guies i Dispositius
34275 Òptica Electromagnètica, per Fotònica: Difracció i Coherència
34277 Física de Semiconductors, per Física y Nanotecnologia de
Semiconductors.”
Punt 6. Aprovació, si escau, del calendari d’exàmens del Grau en Física per al curs 2019/20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari de la Facultat, Manel Perucho, explica els criteris seguits per a l’elaboració del calendari,
amb la rotació d’exàmens i indica que el document ha estat a l’abast de la comunitat acadèmica del
centre durant un temps i que s’hi han inclòs els suggeriments dels alumnes, els qui han tingut
l’amabilitat d’ajustar les seues esmenes al criteri de rotació.
En no haver cap comentari en contra de la proposta, aquesta és aprovada per assentiment. Es pren, per
tant el següent acord:
AJFF2019/36 “Aprovar el calendari d’exàmens del Grau en Física per al curs 2019/20.”

Punt 7. Aprovació, si escau, del calendari d’exàmens del Grau en Òptica i Optometria per al
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curs 2019/20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari de la Facultat reitera el procediment i les passes que s’han seguit per arribar a la proposta
que es presenta i indica que en el cas del grau en Òptica i Optometria s’ha relaxat el criteri de rotació
a sol·licitud del seu coordinador, per tal d’afavorir una distribució més racional. A més, s’han eliminat
els exàmens de les assignatures pràctiques, que seran avaluades durant el curs.
En no haver cap comentari en contra de la proposta, aquesta és aprovada per assentiment. Es pren, per
tant el següent acord:
AJFF2019/37 “Aprovar el calendari d’exàmens del Grau en Òptica i Optometria per al curs 2019/20.”

Punt 8. Aprovació, si escau, del calendari d’exàmens del Màster en Física Avançada per al curs
2019/20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El director de la CCA del Màster en Física Avançada, professor Juan Zúñiga indica que el calendari
és equivalent al dels cursos anteriors.
En no haver cap comentari en contra de la proposta, aquesta és aprovada per assentiment. Es pren, per
tant el següent acord:
AJFF2019/38 “Aprovar el calendari d’exàmens del Màster en Física Avançada per al curs 2019/20.”

Punt 9. Aprovació, si escau, del calendari d’exàmens del Màster en Optometria Avançada i
Ciències de la Visió per al curs 2019/20.
[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 hi ha canvis destacables en el calendari d’enguany
respecte el d’anys anteriors.
En no haver cap comentari en contra de la proposta, aquesta és aprovada per assentiment. Es pren, per
tant el següent acord:
AJFF2019/39 “Aprovar el calendari d’exàmens del Màster en Optometria Avançada i Ciències de la
Visió per al curs 2019/20.”

Punt 10. Aprovació, si escau, del calendari d’exàmens del Màster en Teledetecció per al curs
2019/20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La professora Mª Pilar Utrillas explica que el calendari és equivalent al de cursos anteriors.
En no haver cap comentari en contra de la proposta, aquesta és aprovada per assentiment. Es pren, per
tant el següent acord:
AJFF2019/40 “Aprovar el calendari d’exàmens del Màster en Teledetecció per al curs 2019/20.”

Punt 11. Aprovació, si escau, del calendari d’exàmens del Màster en Física Mèdica per al curs
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2019/20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El professor Juan Zúñiga pren la paraula per explicar que la directora de la CCA del Màster en Física
Mèdica, Rosa María Cibrián, li ha transmés que el calendari és equivalent al dels cursos anteriors.
En no haver cap comentari en contra de la proposta, aquesta és aprovada per assentiment. Es pren, per
tant el següent acord:
AJFF2019/41 “Aprovar el calendari d’exàmens del Màster en Física Mèdica per al curs 2019/20.”

Punt 12. Aprovació, si escau, de la proposta del vocal número 3 i el seu suplent en la comissió
del concurs d'accés de la plaça núm. 1045 de Professor Contractat Doctor de l'àrea de
coneixement d'Astronomia i Astrofísica del departament d'Astronomia i Astrofísica.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari de la Facultat, Manel Perucho, explica que correspon a la Junta la proposta del vocal
número 3 i el seu suplent per a les places de professor contractat doctor que es convoquen a la
Facultat. Informa sobre la proposta, tot indicant que els persones proposades verifiquen els criteris per
formar part de la comissió (categoria igual o superior a la de la plaça convocada i pertanyents a l'àrea
d'investigació en què es convoca la plaça.
Es procedeix a la votació i la Junta aprova per la proposta de membre vocal número 3 i el seu suplent
en la comissió de selecció de la plaça núm. 1045 de Professor Contractat Doctor de l'àrea de
coneixement d'Astronomia i Astrofísica del departament d'Astronomia i Astrofísica. Es pren, per tant
el següent acord:
AJFF2019/42 “Proposar els membre vocals i el seu suplent que han de formar part de la Comissió de
Selecció de la plaça núm. 1045 de Professor Contractat Doctor de l'àrea de coneixement d'Astronomia
i Astrofísica del departament d'Astronomia i Astrofísica:
Vocal 3: Patricia Sánchez Blázquez (Professora Contractada Doctora, Universidad Autònoma de
Madrid).
Suplent Vocal 3: Casiana Muñoz Tuñón (Professora Titular d'Universitat, Universidad de La
Laguna).”

Punt 13. Assumptes de tràmit.
El secretari de la Facultat, Manel Perucho, informa que no hi ha assumptes de tràmit.
Punt 14. Torn obert de paraules.
No hi ha comentaris.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 12:45 hores, del contingut de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Degà.
Vist i plau
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El Degà
Jordi Vidal Perona

El Secretari
Manel Perucho Pla
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