ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA
DE 29 DE JULIOL DEL 2020
Davant la complexa situació provocada per l’estat d'alarma, les reunions dels òrgans col·legiats de la
Universitat de València han de continuar produint-se regulades per la resolució del Rectorat de la
Universitat de València sobre mesures extraordinàries referides a la realització de les reunions
d'òrgans col·legiats a distància amb data de 27 de març de 2020. En eixe sentit es recomana la
utilització de les ferramentes incloses dins de l'Aula Virtual.
Per tant, per tal de procedir a la realització de les Juntes de Facultat a celebrar en aquest període es fa
ús de la comunitat 'Junta de Facultat' a l'Aula Virtual. El dia 29 de juliol del 2020, a les 15:30 hores,
s'inicia la conferència en línia. Es va constituir la Junta de la Facultat de Física de la Universitat de
València (UVEG) per a celebrar sessió ordinària, de manera virtual amb la participació, en la
conferència i/o les votacions dels punts de l'ordre del dia de les persones que s’indiquen a continuació.
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)
GONZÁLEZ DE LA HOZ, SANTIAGO
HERNÁNDEZ LUCAS, Mª JESÚS
MARTÍ PUIG, JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ GARCÍA, DOMINGO
MARTÍNEZ TOMÁS, Mª CARMEN
MARTÍNEZ VIDAL, FERNANDO
PÉREZ CAÑELLAS, ARMANDO
QUILIS QUILIS, VICENT
UTRILLAS ESTEBAN, PILAR
VALOR MICÓ, ENRIC J. (Vicedegà)
ZÚÑIGA ROMÁN, JUAN

Representants del PDI sense vinculació
permanent:
PLANELLES MIRA, SUSANA
Representants dels estudiants:
CERDÀ MOTOS, LUCÍA
DUQUE GIJÓN, MARÍA
FRESNEDA MOMPÓ, JORDI
GARCÍA POL, VICTORIA
ROSILLO RODES, PABLO
Representants Personal Investigador en
Formació:

Representants del PAS:
SERRADELL TORRIJOS, JOSEPA
SOLBES IBÁÑEZ, ISABEL
Assistents amb veu i sense vot:
PERUCHO PLA, MANEL (Secretari)
SÁEZ MIRALLES, Ma ÁNGELES (Administradora)
CIBRIÁN ORTIZ DE ANDA, ROSA MARÍA

Altres assistents:

ABSÈNCIES JUSTIFICADES:
La professora Marian Tórtola excusa la seua assistència per motius professionals.
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Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig del 2020.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

En no haver comentaris s'aprova, per assentiment l'acta de la Junta Ordinària celebrada el 29 de maig
de 2020. Es pren per tant el següent acord:
AJFF2020/25 “Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig del 2020.”

Punt 2. Informe del Degà
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El degà, Jordi Vidal, informa sobre els continguts del Consell de Govern de 9 de juny de 2020,
celebrat de manera no presencial. Entre altres assumptes, es van aprovar convocatòries de places de
promoció del professorat, amb una plaça de Professor Contractat Doctor a Professor Titular
d'Universitat en el departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, i dues places de promoció de
professorat Titular d'Universitat a Catedràtic d'Universitat en els departaments de Física Atòmica,
Molecular i Nuclear i d'Astronomia i Astrofísica; també es van aprovar els perfils i tribunals de places
de professorat Contractat Doctor en l'àrea d’Optometria i Ciències de la Visió, Titular d'Universitat i
Catedràtic d'Universitat en l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, i de Catedràtic d'Universitat
en l'àrea d'Astronomia i Astrofísica, així com el cas d'una plaça de professor Contractat Doctor
dedicada l'estabilització de personal investigador del programa Ramón y Cajal. Es va aprovar també
destinar una de les places de professor Ajudant Doctor generades per les vacants posteriors al Consell
de Govern de 12 de maig de 2020 a l'àrea d'Optometria i Ciències de la Visió. També en aquesta àrea
es convocarà una plaça de professorat Contractat Doctor dintre del programa d'estabilització del
professorat Associat. Finalment, la Rectora de la Universitat de València, Professora Mavi Mestre, va
anunciar una resolució que estableix l’obligada relació electrònica amb la Universitat en els processos
de selecció de personal docent i investigador, de personal d’administració i serveis i de personal
investigador de la Universitat de València.
Pel que fa al Consell de Govern de 23 de juny de 2020, també celebrat de manera no presencial, la
Rectora va informar sobre el cessament del director del Parc Científic de la Universitat, i el
nomenament del professor Juan Borràs com a nou director. També va informar del nomenament del
professor Eladio Barrio com a nou director del Servei Central de Suport a la Investigació
Experimental. En Fernando Sánchez ha cessat com cap del Servei d'Investigació i en el seu lloc s'ha
nomenat En Guillermo García Bonilla.
La Rectora va informar que, en el període de confinament, s'han pujat vint-i-tres mil vídeos a l'aula
virtual, amb unes vint mil persones connectades cada dia. Va afegir que s'han concedit 308 ajudes
TIC, 112 kits de connexió i que s'han donat 112 ordinadors en prèstec.
En aspectes més generals, es van aprovar el Reglament d’Administració Electrònica de la Universitat
de València, el Reglament de Registre Electrònic General de la Universitat de València, i els comptes
anuals de l'exercici 2019, on es va incidir en el fet que la Universitat té una despesa de vint milions
d'euros pels complements del CNEAI no compensada.
La distribució inicial per a l'exercici 2020 de la partida pressupostària per a l’adquisició
d’equipaments de laboratoris docents ha quedat en 16.889,10 €. Pel que fa a la distribució inicial per a
l’exercici 2020 de la partida pressupostària per a recursos de suport a la docència: la distribució per
campus serà: Blasco Ibáñez, 90.175,70€, Burjassot-Paterna, 82.668,97 €, Tarongers, 92.205,32 €.
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El degà informa que al Consell de Govern d'1 de juliol de 2020 es va aprovar l’adaptació de la
docència de les titulacions oficials de la Universitat en el primer quadrimestre del curs 20-21. Pel que
fa al Consell de Govern de 14 de juliol de 2020, la Rectora va informar que l'estatut del PDI es troba
en procés d'elaboració. Va criticar l'absència de memòria econòmica i va mostrar la seua preocupació
per l'impacte que puga tindre aquest fet en la Universitat.
Al mateix Consell de 14 de juliol es van aprovar les propostes de professorat emèrit dels professors
Emilio Higón i Vicente Vento, i les propostes de sabàtic dels professors Facundo Ballester i Juan
Martínez Pastor. S'hi van aprovar també els reconeixements de crèdits per participació universitària en
la Fira Experimenta, Innocampus Explora i Col·laboració en l’organització de la 17th International
Conference on Topics in Astroparticle and Underground Physics (TAUP2021), el protocol d’actuació
davant pràctiques fraudulentes i el model de finançament de centres i de laboratoris docents.
El degà informa que dijous 30 de juliol ha estat citat pel Vicerector d’Infraestructures junt a la resta de
degans del campus de Burjassot-Paterna per mostrar-los el pla d'infraestructures del campus. Aquest
pla inclourà segurament un nou edifici per a la Facultat de Biològiques, tal i com es va afirmar al
passat Claustre.
En aquest mateix fòrum, la Rectora va informar de que la nota mitja dels exàmens del quadrimestre
actual sols ha apujat 0.3 punts respecte a la de l’any passat. Aquesta dada dóna una idea que
l'ensenyament i avaluació han funcionat amb una certa normalitat. En la nostra Facultat s'han realitzat
uns 3000 exàmens i només s'han presentat 5 impugnacions.
Finalment, el degà informa sobre les notes de tall en les titulacions de la Facultat, on Física ha passat
d’un 12.79 a un 13.207, Òptica i Optometria ha passat d’un 8.806 a un 10.62. Per la seua banda, els
dobles graus han començat amb notes de tall de 13.59 pel que fa al de Física i Matemàtiques, la més
alta de les universitats valencianes, i 13.114 la del doble grau de Física i Química. El degà tramet les
seues felicitacions a totes les persones que han intervingut en el llarg procés de gestació d'aquests
dobles graus.
L'administradora del centre, Mª Ángeles Sáez, afegeix que va haver una incidència deguda a la
caiguda de sistemes en la Universitat, que va ser solucionada, i que la matrícula de nou ingrés es
realitzarà els dies 30 i 31 de juliol. També demana comprensió perquè els canvis de grup seran difícils
de realitzar, donades les circumstàncies que restringeixen la matrícula i la mobilitat.
Punt 3. Informe de les Comissions.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La vicedegana d'Estudis, Pascuala García, informa sobre la Comissió Assessora d'Estudis de Grau de
10 de juliol, en què la Vicerectora Isabel Vázques va explicar el procès d'elaboració del document
d'adaptació de la docència de les titulacions oficials en el primer quadrimestre del curs 20-21 que el
Consell de Govern va aprovar l’1 de juliol.
En eixe document, la universitat va plantejar un marc normatiu per a les assignatures de primer
quadrimestre, esperant que a febrer la situació siga millor i per tant proposar totes les assignatures de
segon quadrimestre amb total presencialitat, així com també els exàmens de gener. En cas que la
situació no siga clarament millor, s'hauria de començar a treballar a meitat del quadrimestre.
Segons es va informar, cada CAT adaptarà un model de docència, on es tendirà a la màxima
presencialitat possible, i si no és possible la presencialitat total, aleshores caldrà indicar quines són les
assignatures que requereixen presencialitat total de manera imprescindible.
Pel que fa a la CAT del Grau en Òptica i Optometria de 29 de juny de 2020, es van aprovar els
informes positius sobre els projectes d'innovació de centre i de grups presentats enguany. El dia 20 de
juliol de 2020 es va celebrar una segona CAT en què es va aprovar el model de docència al grau en
Òptica i Optometria, amb una docència totalment presencial, així com les guies docents i el calendari
d'exàmens.
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En la CAT del grau en Física de 12 de juny de 2020, es va aprovar la distribució econòmica dels
laboratoris docents del grau en Física, en la de 29 de juny, es va aprovar l'informe positiu del projecte
d'innovació de centre, mentre que en la CAT de 13 de juliol es va aprovar la distribució de laboratoris
docents. Finalment en la CAT de 23 de juliol de 2020 es va aprovar el model de docència híbrida per
a les assignatures del primer quadrimestre grau, les guies docents amb addendes i la proposta de
calendari d'exàmens del grau en Física i els dobles graus. Agraeix als equips de coordinació la tasca
feta per dissenyar aquest pla docent. La vicedegana afegeix que segurament caldrà fer canvis en els
horaris de tercer i quart curs per tal de garantir el funcionament òptim de la docència.
La vicedegana informa que els dies 14 i 15 de juliol es van celebrar les defenses dels treballs de fi de
grau de Física i Òptica i Optometria.
Pel que fa a la matrícula en els graus del centre, va començar el dia 21 de juliol i va acabar el dia
anterior a la Junta, de manera que tot l'alumnat de segon, tercer i quart cursos ja està matriculat.
També el dia 28 de juliol es van publicar els llistats d'admesos en els primers cursos i la matrícula es
realitzarà entre els dies 30 i 31 de juliol.
Les assemblees informatives es van celebrar els dies 28 (en el cas del doble grau de Física i Química)
i 29 de juliol, presetades pels coordinadors/es de primer curs i de grau, junt amb l'administradora del
centre, Mª Ángeles Sáez.
Finalment, pel que fa a la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la Universitat, es va reunir el dia 30 de
juny i s'hi va presentar la 'Guía de Buenas Prácticas para Universidades: teletrabajo y conciliación
corresponsable', elaborada per la RUIGEU (Red de Unidades de Igualdad de Género para la
Excelencia Universitaria) i publicada el 19 de juny.
https://www.uv.es/ruigeu/es/banco-buenas-practicas/guia-universidades-covid-19.html
El vicedegà de Relacions Institucionals, Qualitat i Dobles Graus, Enric Valor, informa sobre la
Comissió d'Estudis de Postgrau, en què la Vicerectora Isabel Vázquez va donar a conèixer que la
preinscripció en màster ha augmentat en mil estudiants respecte el curs anterior. La distribució dels
pressuposts del màster s'obtè dels crèdits matriculats i un remanent a repartir entre màsters.
El vicedegà informa que el dia 10 de juliol es va reunir la Comissió de seguiment del Doble Grau en
Física i Matemàtiques per aprovar les guies docents, els horaris i planificar la sessió de benvinguda
del curs 2020/21. En aquest grau, s'ha admès 30 persones, havent-ne 383 a la llista d'espera.
El dia 13 de juliol es va reunir la Comissió de seguiment del Doble Grau en Física i Química on
també es van aprovar els horaris i es va planificar la sessió de benvinguda del curs 2020/21. Per a
aquest doble grau hi ha 20 estudiants admesos i 148 persones en llista d'espera.
El degà afegeix que l'aposta pels dobles graus ha estat un èxit col·lectiu, el que ha estat demostrat per
aquesta acollida. Particularitza les seues felicitacions en les persones que van participar en l'elaboració
de les propostes de plans d'estudis: els professors Domingo Martínez (coordinador del Doble Grau en
Física i Matemàtiques) i Joan Josep Ferrando en un cas, i Javier Vijande i Javier Cervera en l'altre.
Afegeix el professor de la Facultat de Química, Rosendo Pou, com coordinador del Doble Grau en
Física i Química. Afirma que la Facultat de Física està en deute amb ells per tota aquesta feina.
Agraeix també la feina de les persones que formen part de les comissions de seguiment: les
professores Núria Garro, María Jesús Hernández, i l'administradora del centre, María Ángeles Sáez; a
més, recorda que en el proper curs serem centre de referència del Doble Grau en Física i
Matemàtiques. Afegeix el professorat que ha preparat les guies docents de les assignatures noves i la
Junta de Facultat per permetre i impulsar el projecte.
El professor Fernando Martínez pregunta per la preferència en la matrícula. La professora María Jesús
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Hernández informa que els setze primers admesos en el Doble Grau en Física i Química tenen més
d'un 13.5 de nota d'accès. La professora Chantal Ferrer demana una referència comparable i la
professora Hernández diu que les notes dels vint primers admesos del grau i dobles graus (l'última que
es pot comparar) és molt semblant i està entorn de 13.5. Afegeix que hi ha més dones en primera
matrícula que en el curs anterior.
Reprén la paraula el vicedegà Enric Valor, per informar que a finals de l'any 2021 caldrà fer la
reacreditació dels graus en Física i en Òptica i Optometria, i que caldrà recordar el professorat que
guarden proves d'avaluació per al procès.
El degà demana el coordinador de Pràctiques Externes, Santiago González de la Hoz, si vol afegir
informació. El professor González de la Hoz informa que enguany hi haurà 20 matriculats més 5
estudiants en llista d'espera que haurien de cercar empresa pel seu compte. Hi ha set empreses
confirmades i s'anima l'estudiantat a cercar opcions que els interessen. El coordinador afegeix que
treballa en ampliar el nombre d'empreses amb termini per fer contractes. Si no s'arriba a cobrir la
demanda, s'obriria la porta als instituts de recerca com una opció. El problema que han trobat és la
cancel·lació de pràctiques per part de les empreses donades les circumstàncies sanitàries.

Punt 4. Nou model econòmic de centres i model de finançament de laboratoris docents.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El degà exposa els efectes del model econòmic de finançament de centres que s'ha aprovat recentment
sobre la Facultat de Física i apunta que no ha canviat significativament la situació del nostre centre.
Això es deu a la clàusula de garantia que assegura un finançament igual al que donava el model
anterior si el model actual concedeix menys recursos a un centre. Així, es congela la xifra fins que el
nou model garantisca majors ingressos.
El nou model crea una entrada pressupostària específica per a laboratoris docents, i un dels
components que es valorarà serà la internacionalització i els indicadors de qualitat. Els paràmetres que
requereix el model s'actualitzaran cada any; tanmateix el model té vigència per a dos anys.
El professor Juan Francisco Sánchez s'interessa per la definició de 'laboratoris docents' usada en la
partida pressupostària específica. El degà respon que l'espai ha d'estar catalogat com laboratori docent
en OCA. Per destinar aqueixa partida de pressupost es tenen en compte les hores de docència en
aquests espais i el factor d'experimentalitat del grau. A més, hi ha un compromís d'augment de
dotació.
El professor Fernando Martínez pregunta si la partida està pensada per finançar els pressupostos de
laboratoris de màster també, o si només està destinada als de grau. El degà respon que es tracta de
finançament per a laboratoris de grau perquè no està definit el concepte d'experimentalitat en els
màsters. En el moment en què quede definit, s'afegiria, i aquest fet ens beneficiarà com centre.
Punt 5. Aprovació, si escau, de la distribució del pressupost de laboratoris (partida UVEG) per
l'any 2020.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

L'administradora del centre, Mª Ángeles Sáez explica que a l'assignació habitual d'enguany (on
s'havia tingut en compte l'ingrés pel nou concepte discutit en el punt anterior de l'ordre del dia),
aprovada en la Junta anterior de 29 de maig (AJFF2020/15), s'han afegit els 9467 euros d'aquesta
segona component. La proposta que es fa a la Junta és mantenir el mateix criteri de distribució. Les
propostes de despesa s'haurien de realitzar fins el 7 de setembre. A més, indica que en el cas d'aquesta
segona component, no es permet la creació de romanents.
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Es procedeix a la votació del punt amb el resultat de 24 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions.
Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2020/26 “Aprovar la distribució del pressupost de laboratoris (partida UVEG) per l'any 2020.”
Punt 6. Aprovació, si escau, del Manual del Sistema d'Assegurament Intern de Qualitat de la
Facultat de Física.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El vicedegà Enric Valor, explica que el nou sistema d'acreditació de la qualitat permetrà seguir
reacreditant cada titulació del centre, per separat, o tot el centre en conjunt. En aquesta segona
modalitat, s'analitzaria el procès de supervisió de la qualitat que fa el propi centre. Pel que fa al
Manual, s'ha creat a partir d'un document marc que s'ha adaptat a cada centre. Així, després de fer la
feina corresponent en el cas de la nostra Facultat, el Comitè de Qualitat va aprovar la versió que
presenta a la Junta per a la seua aprovació, si escau.
El degà agraeix la feina realitzada al professor Enric Valor. Es procedeix a la votació del punt amb
un resultat de 24 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2020/27 “Aprovar el Manual del Sistema d'Assegurament Intern de Qualitat de la Facultat de
Física.”
Punt 7. Aprovació, si escau, de l'horari del Doble Grau en Física i Matemàtiques per al curs
2020-21.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La professora María Jesús Hernández exposa l'horari del primer curs del Doble Grau i indica que en
el primer quadrimestre s'impartirà en aules de la Facultat de Matemàtiques, mentre que en el segon
quadrimestre serà en una aula al nostre centre.
Es procedeix a la votació del punt amb un resultat de 23 vots a favor, 0 vots en contra i 0
abstencions. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2020/28 “Aprovar l'horari del Doble Grau en Física i Matemàtiques per al curs 2020-21.”
Punt 8. Aprovació, si escau, de la modificació de l'horari del màster en Física Avançada per
al curs 2020-21.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El coordinador del Màster en Física Avançada indica que ha calgut fer canvis d'horari per encabir
els alumnes de les assignatures de Partícules Elementals i Teoria Quàntica de Camps I en una aula,
complint els criteris sanitaris, assegurant una presencialitat completa.
Es procedeix a la votació del punt amb un resultat de 25 vots a favor, 0 vots en contra i 0
abstencions. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2020/29 “Aprovar la modificació de l'horari del màster en Física Avançada per al curs 202021.”
Punt 9. Aprovació, si escau, del calendari d'exàmens del Grau en Física i dels Dobles Graus
en Física i Química i en Física i Matemàtiques per al curs 2020-21.
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[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 el calendari incorpora suggeriments de les
representants de l'estudiantat del grau i del seu professorat. La professora María Jesús Hernández
exposa els calendaris d'exàmens dels dobles graus que es troba a la carpeta corresponent a aquest punt
en l'aula virtual. Es procedeix a la votació del punt amb un resultat de 24 vots a favor, 0 vots en contra
i 0 abstencions. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2020/30 “Aprovar el calendari d'exàmens del Grau en Física i dels Dobles Graus en Física i
Química i en Física i Matemàtiques per al curs 2020-21.”
Punt 10. Aprovació, si escau, del calendari d'exàmens del Grau en Òptica i Optometria per al
curs 2020-21.
[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 el calendari incorpora suggeriments de les
representants de l'estudiantat del grau i del seu professorat. Es procedeix a la votació del punt amb un
resultat de 24 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2020/31 “Aprovar el calendari d'exàmens del Grau en Òptica i Optometria per al curs 2020-21.”
Punt 11. Aprovació, si escau, del calendari d'exàmens del Màster en Física Avançada per al
curs 2020-21.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El director del màster, Juan Zúñiga, informa que no hi ha modificacions respecte el curs anterior.
Es procedeix a la votació del punt amb un resultat de 23 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions.
Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2020/32 “Aprovar el calendari d'exàmens del Màster en Física Avançada per al curs 2020-21.”
Punt 12. Aprovació, si escau, del calendari d'exàmens del Màster en Optometria Avançada i
Ciències de la Visió per al curs 2020-21.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

Es procedeix a la votació del punt amb un resultat de 24 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions.
Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2020/33 “Aprovar el calendari d'exàmens del Màster en Optometria Avançada i Ciències de la
Visió per al curs 2020-21.”
Punt 13. Aprovació, si escau, del calendari d'exàmens del Màster en Teledetecció per al curs
2020-21.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

Es procedeix a la votació del punt amb un resultat de 23 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions.
Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2020/34 “Aprovar el calendari d'exàmens del Màster en Teledetecció per al curs 2020-21.”
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Punt 14. Aprovació, si escau, del calendari d'exàmens del Màster en Física Mèdica per al
curs 2020-21.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La professora Rosa Cibrián explica que el calendari és semblant al de l'any anterior i exposa les
necessitats d'aules per a la realització dels exàmens. Es procedeix a la votació del punt amb un resultat
de 24 vots a favor, 0 vots en contra i 0 abstencions. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2020/35 “Aprovar el calendari d'exàmens del Màster en Física Mèdica per al curs 2020-21.”
Punt 15. Assumptes de tràmit.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El degà recorda que caldrà estar atents, en el començament del proper curs, a horaris, a les
informacions sobre horaris d'entrada i eixida, a les instruccions del voluntariat COVID, etc. I demana
civisme a tothom. Finalment agraeix la feina de totes les persones que formen part del centre.
Punt 16. Torn obert de paraules.
En no haver intervencions, es clou el període de votació i la Junta a les 17:07.
Vist i plau

El Degà
Jordi Vidal Perona

El Secretari
Manel Perucho Pla
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