
Jornada de Benvinguda
Curs 2019-2020

María Jesús Hernández i Fernando Silva
Coordinadors 1er curs i del programa “Entreiguals”

En esta presentació, per anar directament  a una pàgina web polseu: ☝

https://www.uv.es/


Universitat de València, més de 500 anys d’història

més de 65000 estudiants, 4000 professor@s, 3 campus
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FACULTAT DE FÍSICA

Titulacions que s�impartixen

GRAUS
§ FÍSICA
§ ÓPTICA I OPTOMETRIA

MÀSTERS
§ FÍSICA AVANÇADA
§ FÍSICA MÈDICA
§ TELEDETECCIÓ
§ OPTOMETRIA AVANÇADA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ 



EQUIP DIRECTIU
DEGÀ (Jordi Vidal)

VICEDEGANA (Pas García)
VICEDEGÀ (Enric Valor)

SECRETARI (Manel Perucho)
VICEDEGANA ESTUDIANTS (Rebeca Vicent)

COORDINADORA GRAU EN FÍSICA (Nuria Garro)
COORDINADOR GRAU EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Santiago Garcia)

SECRETÀRIA FACULTAT
María Ángeles Sáez
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Junta de Facultat
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(CAT)

ESTUDIANTS



DEPARTAMENTS (Personal Docent i Investigador)

• ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA
• FÍSICA APLICADA I ELECTROMAGNETISME
• FÍSICA ATÒMICA, MOLECULAR I NUCLEAR
• FÍSICA TEÒRICA
• FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÁMICA
• ÒPTICA, OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ

SECRETARIA

Consergeria

Personal tècnic (laboratoris)



Pla 
d’estudis

actual

Horaris i 
exàmens

Calendari
Acadèmic

☝
☝

☝

☝

https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/estudis-grau/calendari-academic/calendari-general-uv-1285850063567.html
https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/estudis-grau/oferta-graus/horaris-curs-2019-2020-1285850061459.html
https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/estudis-grau/oferta-graus/dates-examens-1285909275020.html
https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/estudis-grau/oferta-graus/graus-1285850061837.html


1er QUADRIMESTRE: 
setembre-desembre

2on QUADRIMESTRE: 
febrer-maigHoraris



Final del 1r quadrimestre

Final del 2n quadrimestre

Calendari
d’exàmens



Pla d’estudis actual 
del Grau en Física

1 crèdit ECTS = 
25 h de treball de l�alumne

(10 hores presencials)
1 curs � 60 crèdits � 1500 h 

en 36 sem. �42 h/sem



Pla d’estudis actual 
del Grau en Òp2ca

i Optometria

1 crèdit ECTS = 
25 h de treball de l�alumne

(10 hores presencials)
1 curs � 60 crèdits � 1500 h 

en 36 sem. �42 h/sem



Metodologia docent i avaluació (guies docents)

• Classes teòrico-pràctiques amb problemes-exemple, 

demostracions experimentals, simulacions, etc.

• Classes de treballs tutelats en grups reduïts: dubtes, exercicis i 

problemes, mínim 30 % d’avaluació contínua

A més, cada professor té 6 h setmanals de tutories en el despatx 
(dubtes, problemes, etc.)



• Sessions en Laboratoris i Aules informàtiques: grups de 16 alumnes
- Laboratori: treballs per parelles, tutelat, avaluació contínua (min. 70%). 
Informes i presentacions orals dels experiments realitzats
- Informàtica: treball individualitzat tutelat amb ordinador



Laboratori de Física General

☝

https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/laboratori-fisica-general/presentacio/presentacio-1285946711127.html
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Investigació, aplicacions professionals, i relacions entre 
la formació universitària i el desenvolupament 
professional

CONFERÈNCIES

ü The Cosmic Cocktail. Three parts Dark Ma4er

ü Breve historia de la radiación Hawking

ü Experimenta la Física con tu smartphone

ü Física. ¿Y después qué? Salidas profesionales

ü Lo que debes saber para cuando acabas la carrera
de ópKca y optometría

ü Constantes Msicas para la medida de todas las cosas

ü Emmy Noether: Simetría, Física y MatemáKcas

ü A singularity unfemminine profession

ü Como estudiar los materiales inteligentes que
determinarán las tecnologías del futuro

ü Instrumentación en imagen molecular

ü Visión y Pintura (2018)

ü Monòlegs cien]fics: la ciència més diverKda, la

diversió més cien]fica (2017)

Compatibilitat amb els 
horaris de les classes

Dijous 12:30 h

☝

https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/cicle-conferencies/curs-2019-2020-1286093198006.html


Programa Entreiguals

Coordinadora Físiques: Mª Jesús Hernández Lucas mj@uv.es
Coordinador Òp2ca i Optometria: Fernando Silva Vázquez 

fernando.silva@uv.es

☝

☝

mailto:mj@uv.es
mailto:fernando.silva@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/iguals-mentoria-estudiants-/iguals-mentoria-estudiants-1285862132243.html
https://mentors.blogs.uv.es
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• Saló de graus
Lise Meitner

En Planta Baixa, Edifici C i a disposició dels estudiants
• Sala d’estudi (oberta)
• Sales de treball en grup I i II (amb reserva)

També en la 
FACULTAT DE FÍSICA

També en el Campus …

• Saló d’actes de la Biblioteca de Ciències
• Sala Charles Darwin:



Assemblea de Representants

Bloc C, 1er pis, 3102
adrfisop@uv.es

Ø Format per representants de cada curs, 
Junta de Facultat i membres del claustre

Ø Eleccions anuals

q Representació d’estudiants en la universitat
q Agrupació de delegats d’alumnes
q Informació a l’estudiant de qualsevol tema universitari
q Defensa dels drets dels estudiants



q Observacions
q Tallers
q Material

@asoastrouv
asoastrouv.blogspot.com

asoastrouv@gmail.com



@desfase_fisica

revistadesfase.blogspot.com



h"ps://youtu.be/AeL7Wa1GIi4

https://youtu.be/AeL7Wa1GIi4






www.uv.es/diversitats



q ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA,

SEXOLÒGICA I PSICOEDUCATIVA

cita previa: 96 393 07 31
alenar.valencia@gmail.com

Dimarts i dijous
9:00 - 13:00 h 
Dimarts, dimecres i dijous
16:00 - 21:00 h

q ASSESSORAMENT JURÍDIC

Contacte:
96 374 39 62 / 649 91 08 21
garridonavarro123@yahoo.es

Dilluns i dimecres: 16:00-19:30 h
Dijous: 9:00-14:00 h

☝

mailto:alenar.valencia@gmail.com
mailto:garridonavarro123@yahoo.es
https://www.uv.es/uvweb/estudiantes-uv/ca/assessorament-orientacio/assessorament/assessorament-psicologic-sexologic-psicoeducatiu-1285852858523.html


q NORMATIVA DE MATRÍCULA

q NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

ü MÀXIM: 72 crèdits (incloent assignatures suspeses)

ü MÍNIM: 36 crèdits (24 C - 36 C estudiants a temps parcial)

ü MÀXIM de 36 si no es superen 36 crèdits en 2 cursos

succesius

ü Si no es superen 12 crèdits en 1er curs, NO és possible matricular-se en aquesta
Htulació per dos cursos acadèmics

ü Màxim de 6 convocatòries per assignatura

ü Preu dels crèdits de l’assignatura que no es superen augmenta molNssim amb les
succesives matrícules (obligatori matricular-se)

☝

☝

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/informacion-academica-administrativa/convocatorias-calificaciones/permanencia-1285846101449.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/informacion-academica-administrativa/convocatorias-calificaciones/permanencia-1285846101449.html


q CRÈDITS DE PARTICIPACIÓ

q REVISIÓ QUALIFICACIONS

ü MÀXIM: 6 crèdits

ü Sol.licitud en 4rt curs. Qualificació: Apte (no compta

per a mitjana a l’expedient)

ü Mentors, Fira Experimenta, Innocampus, Tallers

biblioteca, compeGcions esporGves, curs gènere,

valencià…

ü Proposta qualificació: abans de 14 dies després examen en primera convocatoria,
10 dies en segona

ü Dret a revisió examen. Avisada amb 24 h d’antelació. No es pot baixar la nota

ü 18 dies naturals per a posar notes a l’acta en primera convocatoria, 14 dies en
segona

☝

☝

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/informacion-academica-administrativa/actividades-participacion-universitaria/propuestas-actividades-1285853041913.html


Només per a assignatures examinades en el mateix curs
(una d’elles amb 4/10)

Ha de sol·licitar-se explícitament en secretaria 
en el mateix curs acadèmic (juliol)

q Compensació en assignatures amb continuïtat anual 
en el Grau en Física



q PROTOCOL RESOLUCIÓ DE QUEIXES
DOCENTS

q GUÍA DOCENT DE LES
ASSIGNATURES

q QÜESTIONARIS AVALUACIÓ
DEL PROFESSORAT

q XARXES SOCIALS FACULTAT I
UNIVERSITAT

ü Professor/a _ Coordinador/a curs

☝

No vos 
oblideu

cada any

https://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/facultat/protocol-resolucio-queixes-docents-1286092346410.html


q Preinscripció cursos anglés: del 8 de juliol al 9 de setembre
h2p://preinscripcio.centreidiomes.es
Proves de nivell: 11,12,13 setembre

Campus de Burjassot-Paterna (160 places): 14 octubre

q Cursos de valencià (40 h). Reconeixement 1,5 crèdits
Matrícula: 2-18 setembre/20 gener-5 febrer

q CerAficat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià
(80 crèdits classes en valencià + C1+ Màster)

http://preinscripcio.centreidiomes.es/


Recursos informà.cs de la UVEG

• CORREU ELECTRÒNIC
• AULA VIRTUAL
• SECRETARIA VIRTUAL
• ENTREU
• Eduroam i VPN
• …

hBps://portal.uv.es/

Aplicació UVapp per a mòbils:
Portal web La meua UV:

https://portal.uv.es/


Recursos informà.cs de la UVEG
• CORREU ELECTRÒNIC: xxxxx@alumni.uv.es

Atenció al correu electrònic ➔ Medi de comunicació oficial
No u4litzeu cap altre!

Atenció a l’ús dels missatges per correu electrònic…
Iden4fiqueu-vos sempre!, amb nom i assignatura

mailto:xxxxx@alumni.uv.es


Recursos informà.cs de la UVEG

AJUDA! ☝

☝

https://www.uv.es/uvweb/servei-informatica/ca/informacio-ajudes/serveis-tic-alumnat-1286078163746.html
https://angela.uv.es


No vos oblideu de parlar 
amb els vostres professors 

y mentors!
María Jesús Hernández i Fernando Silva

Coordinadors 1er curs i del programa “Entreiguals”




