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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

Data: 19 de setembre de 2013 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 11:30 en segona convocatòria 

 

Assistents:  relació  a  l'Annex  1.  Excusen  la  seua  assistència:  Ferran Archilés Cardona,  Luís 

Arciniega García, Mª  Lucrècia  Centelles  Fullana,  Jaume  Escribano  Pizarro,  Ivana  Frasquet 

Miguel, Encarna García Monerris, Francisco M. Gimeno Blay, Enric Guinot Rodríguez, Felipe 

Jerez Moliner, Mª José López García, Josep Montesinos Martínez, Francisco Javier Navarro 

Navarro, Amadeo Serra Desfilis, Cristina Vidal Lorenzo. 

 

1 Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 8 de maig de 2013. 

S'aprova l‘acta per assentiment. 

2 Informe de la Degana. 

  La Degana informa en relació als punts següents: 

1. S’ha produït la jubilació de les professores Carmen Gracia Beneyto i Mª Jesús 

Miranda Montero. La Degana vol que conste en acta  l’agraïment de  l’equip 

deganal a la tasca docent i investigadora que han desenvolupant al llarg dels 

anys a  la Universitat de València. Explica també que era  intenció de  l’equip 

organitzar  un  acte  d’acomiadament  a  la  Facultat,  però  ambdues 

expressaren llur desig de no rebre cap homenatge. 

2. La matrícula de primer  curs ha quedat  coberta  totalment en el  cas de  les 

titulacions d’Història, Geografia  i Medi ambient  i Història de  l’Art. En el cas 

del títol d’Informació i Documentació han quedat places vacants, tot i que la 

xifra de matrícula és superior a la del curs passat. 

3. L’avançament de l’inici del curs ha agreujat el problema del calor a les aules 

de la Facultat. El projecte de refrigeració provisional no fou executat perquè 

no complia amb les exigències de nivell acústic, renovació de l’aire i fins i tot, 

estètica. Per altra banda, està ja en marxa el projecte de climatització de les 
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aules, amb un pressupost d’un milió d’euros. Hom calcula, tanmateix, que a 

la licitació aquesta quantitat es veurà reduïda en un percentatge que podria 

arribar a un 50 %.  

4. Ja  està  tancat  el  període  de  sol∙licitud  d’ajudes  per  a  la  realització 

d’activitats  complementàries  amb  un  pressupost  de  7000  € 

aproximadament. 

5. Està obert el període de matrícula dels cursos d’idiomes al Centre d’idiomes 

de la UVEG. La Degana explica que la Facultat oferta enguany com a cursos 

propis, anglès bàsic, anglès oral (dos semestres)  i alemany bàsic. S’estudia 

també la possibilitat d’oferir‐ne un grup de conversa en francès. 

6. Està prevista la publicació del número 62 63 de Saitabi. Revista de la Facultat 

de Geografia i Història per al mes de desembre. 

7. A  finals del curs 2012‐13 el Rector signà un conveni marc amb Caixa Carlet, 

que  comportava  un  encàrrec  a  la  Facultat  de  realització  d’un  projecte 

investigació  sobre  Carlet  en  les  àrees  de  Geografia, Història  i Història  de 

l’Art.  Hom  ha  nomenat  director  científic  del  projecte  el  professor  Rafael 

Benítez Sánchez‐Blanco. 

8. Avui, entre  les  14  i  les  16 hores, es produirà un  tall de  l’aigua a  l’avinguda 

Blasco Ibáñez, que afectarà les dependències de la Facultat. 

3 Proposta i aprovació, si escau, del Curs de Qualificació específica. Reial Decret 860/2010: 

Geografia, Història d’Espanya, Història del món contemporani i Història de l’Art.  

  La Vicedegana d’estudis explica que el Reial Decret 860/2010 de 2 de  juliol exigeix els 

graduats/des que no han aprovat una oposició o no tinguen dos anys d’experiència docent 

l’acreditació d’haver cursat 24 crèdits en les matèries d’Història d’Espanya, Història de l’Art, 

Història  del món  contemporani  i  Geografia  per  accedir  a  impartir  aquestes matèries  en 

centres privats  i concertats de secundària. A més, el Reial Decret especifica que qualsevol 

titulat  en  les  àrees  d’Humanitats  i  Ciències  Socials  que  acredite  haver  cursat  aquestos 

crèdits  podrà  impartir  docència  en  aquestes  matèries.  Davant  la  rigidesa  dels  plans 

d’estudis  dels  Graus  i  la  impossibilitat  per  a  l’estudiant  d’obrir  nou  expedient  en  una 

titulació  diferent  a  aquella  en  què  fou  acceptat  en  la  preinscripció  i,  per  altra  banda,  la 

possibilitat  que  centres  privats  aprofitaren  l’avinentesa  per  oferir  aquesta  formació 

complementària, després de diverses converses amb la Vicerectora d’estudis i la Vicerectora 
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de professorat, hom proposa  la posada en marxa del Curs de qualificació específica que 

figura a l’annex 2, per tal de donar una solució als titulats del Centre. 

  Per  al  curs  2013‐14  se  n’ofereixen  20  places,  sempre  condicionades  a  l’existència  de 

vacants  en  els  grups  de  les  assignatures  que  s’oferten  al  pla  d’estudis  del  Curs  de 

qualificació. Hom ha fet un estudi de la matrícula  i, donada la quantitat d’assignatures que 

integren  cada  bloc,  hom  preveu  que  no  hi  haurà  problema  en  incorporar‐hi  els  nous 

estudiants. Per  altra banda,  la Vicedegana explica que només  seran  admesos els nostres 

graduats, tot evitant la intrusió de titulats d’altres graus d’Humanitats o Ciències Socials. 

  La Vicedegana explica també que aquesta situació afecta particularment els graduats, 

perquè en els plans d’estudis de  les  llicenciatures  (plans de  1993  i 2000) podien cursar‐se 

crèdits de lliure opció que feien possible una formació més oberta. 

  S’obri un torn de paraula: 

 Manuel Tamarit Marí pregunta si existeix una aplicació informàtica que permeta 

fer aquesta matrícula. 

La Degana respon que s’utilitzarà  l’aplicació emprada als centres on existeixen 

les dobles titulacions. 

 El professor Pablo Pérez García pregunta si aquesta restricció es mantindrà en 

els cursos següents. 

La Degana respon que  la proposta del Curs serà revisada a cada any acadèmic, 

però  que  se’n  mantindran  els  criteris  d’admissió.  El  Decret  pretén  una 

flexibilització  en  les  exigències  d’accés  a  la  docència  en  centres  privats  i 

concertats que comporta una devaluació de  les nostres matèries  i dels nostres 

titulats.  Cal,  almenys,  conjurar  la  possibilitat  que  altres  centres  aprofiten 

aquesta circumstància per oferir cursos de formació complementària fora de la 

Facultat. 

 La  professora  Ana  Camarasa  pregunta  si  els  nostres  titulats  també  poden 

impartir docència en altres àmbits si acrediten una formació equivalent. 

La  Vicedegana  d’estudis  explica  que,  efectivament,  els  graduats  en  Història, 

Història  de  l’Art  i  Geografia  i Medi  Ambient  poden  impartir  la  docència  de 

matèries  com ara Literatura, Ètica o Filosofia,  si  acrediten haver  cursat els  24 
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crèdits corresponents a  les assignatures pertanyents a aquestes matèries que 

s’imparteixen en els estudis de secundària. 

  Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

  22 vots a favor 

  0 en contra 

  0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

  La Degana expressa la seua satisfacció pel resultat de la votació i agraeix el recolzament 

de la Junta a la proposta, la primera que en aquest sentit es fa al si de la UVEG. 

4  Proposta  i  aprovació,  si  escau,  de  nomenament  de  representants  en  la  Comissió 

Acadèmica del Màster en Patrimoni cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió. 

  La Degana  presenta  als membres  de  la  Junta  el  nou  administrador,  Joaquín  Lacasta 

Calvo,  que  s’incorporà  al  Centre  a  finals  de  l’estiu. Aprofita  per  agrair  a Amparo  Juanes 

Castillo,  administradora en  funcions des de  la  jubilació de  l’anterior  administradora,  Julia 

Barceló Sempere, el seu treball i la seua dedicació. 

  L’administrador agraeix les paraules de la Degana i explica que queda a disposició de tot 

el personal del Centre. 

  La Degana indica que el canvi d’administrador obliga a substituir Amparo Juanes Castillo 

per Joaquín Lacasta Calvo com a membre del PAS en la Comissió Acadèmica del Màster en 

Patrimoni cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió. 

  S'aprova la proposta per assentiment. 

5  Proposta  i  aprovació,  si  escau,  de  nomenament  de  representants  en  la  Comissió 

Acadèmica  del Programa  de Doctorat  en Geografia  i Història  del Mediterrani  des  de  la 

Prehistòria a l’Edat Moderna. 

  La Degana explica que el Programa de Doctorat de centre en Geografia  i Història del 

Mediterrani des de la Prehistòria a l’Edat Moderna ha sigut verificat per l’ANECA. Indica que 

es tracta d’un èxit de  la Facultat  i dels seus grups  investigadors. Verificat el Programa, cal 

fer  la  proposta  a  la  Comissió  d’estudis  de  Postgrau  dels  membres  que  integraran  la 
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Comissió Acadèmica del títol. Després de fer les consultes escaients amb els departaments 

implicats es presenta la següent proposta: 

Història de l’Antiguitat i de la Cultura Escrita: Mª Milagros Cárcel Ortí 

Prehistòria i Arqueologia: José Luís Jiménez Salvador (Coordinador) 

Història Medieval: Ferran Garcia‐Oliver Garcia 

Història Moderna: Ricard Franch Benavent 

Geografia: Juan Piqueras Haba 

Secretària de la Facultat: Mª Luz Mandingorra Llavata 

 

PAS: Joaquín Lacasta Calvo 

  La  Degana  agraeix  els  professors  José  Luís  Jiménez  Salvador  i Mª  Luz Mandingorra 

Llavata la seua tasca tot al llarg del procés de verificació del títol.  

  Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

  22 vots a favor 

  0 en contra 

  0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

6  Proposta  i  aprovació,  si  escau,  de  la  composició  del  Sistema  intern  de  Garantia  de 

Qualitat del Centre. 

  La Vicedegana d’estudis presenta  la proposta que figura a  l’annex 3. Explica que en  la 

casella corresponent al Programa de Doctorat en Geografia i Història del Mediterrani des de 

la Prehistòria a  l’Edat Moderna cal afegir el professor  José Luís  Jiménez Salvador, com a 

coordinador del programa. 

  Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

  22 vots a favor 

  0 en contra 

  0 abstencions 
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  S’aprova la proposta per unanimitat. 

7  Proposta  i  aprovació,  si  escau,  de  nomenament  de  representants  en  la  Comissió  de 

proposició de Premis Extraordinaris de les Titulacions de Grau. 

La Degana recorda els presents que en la Junta de 6 de març de 2013 foren nomenats 

els  representats  de  PDI  en  la  Comissió  de  proposició  de  Premis  Extraordinaris  de  les 

Titulacions de Grau: 

Grau en Geografia: Ana Camarasa Belmonte 

Grau Història de l’Art: Felipe Jerez Moliner 

Grau Informació i Documentació: Mª Milagros Cárcel Ortí 

Grau Història: Elena Grau Almero 

Mª Luz Mandingorra Llavata com a Secretària de la Facultat: presidenta 

Cal procedir ara al nomenament dels representants d’estudiants, un per cada titulació: 

Grau en Geografia: Manuel Bernete Navarro 

Grau en Història de l’Art: Ray Alvin Gallego Boisa 

Grau en Informació i Documentació: Javier Argentó Vidal 

Grau en Història: Josep Rostoll Fuentes 

  Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

  21 vots a favor 

  0 en contra 

  0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

8 Proposta  i aprovació, si escau, de nomenament de  representants en  la Junta Electoral 

del Centre.  

La Degana explica que els representants de PDI en  la Junta electoral de  la Facultat es 

mantenen  fins a  la  renovació de  la Junta. Cal, però, substituir Amparo Juanes Castillo pel 

nou  administrador,  Joaquín  Lacasta  Calvo,  com  a  representat  del  PAS,  i  nomenar  els  2 

representants  d’estudiants.  D’acord  amb  la  rotació  establerta  al  si  del  Centre,  els 

representants corresponen als títols de Geografia  i Història de  l’Art. Es presenta, doncs,  la 

proposta següent: 
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Geografia: Rebeca Català Romero 

Història de l’Art: Miguel Ángel Alventosa Paz 

  Tot seguit, es procedeix a la votació, amb el resultat que segueix: 

  21 vots a favor 

  0 en contra 

  0 abstencions 

S’aprova la proposta per unanimitat. 

9 Assumptes de tràmit. 

  No hi ha. 

10 Torn obert de paraula. 

 L’estudiant  Ismael Navarro explica el problema que es plantejà  a  la matrícula 

dels  grups  en  valencià  de  quart  d’Història,  perquè  apareixien  tancats  a 

l’aplicació, el que ha generat un  increment en  les sol∙licituds de canvi de grup, 

que encara no estan resoltes. 

La  Degana  explica  que  els  estudiants  poden  fer  arribar  la  seua  protesta  a 

Secretaria  pel  funcionament  de  l’aplicació.  Per  altra  banda,  encara  no  ha 

finalitzat el període de sol∙licitud de canvi de grup, raó per la qual encara no s’ha 

fet pública la resolució. 

Vicente  Cervera  indica que  l’aplicació  de matrícula  funciona molt bé  en  línies 

generals, però  les restriccions dels graus fan que col∙lapse a causa de  la gestió 

de les bosses de repetidors. Caldria buscar una solució com la que s’utilitza a la 

Secretaria de Magisteri. 

L’administrador, Joaquín Lacasta Calvo, apunta que s’ha tractat aquesta qüestió 

amb el Vicerectorat d’estudis. 

La  Degana  indica  que  es  contactarà  amb  Magisteri  per  tal  d’aplicar  el 

procediment al procés de matrícula. 

 L’estudiant  Ismael Navarro  trasllada el malestar d’alguns estudiants davant  la 

falta d’informació sobre  l’acte de graduació del  títol d’Història  i  també pel  fet 
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que  aquells  que  no  s’han  graduat  amb  la  seua  promoció  d’inici  no  hi  poden 

participar. 

La  Degana  respon  que  hom  acordà  amb  l’ADR  la  celebració  d’un  acte  de 

graduació  oficial,  amb  presència  del  Rector  i  participació  de  l’Orfeó.  Els 

estudiants  que  no  s’han  graduat  poden  assistir‐hi,  però  no  poden  rebre  el 

diploma de mans del Rector. Per altra banda, explica que mantingué una reunió 

amb els estudiants  afectats en  la qual els explicà  la  situació.  Indica  finalment 

que la celebració d’un acte oficial no significa que no es puga organitzar un acte 

oficiós. 

 El professor Lluís Guia Marin pregunta de part del professor Pablo Pérez García, 

quines accions es duen a terme per millorar  la qualitat de Saitabi. Revista de  la 

Facultat de Geografia i Història. 

La  Secretària  respon  que  tota  la  revista  està  disponible  en  el  repositori 

RODERIC, enllaçada amb bases de dades, fet que  incrementa  la seua visibilitat  

al  si  de  la  comunitat  investigadora.  Per  altra  banda,  el  proper  número  de  la 

revista serà el primer en el qual totes les contribucions hauran sigut sotmeses al 

sistema d’avaluació per pars. També s’han demanat als departaments noms de 

candidats nacionals  i estrangers per a formar part del Consell de redacció  i del 

Consell  Assessor,  per  tal  d’incrementar  l’apertura  i  internacionalització  de  la 

revista. 

La Degana afegeix que el proper número eixirà també com a revista electrònica 

a través de la plataforma OJS, fet que acreixerà la seua visibilitat. 

 El professor Lluís Guia Marin expressa el seu malestar pel calendari docent, en 

particular amb l’avançament de l’inici de les classes, que té com a conseqüència 

haver d’impartir classe en una època de molta calor i, com s’ha dit, en aules que 

no tenen climatització. Comenta que potser fora preferible concentrar més  les 

hores de classe i començar unes setmanes més tard. 

La  Degana  respon  que  el  calendari  acadèmic  ve  fixat  per  la  Conselleria 

d’Educació,  Cultura  i  Esport.  El  calendari  tracta  de  donar  satisfacció  a  la 

demanda dels estudiants de disposar de més temps per preparar els exàmens 

del primer quadrimestre. 
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 L’estudiant  Ismael  Navarro  aclareix  que,  en  comentar  el  problema  de  la 

matrícula,  en  cap  manera  volia  posar  en  qüestió  el  treball  que  es  fa  a  la 

Secretaria del Centre. 

I, sense més assumptes que  tractar, es clou  la sessió a  les  13:00 hores, de  la qual, 

com a Secretària, done fe i, amb el vist‐i‐plau de la Degana, estenc aquesta acta. 

 

 

              Vist‐i‐plau 

 

La Secretària            La Degana 

               

 

Mª Luz Mandingorra Llavata          Ester Alba Pagán 
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ANNEX 1 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

19 DE SETEMBRE DE 2013 

 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

Equip deganal: 

Ester Alba Pagán 

Jorge Catalá Sanz 

Mª Dolores Pitarch Garrido 

Nuria Tabanera García 

Mª Luz Mandingorra Llavata 
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ANNEX 2 

FORMACIÓN PARA LA CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA EN GEOGRAFÍA, HISTORIA DE ESPAÑA, 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO E HISTORIA DEL ARTE. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El ejercicio de  la docencia en  las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 
está regulado por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que exige para ello un título de licenciado o 
graduado,  junto  a  un  máster  oficial  que  acredite  la  formación  pedagógica  y  didáctica.  Con 
posterioridad,  el  R.D  860/2010,  de  2  de  julio,  reguló  las  condiciones  de  la  formación  inicial  del 
profesorado  en  centros  privados,  exigiendo  para  poder  impartir  allí  enseñanzas  en  Educación 
Secundaria Obligatoria o Bachillerato, además de  los  requisitos de  la Ley Orgánica 2/2006, que  se 
acredite una cualificación específica para impartir las materias respectivas. 

La experiencia docente o la formación requerida en esta cualificación específica puede acreditarse de 
diversas formas, una de  las cuales consiste en presentar una certificación académica personal en  la 
que  conste  haber  superado  al menos  24  créditos  o  créditos  ECTS  de  formación  en  las materias 
respectivas.  Eso  implica  que  los  licenciados  en  Geografía  e  Historia,  Historia,  Historia  del  Arte  o 
Geografía y  los graduados en Historia, Historia del Arte o Geografía y Medio Ambiente que deseen 
impartir las materias de Geografía, Historia de España, Historia del Mundo Contemporáneo e Historia 
del Arte en Bachillerato necesitarán acreditar 24 créditos cursados para cada una de estas  materias. 
Así,  todos esos  titulados precisarán acreditar en alguna de estas materias más créditos de  los que 
pudieron obtener en su titulación. 

Para  facilitar que  los  interesados en el ejercicio de  la enseñanza de Bachillerato en  las materias de 
Geografía,  Historia  de  España,  Historia  del  Mundo  Contemporáneo  e  Historia  del  Arte  puedan 
completar  su  formación  y acreditar  la  cualificación específica  requerida,  la Facultat de Geografia  i 
Història de la Universitat de València plantea ofrecer formación para que los  licenciados y egresados 
que cumplan los requisitos puedan obtener la cualificación específica. 

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

Se ofertan cuatro materias que incluyen diversas asignaturas, todas de 6 ECTS, entre las que 
los  matriculados  podrán  elegir  para  completar  con  ellas  la  cualificación  específica  que 
requieran. Se podrá combinar la selección de asignaturas sin ninguna restricción. Todas las 
asignaturas forman parte del plan de estudios de los grados en Historia, Historia del Arte, y 
Geografía y Medio Ambiente.  

BLOQUES TEMÁTICOS: 

 

  I. MÓDULO DE GEOGRAFÍA 

 

33795 GEOGRAFIA DE ESPAÑA 

33799 GEOGRAFÍA DEL PAIS VALENCIANO 

33794 GEOGRAFIA ECONÓMICA 

33798 GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE EN EL SUDESTE DE ASIA 

33911 GEOGRAFÍA I 

33912 GEOGRAFÍA II 
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  II. MÓDULO DE HISTORIA DE ESPAÑA 

 

34032 PREHISTORIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

34033 HISTORIA ANTIGUA DE ESPAÑA 

34034 LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA 

34035 LA CORONA DE ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA 

34036 HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA I 

34037 HISTORIA MODERNA DE ESPAÑA II 

 

  III. MÓDULO DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

34020  HISTORIA  DEL MUNDO  ACTUAL  (GRADO  EN  HISTORIA)  Ó  33870  HISTORIA  DEL 
MUNDO ACTUAL (GRADO EN HISTORIA DEL ARTE) 

34038 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA I 

34039 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA II 

34048 HISTORIA DE LAS SOCIEDADES DE ASIA Y ÁFRICA CONTEMPORÁNEAS 

34050 HISTORIA DE LA ESPAÑA RECIENTE 

34049 HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LOS EE.UU.  

   

IV. MÓDULO DE HISTORIA DEL ARTE 

 

33867 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE 

33879 HISTORIA DEL ARTE ROMANO 

33881 HISTORIA DEL ARTE GÓTICO 

33883 HISTORIA DEL ARTE DEL RENACIMIENTO 

33885 HISTORIA DEL ARTE EN EL SIGLO XVIII 

33887 HISTORIA DEL ARTE DEL SIGLO XX 

 

ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA 

NÚMERO DE PLAZAS: 20  

El número de plazas  está  condicionado  a  la disponibilidad de plazas  en  cada uno de  los 
grupos y asignaturas tras la matrícula oficial y el posible reajuste de grupos. 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

La formación va dirigida a Licenciados en Geografía e Historia, Historia, Historia del Arte o 
Geografía; Graduados en Historia, Historia del Arte o Geografía y Medio Ambiente. 

La asignación de plazas se realizará a partir de la nota media del expediente académico de 
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la titulación con la que se accede. 

TASAS 

Se aplicará  la tasa oficial del crédito de  la titulación con mayor grado de experimentalidad 
de entre las tres implicadas en la oferta. 

PREINSCRIPCIÓN 

Se abrirá un plazo de preinscripción siempre posterior al cierre de la matrícula ordinaria de 
los grados. Se estima que se establecerá la última semana de septiembre para el curso 2013‐
14. 

PERÍODO DE MATRÍCULA 

Tras revisarse las solicitudes y baremarse los expedientes, se abrirá un período de matrícula. 
Se estima que se establecerá la primera semana de octubre para el curso 2013‐14. 

OBJETIVOS 

La  adquisición  por  los  titulados  en  Geografía  e  Historia,  Historia,  Historia  del  Arte  o 
Geografía,  tanto  licenciados  como graduados, de  la  formación  complementaria necesaria 
para acreditar  la cualificación específica  requerida en el R.D. 860/2010, de 2 de  julio, para 
impartir  la  docencia  de  Bachillerato  en  centros  privados  en  las materias  de  Geografía, 
Historia de España, Historia del Mundo Contemporáneo e Historia del Arte 

METODOLOGÍA 

La  establecida  para  cada  asignatura  en  su  guía  docente,  publicada  en 
http://www.uv.es/uvweb/geografia‐historia/ca/estudis‐grau/graus/oferta‐graus/graus‐
1285849131634.html 

CONDICIONES DE LA OFERTA 

La  oferta  no  implicará,  en  ningún  caso,  la  incorporación  de  grupos  específicos  en  la OCA  de  los 
grados de Geografía y Medio Ambiente, Historia o Historia del Arte. 

Tras la matrícula oficial, y el posible reajuste de grupos, se analizará la disponibilidad de vacantes en 
las diferentes asignaturas y grupos. Los estudiantes se  incorporarán en  los mismos grupos que  los 
estudiantes matriculados en el grado. 

La  oferta  se  plantea,  inicialmente  y  de  forma  experimental,  para  el  curso  2013‐2014  pudiéndose 
continuar o revisar, tanto su contenido como su organización, para cursos sucesivos. 
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ANEXO:  

SITUACIÓN DE LOS GRADUADOS EN HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE y GEOGRAFÍA Y 

MEDIO AMBIENTE. 

 

GRADO 
GEOGRAFÍA y 

M.A. 

HISTORIA  DE 
ESPAÑA 
24 créditos 

HISTORIA DEL ARTE 
24 créditos 

HISTORIA MUNDO 
CONTEMPO‐RÁNEO 

24 créditos 

A cursar 
TOTAL 

Créditos 
cursados 

Créditos por 
cursar 

Créditos 
cursados 

Créditos por cursar  Créditos 
cursados 

Créditos por 
cursar 

Con itinerario  181  +6  122  +12  123  +12  30 

Sin itinerario  64  +18  0/65  +24/+18  66  +18  60/54 

 

GRADO HISTORIA  GEOGRAFÍA 
24 créditos 

HISTORIA DEL 
ARTE 

24 créditos 

A cursar 
TOTAL 

Créditos 
cursados 

Créditos por 
cursar 

Créditos 
cursados 

Créditos por 
cursar 

Con itinerario  187  +6  248    6 

Sin itinerario  69  +18  1210  +12  30 

 

                                                            
1 SE INCLUYEN: Historia general de España + Historia I e Historia II. 
2Historia del Arte I e Historia del Arte II. 
3Historia contemporánea universal e Historia III. 
4Historia general de España. 
5Paisaje y Medio ambiente en la Historia del Arte (optativo). 
6Historia contemporánea universal. 
7 SE INCLUYEN: Geografía, Geografía I y Geografía II. 
8Análisis  e  interpretación  de  la  imagen,  Introducción  a  la  Historia  del  Arte  +Historia  del  Arte  I  e 
Historia del Arte II. 
9Geografía. 
10Análisis e interpretación de la imagen, Introducción a la Historia del Arte. 
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GRADO 
HISTORIA 
DEL ARTE 

HISTORIA  DE 
ESPAÑA 
24 créditos 

GEOGRAFÍA 
24 créditos 

HISTORIA MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

24 créditos 

A cursar 
TOTAL 

Créditos 
cursados 

Créditos 
por 

cursar 

Créditos 
cursados 

Créditos por cursar  Créditos cursados  Créditos por 
cursar 

Con itinerario  1211  +12  1212  +12  1213  +12  36 

Sin itinerario    +24  0/614  +24/+18  615  +18  66/60 

 

 

 

                                                            
11 SE INCLUYEN: Historia I, Historia II. 
12Geografía I, Geografía II. 
13Historia del mundo actual + Historia III. 
14Geografía General (optativo). 
15Historia del mundo actual. 
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ANNEX 3 

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE QUALITAT DEL CENTRE: 

Facultat de Geografia i Història, 2013 

 

 Grau en 
Història 
 

Grau en 
Històriade 
l’Art 
 

Grau en 
Geografia i 
Medi Ambient 
 

Grau en 
Informació i 
Documentació 

Màster en 
Patrimoni 
Cultural: 
Identificació, 
anàlisi i gestió 

Màster en 
Història de la 
Formació del 
Món Occidental 

Màster en 
Tècniques per a 
la Gestió del 
Medi Ambient i 
del Territori 

Màster en 
Arqueologia 

VICEDEGÀ/NA 
RESPONSABLE DE 
QUALITAT 
PRESIDENT/A 

NURIA 
TABANERA 
GARCÍA 

       

PAS DEL CENTRE JOAQUIN 
LACASTA 
CALVO 

       

PRESIDENT/A DE LA 
COMISSIÓ DE 
TÍTOL/CAT/CCA 

NURIA 
TABANERA 
GARCÍA 

NURIA 
TABANERA 
GARCÍA 
 

Mª DOLORES 
PITARCH 
GARRIDO 
 

NURIA 
TABANERA 
GARCÍA 

JORGE 
HERMOSILLA 
PLA 

ENRIC GUINOT 
RODRÍGUEZ 

FRANCISCA 
SEGURA 
BELTRÁN 

ELENA GRAU 
ARMERO 

REPRESENTANT 
D’ESTUDIANTS/ES 

ANDONI 
LEÓN SAENZ 

       

REPRESENTANT 
GADE 

MAITE 
GARCÍA 
ZURITA 
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 Màster en 
Història Contem-
porànea 

Màster en 
Història de l'Art i 
Cultura Visual 

Màster en Gestió i 
Promoció del 
Desenvolupament 
local 

Màster en 
Cooperació al 
Desenvolupament 

Màster en 
Història i 
Identitats 
Hispàniques en 
el Mediterrani 
Occidental 
(segles XV-XIX) 

Doctorat en  
Geografia i 
Història del 
Mediterrani des 
de la Prehistòria a 
l’Edat  
Moderna 

VICEDEGÀ/NA 
RESPONSABLE DE 
QUALITAT 
PRESIDENT/A 

NURIA 
TABANERA 
GARCÍA 

     

PAS DEL CENTRE JOAQUÍN 
LACASTA 
CALVO 

     

PRESIDENT/A DE LA 
COMISSIÓ DE 
TÍTOL/CAT/CCA 

ANACLET 
PONS PONS 

XESQUI 
CASTAÑER 
LÓPEZ 

JOAN NOGUERA 
TUR 

FRANCESC 
XAVIER UCEDA I 
MAZA 

RAFAEL 
BENÍTEZ 
SÁNCHEZ-
BLANCO 

JOSE LUIS 
JIMENEZ 
SALVADOR 

REPRESENTANT 
D’ESTUDIANTS/ES 

ANDONI LEÓN 
SÁENZ 

     

REPRESENTANT 
GADE 

MAITE GARCÍA 
ZURITA 

     

 


