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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 19 de desembre de 2017 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 13:00 en segona convocatòria 

 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència Pilar Carmona González, Jorge 
Antonio Catalá Sanz, Encarna García Monerris, Mª Luz Mandingorra Llavata, Marta García 
Carrión i Consuelo Mares García. 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 16 de novembre de 2017.  

 S’aprova per assentiment. 

 

2. Informe de la Degana. 

 La Degana es va congratular de l’elevada assistència a la Junta, especialment per 
part dels representants d’estudiants, als quals, com a nou membres de la Junta, va donar la 
benvinguda. Seguidament es va referir a la petició formulada pel Front d’Estudiants del 
Campus de Blasco Ibáñez sobre la disponibilitat de les aules per a estudiar durant el període 
d’exàmens, recordant la sèrie d’espais ja previstos a la Facultat per a l’estudi i els problemes 
de gestió que comporta l’obertura de les aules; així mateix va assegurar el compromís dels 
degans de les facultats del Campus per a garantir suficients llocs d’estudi. 

 A continuació la Degana es va referir a la darrera sessió de Consell de Govern el qual, 
entre altres qüestions, es va fer ressò de la commemoració, el 2018,  del cinquè centenari de 
la Generalitat Valenciana i, al 2019 de les Germanies, i de les reunions mantingudes per la 
Degana i els Profs. Antoni Furió i Pablo Pérez Garcia amb Enric Morera, president de les 
Corts, i Albert Girona, secretari autonòmic de Cultura, per a obtenir recolzament de les 
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institucions valencianes. Així mateix es va informar a la esmentada reunió del calendari de 
l’elecció de rector i del pressupost destinat a les campanyes (incloent-hi les eleccions 
sindicals).  I, per altra banda, es va tractar també d’altres qüestions com ara l’aprovació del 
Pressupost, la carrera professional del PAS o la distribució de crèdits per a la promoció del 
PDI i l’estabilització del personal adscrit al Programa Ramón y Cajal així com del Professorat 
Associat (amb la previsió, per primera vegada, de set places de titular per l’estabilització de 
dit Professorat). 

 En un altre orde de coses la Degana va recordar la intervenció, a la darrera Junta de 
Facultat, del Director del Departament de Geografia a propòsit del procediment d’inclusió 
dels alumnes de la Nau Gran a les aules virtuals de les assignatures optatives. El Vicedegà de 
Qualitat va prendre la paraula per informar de les seues consultas al Servei d’Extensió 
Universitària, i de la seua resposta en una carta a la qual va donar lectura (Annex 2). Després 
de la lectura es va obrir un debat (amb intervencions del Director del Departament 
d’Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques, de les Profs. Yolanda Gil i María 
José López, del Prof. Josep Montesinos, de la Vicedegana d’Economia i de la Degana) al 
voltant de les assignatures optatives oferides als alumnes de la Nau Gran i de la participació 
dels alumnes a dites assignatures, concretament sobre la pertinència de la selecció de les 
assignatures (per la seua naturalesa més o menys especialitzada), el nombre d’alumnes, el 
caràcter oficial del programa, etc. 

   

3. Proposta i aprovació, si escau, de les OCAs dels Graus del curs 2018-2019.  

La Degana va cedir la paraula en primer lloc a la Vicedegana d’Estudis, que va 
explicar els detalls de les ofertes de curs acadèmic dels Graus d’Informació i Documentació, 
Història de l’Art i Història, referint-se, entre altres coses, a l’assoliment d’un elevat 
percentatge de docència en valencià (46 %, 40 % i 44 %, respectivament), i als lleugers canvis 
del títol d’Història (amb el trasllat del Grup C de Paleografia i Diplomàtica al matí, en 
castellà, i de l’assignació, en compliment de les rotacions habituals, del grup A de 
l’assignatura Dones i Homes en la Història a l’àrea d’Història Contemporània). 

Seguidament la Degana va cedir la paraula a la Vicedegana d’Economia, que va 
explicar els detalls de l’oferta del Grau de Geografia i Medi Ambient: concretament la 
incorporació d’un grup més de valencià, amb la qual cosa s’ateny un nivell de 45 % de 
docència en valencià, i la duplicació d’un subgrup de pràctiques de l’assignatura SIG-2. 

La Degana va obrir un torn de paraula i es va procedir a la votació conjunta de les 
OCAs (Annex 3), el resultat de la qual va ser de 20 vots a favor i 11 abstencions. Al torn de 
paraula els representants d’estudiants del BEA van explicar que la seua abstenció es devia a 
les dificultats, cursant el grup C, per a arribar a 80 crèdits de docència en valencià, mínim 
per a obtenir la capacitació. La Vicedegana d’Estudis va fer constar que no tenia notícia 
d’aquesta queixa dels estudiants i que seria més oportú plantejar-la a les comissions 
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corresponents. I la Degana va recordar que n’hi ha altres mitjans per a arribar als esmentats 
80 crèdits, que el Deganat està disposat a treballar en aquesta direcció. 

 

4. Aprovació, si escau, de la OCA del Màster de Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i 
Gestió, del curs 2018-2019. 

 La Degana va donar la paraula al Director del Màster que va constatar l’inexistència 
de canvis significatius a dita oferta. Sotmesa a votació, va ser aprovada per 29 vots a favor 
sense cap vot en contra en cap abstenció (Annex 4). 

 

5. Aprovació, si escau, de la OCA del Màster d’Història de la Formació del Món Occidental, 
del curs 2018-2019. 

 La Degana va donar la paraula al Director del Màster que, com en el cas anterior, es 
va referir a l’inexistència de canvis a dita oferta. Sotmesa a votació, va ser aprovada per 29 
vots a favor sense cap vot en contra en cap abstenció (Annex 5). 

 

6. Assumptes de tràmit. 

 Es va informar de la substitució per al Consell de Redacció de Saitabi. Revista de la 
Facultat de Geografia i Història, del representant d’Història Antiga Prof. Josep Benedito 
Nuez, per la Profª Amparo Mateu Donet, i de la Profª María Dolores Pitarch com a 
representat d’Anàlisi Geogràfia Regional, pel Prof. Rafael Viruela. 

 

10. Torn obert de paraula. 

 El Director del Departament d’Història Medieval i Ciències i Tècniques 
Historiogràfiques va recordar que està oberta la convocatòria de contractes d’investigació 
dels Programes Ramon y Cajal y Juan de la Cierva, i que la UV va decidir fa temps que els 
departaments es feren càrrec d’una part del cost de cada contracte, la qual cosa resulta 
més onerosa als departaments d’Humanitats, que no compten amb pressupostos elevats. 
La Degana va dir que és una qüestió per la qual es poden interessar els membres de la 
Comissió d’Investigació i que, tot i ser reduïda la quantitat de contractes, es traslladarà la 
qüestió al lloc oportú. 
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Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 14:00, de 
la qual, com a Secretari, done fe i, amb el vist-i-plau de la Degana, estenc la present acta. 

 

       Vist-i-plau 

 

El Secretari      La Degana 

 

 

 

Juan Francisco Pardo Molero             Ester Alba Pagán  
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ANNEX 1 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

19 de diciembre de 2017 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Ester Alba Pagán 

Cristina Aldana Nácher 

J. Emili Aura Tortosa 

Ana María Camarasa Belmonte 

Pilar Carmona González 

María José Estrela Navarro 

Ivana Frasquet Miguel 

Juan Vicente García Marsilla 

Yolanda Gil Saura 

Enric Guinot Rodríguez 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

María José López García 

Josep Montesinos Martínez 

Juan Francisco Pardo Molero 

Pablo Pérez García 

María Dolores Pitarch Garrido 

Miguel Requena Jiménez 

Nuria Tabanera García 

Marisa Vázquez de Agredos Pascual 
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PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Sergi Doménech Garcia 

Emilio Iranzo García 

 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

 

PAS 

María Nieves Julia Gómez-Manzano 

Lucía Rojo Iranzo 

Josep Vicó Crespo 

Joaquín V. Lacasta Calvo (Administrador) 

 

ESTUDIANTS 

Raúl Adam Armengol 

Víctor Baldó Forner 

Emili Barber i Ferri 

Néstor Beltrán Manjón 

María Caselles Herreros 

Lidia Escrivá Sala 

Damià Miralles Sapiña 

Julián Mota Daza 

Jordi Ortiz Gisbert 

Leonor Romacho Cazorla 

Ana Serramo Durá 

Inés Vicens Asencio 
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ANNEX 2 

COMUNICACIÓ DEL SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
  



 

 
 

Para ser leído en la Junta de Centro de la Facultat de Geografia i 
Història 
 
Como Directora del Servei d’Extensió Universitaria, servicio gestor del 
programa para personas mayores de la Universitat de València, La Nau 
Gran, quiero hacer conocedora a esta Junta, de la especial problemática 
que curso tras curso se da en el itinerari de Societat i Territori y del 
descontento manifestado por el profesorado del departamento de 
Geografía de esta Facultat. 
 
Tanto el Coordinador del citado itinerario, Antonio Ledo Caballero, como 
la Decana de su Facultad, Esther Alba Pagán, y la Vicedecana de 
Economía y Nuevas Tecnologías, Mª Dolores Pitarch Garrido, nos han 
manifestado la necesidad de la realización de alguna modificación que 
pudiera mejorar el desarrollo del mismo. 
 
A tal efecto y tras varias reuniones hemos tomado las medidas que 
exponemos: 
 
1.- Se reduce el número de personas matriculadas en este itinerario, 
pasando de 60 a 45 alumnos/as por curso.  
 
2.- El número de personas del Programa La Nau Gran en cada grupo de 
las asignaturas de Grado que se ofertan para nuestro alumnado será 
como máximo de 5. 
 
3.- Ofrecer a nuestros alumnos de Història y Història de l’Art 
asignaturas del Grado en Información y Documentación. De este modo 
se liberan algunas plazas de asignaturas de Historia y Arte que 
ofreceremos a los de Societat i Territori. Esta nueva oferta hace posible 
tener un número de asignaturas suficiente para todas las personas 
matriculadas en todos los itinerarios que se realizan en su Centro. 
 
4.- Se han realizado las gestiones pertinentes para que desde el Servei 
d’Informática se incorporen el curso próximo los alumnos de Nau Gran 
de todos los itinerarios en el Aula Virtual. 
 
Aprovecho este escrito para mostrarles mi gratitud por seguir haciendo 
posible desde 1999 el sueño de miles de personas que ven así 
cumplidas sus expectativas intelectuales y personales dentro de un 
entorno universitario real. 
 
Atentamente 
Amparo Pérez Carbonell 

 



 

 
 
Per ser llegit a la Junta de Centre de la Facultat de Geografia i Història 
 
Com a directora del Servei d'Extensió Universitària, servei gestor del 
programa per a gent major de la Universitat de València, La Nau Gran, 
vull fer coneixedora a aquesta Junta, de l'especial problemàtica que 
curs rere curs es dóna en el itinerari de Societat i Territori i del 
descontentament manifestat pel professorat del departament de 
Geografia de la Facultat de Geografia i Història. 
 
Tant el coordinador de l'esmentat itinerari, Antonio Ledo Caballero, com 
la Degana de la seua Facultat, Esther Alba Pagán, i la vicedegana 
d'Economia i Noves Tecnologies, Mª Dolores Pitarch Garrido, ens han 
manifestat la necessitat de la realització d'alguna modificació que 
pogués millorar el desenvolupament del mateix. 
 
A tal efecte i després de diverses reunions hem pres les mesures que 
exposem: 
 
1.- Es redueix el nombre de persones matriculades en aquest itinerari, 
passant de 60 a 45 alumnes/as per curs. 
 
2.- El nombre de persones del Programa La Nau Gran en cada grup de 
les assignatures de Grau que s'ofereixen per al nostre alumnat serà 
com a màxim de 5. 
 
3.- Oferir als nostres alumnes d'Història i Història de l'Art assignatures 
del Grau en Informació i Documentació. D'aquesta manera s'alliberen 
algunes places d'assignatures d'Història i Art que oferirem als de 
Societat i Territori. Aquesta nova oferta fa possible tindre un nombre 
d'assignatures suficient per a totes les persones matriculades en tots els 
itineraris que es realitzen en el seu Centre. 
 
4.- S'han realitzat les gestions pertinents perquè des del Servei 
d'Informàtica s'incorporen al curs vinent els alumnes de Nau Gran de 
tots els itineraris a l'Aula Virtual. 
 
Aprofite aquest escrit per mostrar la meua gratitud per seguir fent 
possible des de 1999 el somni de milers de persones que veuen així 
complertes les seues expectatives intel·lectuals i personals dins d'un 
entorn universitari real. 
 
Atentament 
Amparo Pérez Carbonell 
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ANNEX 3  

PROPOSTA D’OFERTA DE CURS ACADÈMIC DELS GRAUS D’INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ, HISTÒRIA DE L’ART, HISTÒRIA I GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT, DEL CURS 

2018-2019 
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ANNEX 4  

PROPOSTA D’OFERTA DE CURS ACADÈMIC DEL MÀSTER DE PATRIMONI CULTURAL: 
IDENTIFICACIÓ, ANÀLISI I GESTIÓ, DEL CURS 2018-2019 
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ANNEX 5  

PROPOSTA D’OFERTA DE CURS ACADÈMIC DEL MÀSTER D’HISTÒRIA DE LA FORMACIÓ 
DEL MÓN OCCIDENTAL, DEL CURS 2018-2019 

 

 




