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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

Data: 5 d’octubre de 2017 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 12:30 en segona convocatòria 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència Ana Camarasa Belmonte, Encarna 
García Monerris, Mercedes Gómez-Ferrer Lozano, Emilio Iranzo García, Consuelo Mares 
García. 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 5 d’ctubre de 2017.  

 S’aprova per assentiment. 

 

2. Informe de la Degana. 

 La Degana comença el seu informe referint-se a les dades de matriculació del curs 
present: s’han cobert totes les places disponibles als Graus de Geografia, Història i Història 
de l’Art. Al Grau d’Informació i Documentació el percentatge de places cobertes s’ha quedat 
prop del 50%. 

 En segon lloc, la Degana informa sobre l’estat de les obres a la Facultat: l’aula F 1.1 
està a punt d’acabar-se, estant ara pendent únicament la instal·lació del mobiliari. Així 
mateix el Laboratori de Geomorfologia està acabat, llevat del simulador de pluja, la qual 
cosa no ha impedit el començament de les classes a eixe espai. 

 Seguidament la Degana recordà als presents que abans de les vacances d’estiu va 
aparèixer l’últim número de Saitabi, que reflecteix l’esforç, que s’està fent des de fa anys, 
d’adaptació els actuals criteris de qualitat per a revistes científiques. 

 Així mateix es va fer ressò de les resolucions favorables definitives de l’AVAP sobre 
els processos de reacreditaciò dels títols de Màster en Història de la Formació del Món 
Occidental i Història i Identitats al Mediterrani Occidental (segles XV-XIX). La Degana va 
expressar les seues felicitacions als Directors d’ambdós màsters. 



 

2 
 

 Finalment, la Degana va donar la paraula al Vicedegà de Cultura, que va informar de 
l’acceptació de totes les propostes d’activitats complementàries per al primer semestre, i 
de la imminent publicació de la programació cultural. 

  

3. Aprovació, si escau, de la substitució de membres de la Comissió Acadèmica de Doctorat 
de la Facultat.  

Segons escrit del Consell de Departament d’Història Medieval i Ciències i Tècniques 
Historiogràfiques, es proposa la substitució del Prof. Ferran Garcia Oliver pel professor 
Enrique Cruselles López.  

La proposta va ser aprovada per unanimitat.  

 

4. Aprovació, si escau, de la renovació de la Comissió de Revisió de Qualificacions per al curs 
2017-2018. 

 La proposta, que figura a l’annex 2, va ser llegida per la Degana i va ser aprovada per 
unanimitat. 

 

5. Proposta i aprovació, si escau, de la renovació de la Comissió de Premis Extraordinaris. 

 La proposta, que figura a l’annex 3, va ser aprovada per unanimitat. 

 

6. Aprovació, si escau, d’un membre del tribunal del Premi Senyera, convocat per 
l’Ajuntament de València. 

 Donat que per a la pròxima edició del Premi Senyera, des de l’Ajuntament de 
València s’ha demanat a la Facultar professors especialistes en Història de l’Art per a formar 
part del tribunal, la Degana proposa els professors Rafael Gil Salinas, com a titular, i 
Mercedes Gómez Ferrer, com a suplent. 

 

7. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la memòria de verificació del Grau 
en Informació i Documentació. 

 La Degana va cedir la paraula a la Vicedegana d’Estudis, que va explicar la proposta 
segons l’escrit que figura a l’annex 4.  

Una vegada explicada, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 



 

3 
 

 

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

 Fetes les consultes pertinents amb l’administrador, i segons les pautes establides al 
Reglament de la Facultat, es va presentar la proposta que figura a l’annex 5, i que, una 
vegada llegida, va ser aprovada per unanimitat. 

 

9. Assumptes de tràmit. 

 La Degana va cedir la paraula a la representant del Centre a la Comissió 
d’Investigació, professora Cristina Vidal, que va informar de la tasca feta al si de dita 
Comissió: com ara, revisar a fons les memòries d’investigació dels departaments i velar per 
l’adopció de criteris d’avaluació homologables amb els que fan servir altres institucions, 
com el Ministeri d’Educació per a la concessió de sexennis. Així mateix es va aconseguir que 
la memòria estiga visible per a tots els investigadors. Finalment, la Profª Vidal va recordar la 
importància d’omplir adequadament el GREC. 

 

10. Torn obert de paraula. 

 La Degana informa que a l’últim Consell de Govern s’aprovà, amb el seu vot 
afirmatiu, un document sobre l’actual situació política, que es pot consultar a la web de la 
UV. 

 El Director de Geografia comenta problemes d’excessiva calor a determinades aules 
del Aulari GH. La Vicedegana d’Economia explica que la Unitat de Campus, responsable de 
dit Aulari, va actuar per a solucionar dits problemes, la qual cosa va confirmar el 
Coordinador de Serveis; no obstant això la professora Garcia Carrión va comentar que a les 
18:00 s’apaga l’aire condicionat, i la professora Mandingorra Llavata va explicar que tampoc 
al matí l’aire condicionat funciona a totes les hores. 

 Seguidament el Director del Departament de Geografia va comentar diverses 
qüestions relatives a matrícula i alumnat: sobre la distribució d’alumnes per grups i 
desequilibris, sobre el retard de la incorporació dels alumnes del Programa Erasmus a l’Aula 
Virtual, i, finalment, sobre la negativa d’alguns professors del seu Departament a inscriure 
els alumnes de la Nau Gran a l’Aula Virtual de les assignatures optatives que imparteixen.  

 A propòsit del primer punt, la Vicedegana d’Estudis va explicar que els desequilibris 
són conseqüència de les eleccions dels alumnes en matèria de llengua, horaris, etc., encara 
que una vegada tancats els grups, s’efectuen les accions pertinents (com rematriculacions) 
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 per a tractar d’equilibrar-los. I, sobre els Erasmus, informa que el procés de matriculació 
dels alumnes de dit Programa es du a terme amb posterioritat a la matriculació ordinària, 
per la qual cosa encara està obert.  

 Pel que fa als alumnes de la Nau Gran, el Vicedegà de Qualitat informa a la Junta que 
l’alternativa proposada per a la inscripció de dits alumnes al Aula Virtual ha estat consultada 
amb el Servei d’Extensió Universitària, sense que, fins el moment, n’hi haja resposta. 

 Per últim, el Director del Departament d’Història del Art va expressar el seu 
agraïment al equip deganal pel seu treball, tenint en compte que el periode de gestió de 
l’actual equip està ja apropant-se al seu fi. Al seu torn, la Degana va agraïr al personal la 
seua col·laboració o bona disposició. 

 Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:45, 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 

27 d’octubre de 2016 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Ester Alba Pagán 

Jorge Antonio Catalá Sanz 

Yolanda Gil Saura 

Enric Guinot Rodríguez 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

Juan Francisco Pardo Molero 

Pablo Pérez García 

María Dolores Pitarch Garrido 

Anaclet Pons Pons 

Nuria Tabanera García 

Cristina Vidal Lorenzo 

 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Marta García Carrión 

 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

 

PAS 

María Nieves Julia Gómez-Manzano 
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Elisa Palacios Sánchez 

Josep Vicó Crespo 

Joaquín V. Lacasta Calvo (Administrador) 

 

ESTUDIANTS 

Néstor Beltrán Manjón 
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ANNEX 2 

PROPOSTA DE RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE REVISIÓ DE QUALIFICACIONS  
PER AL CURS 2017-2018  



 
 
COMISSIÓ REVISIÓ DE QUALIFICACIONS 
(Propuesta Junta de Facultat de 5 d’octubre de 2017 para actuar curso 2017-2018) 
 
President: Degana o persona en qui delegue. 
 
Enrique Cruselles Gómez, Hª Medieval 
Marta García Carrión, Hª Contemporània 
Manuel Lomas Cortés, Hª Moderna 
Jaime Escribano Pizarro, Geografia 
Pere Pau Ripollés Alegre, Prehistòria i Arqueologia 
David Vilaplana Zurita, Hª de l’Art 
Mª José Carbonell Boria, Ciències i Tècniques Historiogràfiques 
 
Estudiants: 
El/La Delegat/da d’Estudiants 
1 Estudiant del grup de l’assignatura impugnada, per sorteig. 
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ANNEX 3  

PROPOSTA DE RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS 



 

 
 
      
PROPOSTA RENOVACIÓ JUNTA FACULTAT  5  DE OCTUBRE DE 2017 
 
Comissió de Premis Extraordinaris de Grau d’aquesta Facultat: 
 
President/a: Secretario/a Facultat Geografia i Història 
(per delegació de la Degana) 
   
Grau Geografia i Medi Ambient: Mª Dolores Pitarch  
Estudiant titular: Rodrigo Aznar, Elena 
Estudiant suplent: Romero Martínez, Carles 
 
Història de l’Art: Yolanda Gil Saura 
Estudiant titular: Ramos López, Clara 
Estudiant suplent: Rey Ferrer, Marina 
     
Història: José Pérez Ballester 
Estudiant titular:  Raga Perales, Julia 
Estudiant suplent: Requena Martínez, Natalia 
 
Informació i Documentació: Josepa Cortés Escrivá  
Estudiant titular: Roa García, Eva Maria 
Estudiant suplent: Silvestre Talaverano, Emilio 
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ANNEX 4 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA DE VERIFICACIÓ DEL GRAU EN 
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ 

  



INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL 
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 
 
La CAT del Grado en Información y Documentación, celebrada el 27 de septiembre 
de 2017, y la Junta de Facultad reunida el 5 de octubre de 2017 proponen las 
siguientes modificaciones en la Memoria de Verificación del Grado en Información 
y Documentación (1007): 
 

1- REDUCCIÓN DEL Nº DE ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO: DE 70 A 50.   
  
 Desde la puesta en marcha en 2009 del Grado la Tasa de matriculación 
(Tasa de estudiantes matriculados sobre las plazas ofertadas) se ha mantenido en 
niveles bajos, siendo el curso 2009-2010 del 77.14% y el 2015-2016 del 61.43%. 
En el Informe de Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP con una 
valoración global FAVORABLE el 24 de marzo de 2017 se reconocía el esfuerzo 
realizado para elevar el número de estudiantes de primer ingreso, pero insta a 
“adoptar las medidas oportunas para corregir el descenso en la demanda por parte 
de los estudiantes”. La CAT entiende que se debería ajustar la oferta a 50 
estudiantes, reduciendo la cifra actual de 70. 

 
 

2- CAMBIO DE LA SECUENCIA DE LAS ASIGNATURAS: 
a. Fuentes de Información Especializadas (33830), De 2º cuatrimestre 

del 2º curso  al 2º cuatrimestre del 3º curso 
b. Lenguajes Documentales (33835), De 2º cuatrimestre del 3º curso  al 

2º cuatrimestre del 2º curso. 
  
Justificación: Una de las herramientas fundamentales para la elaboración y 
correcto uso de las bases de datos son los lenguajes documentales, que son la base 
para la indización de los registros y para el  uso posterior de los tesauros 
integrados en ellas. En el actual plan de estudios la asignatura Lenguajes 
Documentales (33835) está en tercero creando esta situación un déficit de 
conocimiento que dificulta el correcto aprendizaje de la asignatura Fuentes de 
Información Especializadas (33830). En el mismo sentido, el paso a tercer curso de 
la asignatura aumentaría las posibilidades de que el alumno haya superado la 
asignatura general Fuentes, recursos y servicios de información (33831), que se 
imparte en  el primer cuatrimestre de segundo curso, y se beneficiaria de los 
conocimientos impartidos en la asignatura Bases de datos (33846), que se inicia 
también en tercer curso. 
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ANNEX 5 

PROPOSTA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN LA JUNTA 
ELECTORAL DEL CENTRE 




