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JUNTA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 18 de desembre de 2020 

Hora de la reunió: 09h00 en primera convocatòria i 09h30 en segona 

 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusa la seua assistència  Mª Luz Mandingorra 
Llavata, Sergi Doménech García i Lucía Rojo Iranzo. 

 

1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors, ordinaria i extraorordinària de 4 i 27 
de novembre de 2020.  
 
S’aproven per assentiment. 
 
2. Informe del Degà.  

El Degà va començar la seua intervenció donant la benvinguda als nous membres de 

la Junta eixits de les últimes eleccions. Va explicar que començava una nova 

legislatura que no anava a ser fàcil i també va avançar informació sobre els terminis 

d'elecció del nou degà. 

A continuació va comunicar que la UV treballava en un nou model de finançament, 

però mentrestant ja ens havien avançat que el pressupost de l'any proper serà d'uns 

135.503 euros, cosa que significa una xicoteta millora respecte a l'exercici anterior. 

Canviant d’assumpte i de cara al període d'exàmens, va anunciar que les biblioteques 

dels diversos campus s'havien organitzat de manera que tots els dies estiguera 
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oberta almenys una instal·lació per a donar servei als estudiants. S'estava a l'espera 

de conéixer els horaris d'obertura. 

Dit això va explicar que, havent ja quasi acabat el quadrimestre, l'experiència de la 

docència híbrida en alguns dels nostres graus havia sigut satisfactòria. A través de 

l'adreça deganatgh@uv.es alumnes i treballadors havien anat informant dels casos 

positius o contacte estret, la qual cosa ens havia permés prendre les mesures 

necessàries per a evitar contagis dins de les aules. Per tot això es podia valorar de 

manera positiva el control exercit. Relacionat amb això va avançar també que els 

vigilants Covid anaven a renovar en breu el seu contracte (fins a final d'abril), i que 

reforçarien la seua presència durant el període d'exàmens. 

D'altra banda els treballs de segellament de la façana de Blasco Ibáñez havien 

pràcticament conclòs, i va informar que es preveia que les bastides foren 

desmuntades en el termini màxim d'un mes. Això no significava que els problemes de 

filtracions d'aigua s’hagueren acabat, ja que s'havien detectat goteres a l'aula F3.4. 

En aquest sentit s'havien ja pressupostat les despeses necessàries per al seu 

arranjament, malgrat que prompte serà necessari empendre obres més importants 

en tota la façana del carrer doctor Moliner. 

Pel que fa a les activitats culturals, quasi totes s'estaven realitzant en línia. 

L'experiència també estava sent bona i estava donant peu a nous formats com el que, 

impulsat des del vicedeganat de cultura, havia ja arrancat sota l'apel·latiu 

"Conferències en la Facultat" (amb una primera a càrrec del Prof. Joan Romero) 

En relació als exàmens presencials, s'havia adaptat la capacitat de totes les aules per 

a assegurar la distància de seguretat, i quan es coneguera el nou protocol de la UV es 

donarien noves pautes. En aquest sentit el Degà sols va avançar que no es 

considerava perillós l'ús del paper d'examen com a transmissor potencial del virus. 

D'altra banda i de cara a la preparació del segon quadrimestre, va avisar que de l'11 al 

29 de gener estaria oberta la llançadora per a la introducció de les addendes Covid, 

per la qual cosa havien de ser enviades als coordinadors encarregats de la seua 

tramitació. 
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La vicedegana d'Estudis va prendre llavors la paraula per a aclarir que els models 

d'addenda estaven enllestits i els professors avisats. Referent als exàmens va 

recordar que quasi tots els grups es dividirien en dues aules per a salvaguardar les 

distàncies, per la qual cosa cada professor havia de buscar un company que l'ajudara 

a vigilar la seua prova. D'altra banda va explicar que als alumnes amb PCR positiva o 

confinats per ser contacte estret, i que per tant no pogueren acudir a un determinat 

examen, se'ls donaria l'opció de realitzar les seues proves en línia o una data 

alternativa. A pregunta del Prof. Felipe Jerez també va aclarir que la disposició dels 

alumnes en els exàmens no seria la mateixa que durant el periode de docència. 

El degà va canviar llavors de tema per a explicar que l'organització del fòrum 

d'ocupació seguia avant. Per l'evolució de la pandèmia quedava descartada la seua 

celebració presencial, per la qual cosa s'anaven a adaptar les activitats per a realitzar-

la en línia. Va demanar en tot cas la col·laboració de les àrees per a buscar empreses 

col·laboradores. La vicedegana de Qualitat va demanar llavors la paraula per a 

recordar que el fòrum de l'ONU també seguia avant, i que la idea era que el nostre 

estudiantat fóra el protagonista. No era segura la seua selecció per a participar en la 

taula proposada, però esperava que així fora, i es va posar a la disposició de qualsevol 

que tinguera algun dubte. Canviant de tema va avisar que UVDiscapacitat ens havia 

passat una guia per a realitzar les adaptacions necessàries en els exàmens als alumnes 

que així ho necessitaren, i que es disposava de mascaretes especials per als 

professors amb alumnes amb problemes d'audició. 

L'informe del Degà va finalitzar amb la felicitació als autors del volum “Non suficiet 

orbis” per la seua publicació. 

3. Aprovació, si escau, de la proposta de OCA dels Graus de la Facultat per al curs 

2021-2022. 

La vicedegana d'Estudis va prendre la paraula per a explicar que totes les CAT s'havien 

reunit i aprovat les OCA preliminars dels seus graus. Quedaven pendents de resposta 

desde Rectorat alguns graus que havien demanat l'obertura de nous grups per alta 

matrícula. 
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Sotmesa a votació, les propostes van ser aprovades per assentiment. 

4. Aprovació, si escau, de la de la proposta de OCA del Màster de Patrimoni Cultural: 
Identificació, Anàlisi i Gestió del curs 2021-2022. 
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment. 
5. Aprovació, si escau, de la de la proposta de OCA del Màster d’Història del Món 
Occidental del curs 2021-2022. 
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment. 

6. Aprovació, si escau, de la de la proposta de OCA del Màster en Arqueologia curs 
2021-2022. 

 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment. 

7. Aprovació, si escau, de la de la proposta de OCA del Màster en Història de l’Art i 
Cultura Visual 2021-2022. 
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment. 
8. Aprovació, si escau, de la de la proposta  de OCA del Màster en Història 
Contemporània del curs 2021-2022. 

 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment 
9. Aprovació, si escau, de la de la proposta de OCA del Màster en Història i Identitats 
a la Mediterrània Occidental (segles XV-XIX) del curs 2021-2022. 
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment 
10. Aprovació, si escau, de la de la proposta de OCA del Màster en Tècniques per a la 
Gestió del Medi Ambient i del Territori del curs 2021-2022. 
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment 
11. Aprovació, si escau, de la de la proposta de OCA del Màster en Cooperació al 
Desenvolupament del curs 2021-2022. 
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment 
12. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació del conveni interuniversitari del 
Màster en Història de l’Art i Cultura Visual. 
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment 
13. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació del conveni interuniversitari del 
Màster en Història Contemporània. 
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment 
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14. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació del conveni interuniversitari del 
Màster en Cooperació al Desenvolupament. 
 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per assentiment 

 
15. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació dels representants d’estudiants 
a les comissions de la Facultat 

 
Aquesta proposta de canvi venia donada pel fet que diversos estudiants s'havien ja 

graduat i era necessari substituir-los. La proposta va ser la següent: 

- Comissió d’Igualtat: Míriam Vercher Diaz i Francisco Nueda López  

- Comissió de revisió de qualificacions: Jose Santolaria Beltran  

- Comissió de Sostenibilitat: Emili Barber i Ferri i Francesc Ramón Moltó 

Colomer  

- CAT d’Història:  Emili Barber i Ferri; Maria Caselles Herrero; Rafa Guinart 

Perea i Míriam Vercher Diaz  

- CAT d’Història de l’Art: Francisco Nueda López  

- CAT d’Informació i Documentació:  Ana Adelaida Micó Gómez i Sandra García  

- CAT de Geografia: Martínez Mateo, Elena; Cuello Llobell, Francesc; López 

Lázaro, Alejandro- 

 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

 
16. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la Junta Electoral de la 
Facultat de Geografia i Història. 

La proposta va ser la següent: 

PDI amb el grau de doctor i amb vinculació permanent:  

Titular 1: Marc Baldó Lacomba  

Suplent 1: Luis Vives-Ferrandiz Sánchez  

Titular 2: Nuria Tabanera García  
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Suplent 2: Isabel Burdiel Bueno  

PDI: no doctor o sense vinculació permanent:  

Titular: Pilar Peñarrubia Zaragoza 

Suplent: David Quixal Santos  

PAS: 

Titular: Ricardo Romero Juste  

Suplent: Cristina Bañuls Cervera  

Estudiants: 

Titular 1: Blanca Bru Ferrandis (Grau Geografia)  

Suplent 1: Laura Alvarez Albiñana (Grau Geografia)  

Titular 2: Ángel Ignacio Tortosa Palacios (Grau d’Història de l’Art)  

Suplent 2: Arnau Dkaidek Torres (Grau d’Història de l’Art)  

Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 
 
17. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la Comissió de Premis 
Extraordinaris. 

 

La proposta va ser la següent: 

President/a: Secretari Facultat Geografia i Història (per delegació del Degà)  

Grau Geografia i Medi Ambient: Mª Dolores Pitarch Estudiant titular: Romero 

Martínez, Carles Estudiant suplent: Torres Nava, Ana María  

Història de l’Art: Yolanda Gil Saura Estudiant titular: Ramos López, Clara Estudiant 

suplent: Ruiz Petit, Andrea  

Història: Oreto García Puchol 

Estudiant titular: Raga Perales, Julia Estudiant suplent: Requena Martínez, Natalia  

Informació i Documentació: Josepa Cortés Escrivá Estudiant titular: Ana Adelaida 

Micó Gomez Estudiant suplent: Silvestre Talaverano, Emilio  
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Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

18. Assumptes de tràmit. 
No n’hi ha. 
 
19. Torn obert de paraula. 

 
El Prof. Joan V. García va recordar que, tal com havia expressat en la junta anterior, 

quedava pendent de solucionar-se la qüestió de les males puntuacions obtingudes en 

alguns apartats de la memòria d'investigació, derivada d'uns criteris que no s'ajusten 

a la producció en Humanitats. Va sol·licitar la creació d'una comissió amb altres 

facultats; el Degà va respondre que la promouria. 

El vicedegà de Cultura va comentar a continuació que al gener s'obria de nou el 

termini per a la subvenció d'Activitats Complementàries, i que a partir d'eixe mateix 

mes es procediria a la renovació de les vitrines del vestíbul que contenen les 

publicacions més rellevants dels membres del centre en l'últim any. 

 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 11:50, de 

la qual, com a Secretari, done fe i, amb el vist-i-plau del Degà, estenc la present acta. 

 

Vist-i-plau 

El Secretari      El Degà 

Manuel Lomas Cortés                 Josep Montesinos Martínez 
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ANNEX 1 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

18 de DESEMBRE de 2020 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ 

PERMANENT 

Albaladejo Vivero, Manuel 

Albertos Puebla, Juan Miguel 

Andreu Miralles, Xavier 

Archilés Cardona, Ferran 

Camarasa Belmonte, Ana 

Carbonell Boira, María José 

Chiva Beltrán, Juan 

Cruselles Gómez, José María 

García Marsilla, Juan Vicente 

García Carrión, Marta 

Gil Saura, Yolanda 

Iranzo García, Emilio 

Jerez Moliner, Felipe 

Jiménez Salvador, José Luis 

Ledo Caballero, Antonio Carlos 

Lomas Cortés, Manuel 
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Montesinos Martínez, Josep 

Orozco Köhler, Teresa 

Pardo Molero, Juan Francisco 

Pons Pons, Anaclet 

Pitarch Garrido, Mª Dolores 

Requena Jiménez, Miguel 

Salom Carrasco, Julia 

Vázquez de Ágredos Pascual, Marisa 

 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ 

PERMANENT 

Izquierdo Aranda, María Teresa 

Mocholí Martínez, María Elvira 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

Solbes Borja, Clara 

PAS 

Mares García, Consuelo    

Rojo Iranzo, Lucía 

Montes Viana, Mercedes 

Joaquin V. Lacasta Calvo (Administrador) 

 


