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JUNTA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 4 de novembre de 2020 

Hora de la reunió: 12h00 en primera convocatòria i 12h30 en segona 

 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusa la seua assistència  Mª Luz Mandingorra Llavata, Ana 
Camarasa Belmonte y Anaclet Pons Pons. 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior, ordinària de 13 de juliol de 2020.  

S’aprova per assentiment. 

 

2. Informe del Degà.  

El Degà va començar el seu informe agraint l'actitud de tots els col·lectius de la facultat per 
l'esforç realitzat durant l'inici de curs. Malgrat les dificultats imposades per les restriccions 
vigents i la necessitat d'adaptació, considerava que el curs havia començat sense grans 
dificultats, sobretot perquè havia sigut possible instal·lar fins a trenta-huit càmeres abans 
de l'inici de curs. Això ha permés aplicar un sistema de semi presencialitat a les aules i per a 
la majoria de les assignatures que sembla donar bons resultats en els graus en Història i 
Història de l'Art. Així mateix el Grau en Geografia s'ha mantingut amb una presencialitat 
100% que tampoc ha generat excessius problemes, mentre que el Grau i Informació i 
Documentació s'està impartint 100% online. 

 
Per a gestionar les situacions particulars que vaja generant la pandèmia en el Centre el Degà 
va explicar que s'havia creat una Comissió Covid que s'encarrega d'aplicar els protocols 
d'actuació en els casos positius detectats. Després de detallar els passos que se segueixen 
després de confirmar l'existència d'un cas de contagi a les nostres aules, el Degà va 
informar que la previsió actual és que es continue aplicant aquest model de docència semi 
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presencial o online fins a final del curs, per la qual cosa prompte es començaria a treballar 
en les addendes per a les guies docents del segon quadrimestre. 

En tot cas el Degà va confirmar que els exàmens del primer quadrimestre seran 100% 
presencials excepte un canvi en les previsions, dividint-se cada grup en dos subgrups i dos 
aules. De la mateixa manera i per a complir amb unes mínimes mesures de seguretat es 
recomanarà als professors que els exàmens siguen de més curta duració. 

El Degà també va explicar que una part del P.A.S. anava a passar a teletreball si es donaven 
les circumstàncies, sent actualment entorn d'un 30-40% el percentatge del personal que ja 
treballa des de casa. 

Pel que fa als acords presos des del rectorat que afecten la dinàmica del Centre, la principal 
notícia havia sigut la reducció  del nombre de places del màster de Secundària (de 1200 a 
800) i la possibilitat de sol·licitar esmenes a les especialitats. S'espera que el 13 de 
novembre s'aproven aquests canvis, la qual cosa ha provocat queixes. En el nostre cas 
alguns departaments han sol·licitat esmenes en el sentit de millorar la seua prioritat en 
algunes especialitats. El Degà les va enumerar, assenyalant que en el global el resultat havia 
sigut satisfactori, havent-hi el rectorat atés a la majoria de les esmenes presentades pels 
departaments. 

El Professor Julián Sanz va demanar llavors la paraula per a assenyalar que aquesta reducció 
de places no s'entenia, tenint en compte la seua alta demanda i el seu caràcter de formació 
professional. De la mateixa manera la Prof.ª Yolanda Gil va recordar el problema de gestió 
d'aquest màster i el tipus de repartiment de la seua càrrega docent, en la qual el 
professorat dels nostres graus podria tindre molta més presencia, solucionant en part 
alguna de les seues dificultats actuals. El Degà va respondre que el Consell de Govern ja 
havia aprovat la mesura, per la qual cosa segurament no es podria fer altre que expressar la 
preocupació del Centre remetent un escrit al vicerrectorat. 

Després d'informar de la renovació de l'Assemblea de Representants d'estudiants (el que 
provoca  canvis així mateix en alguns integrants de la Junta i les diverses comissions), el 
Degà va felicitar a tots els professors que havien promocionat a noves figures contractuals 
al llarg dels mesos de setembre i octubre, mentre que va tindre també un record per als 
professors recentment jubilats. 

Finalment va expressar el condol per la defunció del Prof. Salvador Aldana i la mare de la 
Profª. Teresa Orozco. D'aquesta manera i després de recordar l'incipient inici de la reforma 
de la façana del Centre que dóna a l'avinguda de Blasco Ibáñez, va donar per acabat el seu 
informe. 

5. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació parcial de les CAT dels Graus de la 
Facultat per al curs 2020-2021. 
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El degà va cedir la paraula a la Vicedegana de Estudis, que va explicar que s’havia produït el 
canvi  del representant del Departament  d’Història de l'Art en la CAT d'Història (que passa 
a ser Encarna Montero) i en la propia CAT d'Història de l'Art (que passa a estar integrada 
per Yolanda Gil, Mireia Ferrer i Sergi Doménech). De la mateixa manera va comentar que el 
nou coordinador de Grau és Juan Chiva. 

Pel que fa al Grau en Informació i Documentació va informar d'un canvi en el representant 
dels estudiants, entrant Ana María Micó. Pel que fa a la resta de CATs va explicar que estava 
a l'espera de possibles canvis entre els representants d'estudiants. 

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

6. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la Comissió de Revisió de 
Qualificacions per al curs 2020-2021. 

El Degà va explicar que la proposta era que aquesta comissió s'integrara per la vicedegana 
d'estudis com a presidenta, sent els representants de les àrees Teresa Orozco, Amparo Mateo, 
Ferran García-Oliver, Pau Viciano, Daniel Muñoz, Francisco Fuster, Mireia López i Maria 
Dolores Pitarch. 

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

7. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació parcial de la Comissió d’activitats 
culturals i observatori d’estudis històrics patrimonials. 

El Degà va cedir la paraula al Vicedegà de Cultura, que va explicar que la renovació aquesta 
comissió afectava només l’àrea de Historia Medieval, que proposava el canvi del Prof. Josep 
Torró pel Prof. Enric Guinot 

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

8. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació dels coordinadors de pràctiques 
externes del Grau d’Informació i Documentació. 

El Vicedegà de Cultura va continuar en l'ús de la paraula per a explicar que aquests canvis 
consistien en la substitució del Prof. Vicent Pons i la Prof.ª Aurora González per la Prof.ª 
Josepa Cortés i el Prof. Gregorio González com a membres de la citada comissió. 

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

9. Recepció i aval, si escau, del títols propis de la Facultat. 

El degà va explicar que com tots els anys les propostes de títols propis aprovades pels 
diversos consells de departament necessitaven l’aval de la Junta per a continuar la seua 
tramitació. Els títols a avalar eren els següents: 

- Màster propi en Fotografia: producció i creació (5ª ed.). 
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- Màster propi en anàlisi i autenticació d'obres d'art. 
- Màster propi PERMEA: Programa Experimental en Mediació i Educació a través de 

l'art, 
- Expert Universitari en Protecció del Patrimoni. 

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

10. Aprovació, si escau, de la proposta de la Facultat de Geografi i Història del lliurament 
de la Medalla de la UV a Anna Ferrer. 

En aquest punt el Degà va comentar que la documentació referent a aquesta candidatura 
estava en el dossier de la Junta, i que es tractava de premiar a una col·laboradora de la 
Fundació Vicente Ferrer que havia desenvolupat durant molts anys el seu treball a l'Índia i 
altres llocs del tercer món. La proposta partia de la Comissió d'Igualtat, i ja havia rebut 
l'adhesió de nombroses facultats. 

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

11. Aprovació, si escau, del document de repulsa per l’assassinat de Samuel Paty, professor 
francés de Geografia i Història. 

En aquest apartat el Degà va proposar l'aprovació del següent text, amb l'objectiu de ser 
remés a l'ambaixada de França: 

«La Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València expressa la seua condemna 
i repulsa per l'assassinat del professor Samuel Paty, que impartia la docència 
“Enseignement moral et civique” en un liceu francés. L'educació i la llibertat d'expressió 
són exercicis garantits en una societat democràtica i igualitària. Com a institució pública 
educativa ens alineem contra la intolerància i la violència, i ens posicionem a favor de 
llibertat i la igualtat» 

Sotmés a votació, el document va ser aprovat per assentiment. 

12. Aprovació, si escau, de la proposta de renovació del conveni del Màster 
Interuniversitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental. 

Per a explicar aquest punt el Degà va cedir la paraula al Prof. Juan Fco. Pardo, director del 
citat màster, que va comentar que tocava renovar tots els convenis dels màster de caràcter 
interuniversitari del Centre, i que per aquest motiu proposava a la Junta l'aprovació del text 
acordat per la CCA corresponent. El text estava disponible per a la seua consulta en el 
dossier d'aquesta reunió. 

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

13. Assumptes de tràmit. 

No n’hi ha. 
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14. Torn obert de paraula. 

El Prof. Juan Vicente García va demanar la paraula per a avisar que ja estaven disponibles els 
resultats de la memòria d'investigació, i que de nou es detectaven els greuges coneguts 
que sempre afecten negativament a la valoració de la producció científica dels 
departaments del Centre. Després que la Prof.ª Yolanda Gil incidira en el mateix  el Degà va 
contestar que traslladaria aquestes queixes a la nostra representant en la Comissió 
d’Investigació. 

A continuació el Prof. Sergi Doménech va demanar la paraula per a plantejar la possibilitat 
que, d'acord amb la situació sanitària actual, el Centre reflexionara sobre la possibilitat de 
passar la docència de tots els graus a modalitat online. El Degà li va contestar que de 
moment el sistema de docència híbrida està funcionant bé i que no és moment de plantejar 
una mesura com eixa, postura que va secundar també la Vicedegana d'Estudis davant de la 
preocupació que va tornar a expresar el Prof. Sergi Doménech. 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:30, 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 EXTRAORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

4 de NOVEMBRE de 2020 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

J. Emili Aura Tortosa 

Mª José Carbonell Boria 

José María Cruselles Gómez 

Mª José Estrela Navarro 

Ivana Frasquet Miguel 

Ferran Garcia-Oliver Garcia 

Juan Vicente García Marsilla 

Yolanda Gil Saura 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

Mª José López García 

Josep Montesinos Martínez 

Teresa Orozco Köhler 

Pablo Pérez García 

Mª Dolores Pitarch Garrido 

Julián Sanz Hoya 

Marisa Vázquez de Ágredos- Pascual 
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PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Sergi Doménech García 

Marta García Carrión 

Emilio Iranzo García 

PAS 

Consuelo Mares García     

Lucia Rojo Iranzo 

Joaquin V. Lacasta Calvo (Administrador) 
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