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JUNTA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 10 de novembre de 2021 

Hora de la reunió: 11h30 en primera convocatòria i 12h00 en segona 

 

 

Assistents: relació a l'Annex 1.  Excusa la seua assistència Sergi Domènech. 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 13 de juliol de 2021. 

S’aprova per assentiment. 

 

2. Informe del Degà.  

El Degà va començar el seu informe explicant que, malgrat que les mesures COVID havien 
començat a relaxar-se, aquest curs les sessions de la junta mantindrien el format híbrid del 
curs anterior per prevenció. En qualsevol cas el balanç que es podia fer des de l'inici de l'any 
acadèmic era positiu. Totes les classes havien començat en modalitat 100% presencial 
(excepte en alguns grups de Nau Gran que anaven al 50%) i sense problemes ressenyables, 
per la qual cosa la millora respecte al curs passat era apreciable. De fet de moment només 
hi havia hagut un cas d'estudiant en quarantena, i ni tan sols s'havia confirmat. Sens dubte 
havia ajudat la vacunació que, des del gabinet de salut del campus, s'estava fent dels 
estudiants Erasmus i que havia sigut tot un èxit fins al moment encara que, en l'extrem 
oposat i al contrari del succeït en cursos anteriors, encara no es tenia notícia sobre l'inici de 
la campanya de vacunació de la grip. En qualsevol cas i gràcies a la millora de les xifres, 
després d'any i mig amb molts alts i baixos, les activitats culturals havien tornat a prendre 
impuls. 

 
D'altra banda va comentar que en pocs dies tindrien lloc les eleccions d'estudiants per a 
renovar la seua participació tant en la Junta com el Claustre. En total s'havien presentat 5 
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candidatures. Pel que fa al PDI i al PAS del Centre, també estaven convocats per a renovar 8 
i 1 places respectivament. Els candidats presentats cobrien just aquest nombre de places, 
per la qual cosa almenys es podrien ocupar totes. 

  
A continuació el Degà va informar que s'havia produït un problema amb la virtualització dels 
equips a les aules d'informàtica. En aquest sentit ja s'estaven assajant dues possibles 
solucions però encara s'estava pendent del resultat. Si els problemes persistiren es tindria 
que desvirtualitzar una part dels equips. Sense abandonar aquest tema també va recordar 
que la llicència de BlackBoard expiraria prompte, i que la Universitat tenia planejat introduir 
una aplicació nova. 

D'altra banda va informar que les obres de la Sala Joan Fuster i el seu vestíbul continuaven, i 
que la finalització estava prevista per al mes de febrer. Els treballs que ja havien acabat eren 
els de l'aula F.3.3, que ja estava remodelada, complint un any més amb el compromís de 
relizar la reforma d'una aula per curs. De la mateixa manera la Sala Palmireno també s'havia 
adaptat per a retornar-li la seua antiga funció d’aula de teatre. La inauguració estava 
prevista per al 24 de novembre, encara que la programació no començarà fins al curs 2022-
2023. 

 
Tal vegada agreujat per la confusió de l'inici de curs i l'extensió de les obres en diversos 
llocs, el Degà també va donar avís que s'havia produït un nombre inusual de robatoris al 
campus. En la Facultat no s'havia detectat cap furt i semblava que el problema, en general, 
havia remés, però així i tot va recomanar a tots que no deixaren obert cap espai de la 
Facultat. 

 

Finalment va explicar que s'havia creat una comissió per a analitzar l'avantprojecte de llei 
d'universitats. La idea era que canalitzara les reflexions del professorat del Centr, i 
preparara un conjunt de recomanacions que manar a la Universitat, i així ajudar a definir una 
posició i resposta conjunta de tota la comunitat docent enfront d'aquest projecte. 

Sense més qüestions de les que informar, el Degà va donar per acabat el seu informe. 

 

3. Proposta i aprovació si escau de la proposta de premis extraordinaris dels graus i 
màsters 2020-2021. 

En aquest punt el Secretari va prendre la paraula per a explicar que la Comissió de Premis 
s'havia reunit i aprovat elevar a la Junta la següent proposta de premis: 
 
- Grau en Història (3 premis): Miguel Ángel Rubio Lapeña; Llorenç Amorós Serra i Óscar 
Canet Nadal. 
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-Grau en Història de l'Art (2 premis): Álvaro Herce Martín i Alba Gandía Jiménez. 
-Grau en Informació i Documentació (1 premi): Assumpta Policarpo Andrés. 
-Grau en Geografia i Medi Ambient (1 premi): Javier Berenguer Sala. 

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

 
4. Recepció i aval, si escau dels títols propis de la Facultat. 
 
L'aval de la Junta als títols propis del Centre havia sigut el principal motiu de la convocatòria 
d'aquesta sessió, però el retard en l'enviament de la documentació va fer impossible 
escometre aquest punt, que es va deixar en suspens fins que es produïra la recepció de la 
citada documentació. 
 
 
5. Informació de l’avantprojecte de llei del Ministeri d’Universitats i treball amb propostes 
de la Facultat de Geografia i Història. 
 
En aquest punt el Degà va repetir les idees que sobre aquest tema ja havia expressat en 
l'informe, tornant a recordar la importància de participar en el procés de revisió del citat 
avantprojecte i col·laborar per tant amb la comissió que s'havia creat (Vegeu punt 2 de 
l'acta). 
 
6. Assumptes de tràmit. 
 
No n’ hi ha 
 
7. Torn obert de paraula. 
 
No n’hi ha. 
 
Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 12:55, 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 

10 de novembre de 2021 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

 

Archilés Cardona, Ferran 

Albertos Puebla, Juan Miguel 

Camarasa Belmonte, Ana 

Catalá Sanz, Jorge 

Chiva Beltrán, Juan 

Cruselles Gómez, José María 

García Carrión, Marta 

Iranzo García, Emilio 

Jerez Moliner, Felipe 

Jiménez Salvador, José Luis 

Lomas Cortés, Manuel 

Mandingorra Llavata, Mª Luz 

Montesinos Martínez, Josep 

Orozco Kölher, M. Teresa 

Pardo Molero, Juan Francisco 

Pitarch Garrido, María Dolores 

Pons Pons, Anaclet 

Salom, julia 
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Vázquez de Ágredos Pascual, Mª Luisa 

 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Izquierdo Aranda, Mª Teresa 

Mocholí Martínez, Mª Elvira 

 

PAS 

Mares García, Consuelo 

Montes Viana, Mercedes 

Rojo Iranzo, Lucía 

 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 

Solbes Borja, Clara 

 

 

 

 

 

 

 

 


