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JUNTA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

 

Data: 28 de gener de 2021 

Hora de la reunió: 12h30 en primera convocatòria i 13h00 en segona 

 

 

Assistents: relació a l'Annex 1.  

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinaria de 18 de desembre de 2020.  

S’aprova per assentiment. 

 

2. Informe del Degà.  

El Degà va començar el seu informe fent un balanç dels diferents models de docència 
(presencial, semipresencial i en línia) aplicats en els diversos graus de la Facultat durant el 
primer quadrimestre. La seua interpretació era que havien servit, juntament amb altres 
mesures ja conegudes, per a controlar la propagació de la Covid19 a les aules però que, amb 
el nou any, també havien arribat nous reptes.  
 
El període d'exàmens, que ja arribava a la fi, havia anat bé en general, encara que s'havia 
desenvolupat enmig d'una gran polèmica pel seu caràcter presencial. Per a evitar riscos 
s'havia reformat la presència dels vigilants Covid19 (que havien hagut d'actuar poc al llarg del 
mes buidant corredors i altres espais comuns com la cafeteria), i l'equip deganal s'havia 
alternat per a supervisar el correcte desenvolupament de les proves dia a dia. Aquest format 
d'exàmens havia sigut molt criticat pels alumnes, però considerava que havia sigut essencial 
per a garantir la qualitat necessària.  
 
Aquesta oposició s'havia canalitzat en bona part a través de l'adreça de correu deganatgh, a 
la qual els estudiants van escriure no sols per a demanar l'adaptació de les seues proves (per 
estar infectats o ser contacte estret), sinó també per a queixar-se i sol·licitar el pas a un 
format d'exàmens en línia. 
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En aquest sentit la Vicedegana de Qualitat va explicar que s'havia rebut al voltant d'un miler 
de correus, a través dels quals havia pogut establir la xifra de 47 positius confirmats i 200 
confinats per ser contacte estret d'infectats al llarg del mes de gener. A partir d'ací havien 
sorgit altres problemes paral·lels com el dels Erasmus que tenien difícil desplaçar-se o el dels 
qui vivien amb persones de risc. Bona part de la resta de correus fins a arribar al miler 
assenyalat, havia consistit en l'enunciat de queixes i reivindicacions per la modalitat de 
proves triada. En tots els casos la resposta va ser que no s'havia fet una altra cosa que seguir 
les directrius marcades per la Unviersidad de València i publicades el 7 de gener. En qualsevol 
cas també va voler destacar la sinceritat de la majoria dels alumnes que havien escrit amb 
problemes. 
 
A continuació la Vicedegana d'Estudis va demanar la paraula per a assenyalar que, si es té en 
compte que el cens del nostre alumnat es situa en unes 2500 persones, el fet que quasi 1000 
s'hagueren posat en contacte amb el deganat al llarg de només tres setmanes donava mostra 
de l'esforç realitzat, sobretot per part de la Vicedegana de Qualitat. 
 
En un altre ordre de coses el Degà va explicar que s'havia aprofitat el període no lectiu per a 
renovar els equips informàtics que presentaven problemes de connectivitat. També que el 
termini de presentació de propostes per a Activitats Complementàries per al segon 
quadrimestre havia acabat i, continuant amb qüestions pressupostàries, va anunciar que 
abans de la junta del 24 de febrero, en què es triaria nou Degà/a, se celebraria una altra per a 
liquidar els comptes de 2020. Després d'aquest avís va concloure el seu informe agraint a 
l'alumnat, PDI, PAS i servei de neteja el treball al llarg del mes de gener. 
 

3. Informació eleccions Degà/Degana.  

En aquest punt el Degà va recordar als membres de la Junta el calendari electoral que portaria 
a l'elecció de nou Degà/na el citat 24 de febrer. De fet la convocatòria ja s'havia publicat el 25 
de gener, i el 3 de febrer s'obriria el termini de presentació de candidatures, que duraria fins 
al 10. A continuació, el 15, es faria la proclamació definitiva de candidatures, iniciant-se llavors 
el termini per a realitzar el vot anticipat fins al dia previ a l'elecció. La Universitat de València 
encara no havia facilitat la normativa adaptada de com s'havia de realitzar la votació, però el 
Degà va recomanar a tots seguir el mateix model utilitzat en les eleccions a Junta, això és, 
prioritzar la modalitat de vot anticipat. 
 

4. Informació docència segon quadrimestre. 

La decisió de quines mesures prendre enfront de l'inici del segon quadrimestre, amb les xifres 
de contagi disparades i en plena tercera onada de la pandemia havia sigut, sense cap dubte, 
l'assumpte més estressant per a tot l'equip deganal en la segona meitat del mes de gener. El 
retard per part de la Universitat de València a l'hora d'acordar una postura comuna i marcar 
unes directrius clares ens va sumir en una perillosa incertesa, fent-se evident la necessitat de 
prendre decisions amb el temps suficient perquè tot poguera estar organitzat de cara a l'1 de 
febrer. En aquest sentit el Degà va explicar que, de fet, les directrius del Rectorat no havien 
arribat sinó instants previs a l'inici de la Junta i a tres dies de l'inici del segon quadrimestre, la 
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qual cosa donava bona prova de la situació viscuda. Després de llegir públicament la resolució 
del Rectorat, que recomanava la priorització de la docència no presencial i, en excepcions 
molt justificades, uns aforaments que no superaren el 30% de la capacitat de les aules, el Degà 
va assenyalar que en aquesta Facultat s'havia decidit no esperar a aquest dictamen, i que ja 
feia una setmana que l'equip deganal havia decidit, amb el consens dels directors de 
Departament i de Màster, les CAT de cada Grau i els estudiants, iniciar el quadrimestre en 
modalitat de docència en línia almenys durant tot el mes de febrer.  
 
Havent-se produït nombroses reunions telemàtiques amb els diferents òrgans i col·lectius de 
la Facultat, aquest anunci i els seus detalls eren ja coneguts per una majoria dels membres de 
la Junta, per la qual cosa aquest anunci no va generar cap debat, evidenciant-se així 
l'aquiescència i suport a la mesura. En aquest sentit només van sorgir algunes veus que, 
sobretot a través del xat, van agrair a l'equip deganal l'esforç emprat. 
 

13. Assumptes de tràmit. 

No n’hi ha. 

14. Torn obert de paraula. 

No n’hi ha. 

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 13:50, 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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JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

28 de GENER de 2021 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Albaladejo Vivero, Manuel 

Albertos Puebla, Juan Miguel 

Archilés Cardona, Ferran 

Camarasa Belmonte, Ana 

Carbonell Boria, María José 

Catalá Sanz, Jorge 

Chiva Beltrán, Juan 

Cruselles Gómez, José María 

García Marsilla, Juan Vicente 

García Carrión, Marta 

Gil Saura, Yolanda 

Iranzo Garia, Emilio 

Jerez Moliner, Felipe 

Jiménez Salvador, José Luis 

Ledo Caballero, Antonio Carlos 

Lomas Cortés, Manuel 

Mandingorra Llavata, María Luz 

Montesinos Martínez, Josep 

Orozco Köhler, Teresa 

Pardo Molero, Juan Francisco 
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Pitarch Garrido, Mª Dolores 

Salom Carrasco, Julia 

Vázquez de Ágredos- Pascual, Marisa 

 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Andreu Miralles, Xavier  

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) 

ESTUDIANTES 

Cantos Martínez, Andrea 

 

 

 


