JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Data: 28 de novembre de 2016
Lloc: Sala de Juntes
Hora de la reunió: 9:45 en segona convocatòria

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència Yolanda Gil Saura, José Luis
Jiménez Salvador, Mª Luz Mandingorra Llavata, Francisco Javier Navarro Navarro, Amadeo
Serra Desfilis, Valentín Villaverde Bonilla, Emilio Iranzo García, Manuel Tamarit Marí.

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 27 d’octubre de 2016.
S’aprova per assentiment.
2. Informe de la Degana.
•

•

•

La Degana va informar sobre la última reunió de la Comissió de Professorat per la
qual va passar el nou reglament de selecció de professorat interí, que inclou un
barem amb un 40% concurs de mèrits i un altre 40% d’entrevista personal; així
mateix la comissió de selecció estarà presidida pel degà o degana o persona en qui
delegue. Per la mateixa reunió van passar els canvis introduïts per a demanar
llicència de sabàtic, amb increment de puntuació per posseir el títol de valencià i
docència en valencià en els últims 10 anys. Així mateix es va aprovar proposar al
Consell de Govern la retirada del requisit de tindre el C1 de valencià per a la
promoció a càtedra; no obstant això la Mesa Negociadora va decidir que es retirés
eixa proposta.
En altre orde de coses, la Degana recordà els assistents que els dies 29 i 30 de
novembre tindran lloc les sessions per a l’acreditació dels títols d’Història, Història
del Art i Informació i Documentació, amb els respectius avaluadors de l’AVAP, de la
qual cosa el Vicedegà de Qualitat va donar els detalls.
Finalment la Degana va informar els presents que l’1 de desembre començarà a la
Facultat una campanya de recollida d’aliments destinats als camps de refugiats
saharauis; la campanya estarà oberta tot el mes de desembre.

3. Aprovació, si escau, de la proposta de premis extraordinaris de llicenciatura i grau 20152016.
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La Degana va cedir la paraula a l’Administrador del Centre, que va detallar la
proposta aprovada per la Comissió de Premis Extraordinaris (annex 2), explicant els criteris
d’adjudicació i llegint els noms dels candidats per cada titulació. Es va sotmetre a votació la
proposta, que va ser aprovada per unanimitat.
4. Aprovació si escau del Verifica del Grau de Geografia i Medi Ambient.
La Degana va cedir la paraula a la Vicedegana d’Economia, que va explicar les raons
de les modificacions proposades per al document de verificació del títol de Geografia i Medi
Ambient, les quals venen en part de les recomanacions de la Comissió d’Acreditació,
especialment en qüestions formals, com ara el canvi de codi ISCED. Així mateix s’amplia el
període per a cursar Pràctiques Externes als dos semestres de quart curs i, en la mateixa
línia, s’amplien les pràctiques de tres assignatures, la qual cosa, en el moment de la seua
aplicació, podrà ser assumida pel personal docent sense que afecte al Pla de Viabilitat.
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat.
5. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de la Medalla de la Universitat per a la doctora Isabel
Morant Deusa.
La Degana va donar lectura a la carta rebuda de la Unitat d’Igualtat, que invitava la
Facultat a proposar la concessió de la Medalla de la Universitat de València a la Profª Isabel
Morant Deusa, catedràtica d’Història Moderna, atenent els seus mèrits acadèmics i de
gestió i el seu protagonisme en la difusió i promoció dels valors feministes i d’igualtat.
Seguidament donà la paraula al Coordinador d’Història Moderna, Prof. Jorge Catalá, que va
llegir un escrit glossant dits mèrits (ambdós documents figuren a l’annex 3). Una vegada
llegit l’escrit el Director del Departament d’Història Moderna i Contemporània va mostrar el
seu suport a la proposta que, sotmesa a votació, va ser aprovada per unanimitat.
6. Assumptes de tràmit.
No n’hi ha.
7. Torn obert de paraula.
La Degana va aprofitar per a posar en coneixement de la Junta l’arribada al Deganat
el divendres a última hora d’una sol·licitud presentada per Laura Peris Bolta, alumna del
Màster de Formació del Món Occidental, demanant recolzament de la Facultat per a
determinades qüestions relacionades amb dit Màster. Malgrat la impossibilitat d’incorporar
la sol·licitud a l’orde del dia de la present Junta (donat el moment de la seua presentació), la
Degana ha volgut informar els presents d’alguns punts del dit escrit, com ara la suspensió
de docència per al present curs en assignatures optatives que no arribaven al mínim de
matrícula, l’assignació d’aules o el recolzament general al Màster per tal de garantir la seua
supervivència. Pel que fa al manteniment d’assignatures optatives, la Degana va recordar la
mediació del Deganat amb el Vicerectorat de Professorat per a aconseguir que de les
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assignatures amenaçades de suspensió se’n mantingués al menys una; en relació al
problemes patits per alguna de les aules va assegurar que els serveis administratius i de
consergeria de la Facultat van facilitar (com és habitual) la resolució de dits problemes,
mitjançant, en cas necessari, l’assignació d’una nova aula, la qual cosa va ser corroborada
pel Vicedegà de Cultura, professor de dit Màster. Finalment, la Degana recordà els presents
el compromís que, des del moment de l’elaboració dels plans d’estudis fins ara, els diferents
equips de Direcció de la Facultat han tingut i tenen amb el Màster d’Història de la Formació
del Món Occidental. En qualsevol cas la Degana va anunciar la seua intenció de reunir-se
amb els afectats.

Amb la qual cosa, i sense més assumptes que tractar, es clou la sessió a les 10:30, 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

Juan Francisco Pardo Molero

La Degana

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
Ana Mª Camarasa Belmonte
Jorge Antonio Catalá Sanz
Encarna García Monerris
Elena Grau Almero
Felipe Jerez Moliner
Antonio Carlos Ledo Caballero
Josep Montesinos Martínez
Juan Francisco Pardo Molero
Pablo Pérez García
María Dolores Pitarch Garrido
Anaclet Pons Pons
Miguel Requena Jiménez
Julián Sanz Hoya
Nuria Tabanera García

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT
Jaime Escribano Pizarro

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ
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PAS
Consuelo Mares García
Elisa Palacios Sánchez
Josep Vicó Crespo
Joaquín V. Lacasta Calvo (Administrador)

ESTUDIANTS
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ANNEX 2
PROPOSTA DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE LLICENCIATURA I GRAU 2015-2016
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE
LLICENCIATURA I GRAU
CURSO 2015-2016
JUNTA DE FACULTAT DE 28 DE NOVEMBRE DE 2016

PREMIS EXTRAORDINARIS DE LLICENCIATURA:
LLICENCIATURA D’HISTÒRIA
Total de estudiants/tes: 9
No és procedent proposar la concessió de premi extraordinari, atenent que cap titulat
compleix el requisit de qualificació mínima establert en l'article 3. b) del Reglament.

LLICENCIATURA D’HISTÒRIA DE L’ART
Total d’estudiants/tes: 4
No és procedent proposar la concessió de premi extraordinari, atenent que cap titulat
compleix el requisit de qualificació mínima establert en l'article 3. b) del Reglament.

PREMIS EXTRAORDINARIS DE GRAU:
GRAU EN HISTÒRIA
Total de estudiants/tes: 139
Pot proposar-se la concessió de 3 premis extraordinaris. Es proposa als estudiants
amb les notes més altes:
GUILLERMO LOPEZ JUAN

(9,55)

ANTONIO VARGAS TABERNERO

(9,49)

ENRIC CHULIO PEREZ

(9,43)
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GRAU EN HISTÒRIA DE L’ART
Total de estudiants/tes: 112
Pot proposar-se la concessió de 3 premis. Es proposa als estudiants/tes amb les notes
més altes:
MARTA TORNERO FERRANDO

(9,44)

JUAN JOSE CASTAÑO MORCILLO

(9,23)

JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ

(8,88)

GRAU EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Total d’estudiants/tes: 35
Pot proposar-se la concessió d’1 premi extraordinari. Es proposa a l’estudiant amb la
nota més alta:
JAVIER GONZALEZ LLINARES

(9,12)

GRAU EN GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT
Total de estudiants/tes: 33
Pot proposar-se la concessió d’1 premi. Es proposa a l’estudiant amb la nota més alta
VÍCTOR JAVIER FORT ESCRIVÁ

(8,73)

--------------------------------------------------------------------------
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ANNEX 3
SEMBLANÇA DE LA PROFESSORA ISABEL MORANT DEUSA

9

ISABEL MORANT DEUSA
Catedrática de Historia Moderna y Contemporánea.
Universitat de València

Vicerrectora de la Universitat de València.

Primera mujer vicerrectora de la Universidad de Valencia, en el
primer gobierno elegido democráticamente por el Claustro en
1984.
Como
vicerrectorade
extensión
universitaria
y
normalización lingüística- su
empeño se centró en crear las
bases necesarias para dar
visibilidad a las producciones y
creaciones de los universitarios, abriendo su conocimiento a la
sociedad
valenciana. En esta misma línea
se
destaca la
creación, en 1987, de la Universitat d’Estiu de Gandía, de la
que fue
directora entre 1994
y el 2000. De aquel empeño
formaba parte, también, el uso público de la lengua propia.

La colección Feminismos.

Fue impulsora

y directora

de la colección Feminismos, nacida

en 1991, como un proyecto editorial conjunto de la Universidad
de Valencia
y de la
Editorial Cátedra, con el apoyo del
Instituto de la Mujer de Madrid, con el objetivo de dar cauce y
visibilidad a las investigaciones sobre la desigualdad de las
mujeres
y la diferencia de sexos, puestas de relieve
por el
feminismo de los años setenta. Superadas las
barreras del
silencio y la indiferencia académica, en los años ochenta, los
estudios sobre las mujeres, en auge en el ámbito internacional,
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parecían
demandar una colección
que
los identificara, que
pudiera servir, al mismo tiempo, para crear la demanda de un
público, que, de manera
creciente,
se
interesaba
en
el
conocimiento de los temas que se abordaban en los textos que
debían de formar parte de la

colección.

Los 126 títulos de Feminismos, publicados de manera regular a
lo largo de casi treinta años, prueban la
necesidad y solidez
de una colección, cuyos libros se conocen y se usan más allá
del ámbito académico, en España y en los países iberoamericanos
de habla española (incluyendo los EEUU). Los testimonios que
conocemos de sus lectores, mujeres, profesores, estudiantes o
profesionales, de distintas disciplinas, ponen de relieve
su
aprecio por una colección comprometida en la difusión de un
saber necesario para la construcción de
modelos sociales y
relacionales más justos, libres e igualitarios.

La Historia de las mujeres.

Pionera en los estudios de historia de las mujeres,
participó en la creación de una historiografía que comenzó a
desarrollarse a partir de los años ochenta en Europa
y en
América.
materias

Paralelamente impulsó
que empezaron
a

la creación de las nuevas
impartirse
en los estudios

reglados de las Facultades de Historia, a partir
noventa.

Ha

dirigido

la

de los años

Historia de las Mujeres en España y América

Latina, publicada

por la editorial Cátedra entre 2005 y 2006.
La
obra, en cuatro volúmenes, con casi 4000 páginas, fue un
proyecto ambicioso, pionero
en su género. En ella se pone de
relieve los avances de la producción
historiográfica que
denominamos historia de las mujeres y de género, producida a uno
y otro lado del Atlántico,
y
se ofrece
un
relato nuevo,
significativo por sus hallazgos sobre la agencia histórica de
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las mujeres y sobre la construcción sexuada de las sociedad, en
lo países de referencia. Esta edición, por otro lado, ha sido
muy bien recibida en el ámbito internacional, en la medida que
ha hecho visible una historiografía, escrita en castellano, que
era aún poco conocida en otros ámbitos académicos, tanto en
Europa como en los EEUU.

La igualdad en el conocimiento.

Su obra ha sido reconocida
por el FECYT (Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología), que, en 2007, le
otorgó el primer premio, creado por la esta institución, por
su labor en la difusión del conocimiento sobre la igualdad.
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