
JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

Data: 27 de setembre del 2012 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 12:00 en segona convocatòria 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència: Mª del Mar Beltrán Silva, Rafael Narbona 

Vizcaíno,  Lluís  Guia  Marín,  Paula  Ribes  Ivars,  Ivana  Frasquet  Miguel,  Enric  Guinot  Rodríguez, 

Francisco Javier Navarro Navarro, Amadeo Serra Desfilis, Valentín Villaverde Bonilla, Alejandro Pérez 

Cueva, Nieves Gómez Manzano, Consuelo Mares García, Jorge Hermosilla Pla, Manuel Tamarit Marí, 

Vicente Cervera García, Jorge Catalá Sanz. 

ORDRE DEL DIA 

1 Aprovació, si escau, de l'acta anterior ordinària 30 de maig de 2012. 

S'aprova l‘acta per assentiment. 

2 Informe de la Degana. 

La Degana informa en relació als punts següents: 

2.1. La Degana agraeix  l'esforç de professors  i membres del P.A.S en  l'elaboració del P.O.D. 

d'acord amb les indicacions del Reial Decret llei i el Rectorat. 

2.2.  La  Degana  felicita  els  professors  que  han  guanyat  els  seus  respectius  concursos  de 

promoció: Julián Sanz Hoya, Mª Luisa Vázquez de Agredos Pascual,  Ivana Frasquet Miguel, 

Ana Mª Camarasa Belmonte, Amadeo Serra Desfilis i Joan del Alcázar Garrido. 

Per altra banda,  la Degana explica que  la Comissió de Professorat decidí dur endavant  les 

promocions  previstes,  incloses  les  que  afecten  a  professors  de  la  Facultat:  2  de  l'àrea  de 

Geografia  Física,  1  de  l'àrea  d'Història  Contemporània,  2  d'Història  de  l'Art  i  2  d'Història 

Moderna. Aquestes promocions suposen un cost total de 290.000€, el que genera un dèficit 

aproximat de  100.000€  en  el pressupost de  la Universitat per  al  2012.  Tanmateix,  aquesta 

aprovació no comportaria una petició de modificació pressupostària, sinó que eixa quantitat 

es carregaria al pressupost de 2013. 

2.3.  L'obra  d'instal∙lació  de  l'aire  condicionat  a  l'annex  departamental  ha  finalitzat,  a  falta 

d'uns detalls, dins dels terminis previstos al contracte. 
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2.4. Dins del programa de millora  i  confort  s'han  instal∙lat  cortines noves a  les aules de  la 

Facultat. 

2.5. Les aules de la Facultat tenen un greu problema de climatització, tant per causa del calor 

com del fred. Per tal de resoldre'l, el Vicerectorat d'infraestructures assumirà la col∙locació de 

més  radiadors  i,  a més  a més,  en unes  setmanes  eixirà  la  licitació per  a  l'adjudicació d'un 

estudi arquitectònic que valore les necessitats de l'edifici i les possibilitats d'actuació. 

3  Proposta  i  aprovació,  si  escau,  de  la modificació  del  Pla  d'estudis  del  Grau  en  Informació  i 

Documentació. 

La  Vicedegana  d'estudis  explica  que  s'ha  introduït  al  document  Verifica  del  Grau  en 

Informació  i  Documentació  un  curs  d'adaptació  per  que  els  diplomats  en  Biblioteconomia  i 

Documentació puguen adaptar‐se al Grau en un únic curs. 

Aquest curs, que  té un  total de 60 crèdits, estarà  integrat per 8 assignatures optatives del 

Grau més el Treball de Fi de Grau. Està previst oferir‐ne 20 places.  

S'aprova la proposta per assentiment. 

4 Proposta  i aprovació, si escau, de  la modificació del Pla d'estudis del Grau en Geografia  i Medi 

ambient. 

La Vicedegana d'estudis explica que s'han introduït modificacions als documents Verifica del 

Grau  en  Geografia  i  Medi  ambient,  Història  i  Història  de  l'Art  per  tal  d'unificar  els  itineraris 

d'intensificació curricular orientats a  l'ensenyament secundari  i donar el mateix codi a assignatures 

que, tot i que tenien el mateix títol i descriptor, mantenien una estructura diferent. Per altra banda, 

aquestes modificacions permetran els estudiants cobrir els 18 crèdits de Geografia, Història i Història 

de  l'Art necessaris per a accedir al Màster de Professor/a d'Educació Secundària. A més a més, tot 

aprofitant  la conjuntura, s'han  realitzat altres canvis menors. En aquest sentit, hom ha  introduït al 

document Verifica del Grau en Geografia i Medi ambient les següents modificacions: 

1. Desactivació  de  l'assignatura  “Geografia  regional  del  món”  i  substitució  per 

“Història III”. 

Desactivació de l'assignatura optativa “La construcció del paisatge”  i substitució per 

l'assignatura “Paisatge i Medi ambient en la Història de l'Art”. 

Incrementar l'oferta de places de nou ingrés de 60 a 80. 

S'aprova la proposta per assentiment. 
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5 Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Pla d'estudis del Grau en Història. 

La Vicedegana d'estudis  indica que al document Verifica del Grau en Història s'han  introduït 

igualment  les modificacions destinades a unificar els  itineraris d'intensificació curricular orientats a 

l'ensenyament secundari. 

S'aprova la proposta per assentiment. 

6 Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Pla d'estudis del Grau en Història de l'Art. 

La Vicedegana d'estudis explica que, de la mateixa manera, al document Verifica del Grau en 

Història de  l'Art s'han  introduït  les modificacions destinades a unificar els  itineraris d'intensificació 

curricular  orientats  a  l'ensenyament  secundari,  en  particular,  la  substitució  de  l'assignatura 

“Arquitectura industrial” per l'assignatura “Geografia general”. 

S'aprova la proposta per assentiment. 

7  Proposta  i  aprovació,  si  escau,  de  representants  de  la  Facultat  de  Geografia  i  Història  en  la 

Comissió d'Usuaris de la Biblioteca d'Humanitats. 

Hom  proposa  els  professors  Mateu  Rodrigo  Lizondo,  que  actuaria  com  a  president  de 

l'esmentada comissió, i Julian Sanz Hoya. 

S'aprova la proposta per assentiment. 

8 Proposta de nomenament de representant en la Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster 

en Patrimoni cultural: Identificació, anàlisi i gestió. 

Hom proposa el professor Manuel Ruzafa García. 

S'aprova la proposta per assentiment. 

9 Assumptes de tràmit. 

  No hi ha. 

10 Torn obert de paraula. 

 La professora Cristina Aldana pregunta per les obres que s'estan realitzant a l'entrada 

de la Facultat.  

 La Degana  respon que  són  la  conseqüència del  canvi de  les portes,  i  tenen 

com a objectiu tant l'embelliment de la façana com garantir la seguretat dels 

usuaris. 
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 L'estudiant Cristian Munera es queixa de la calor que fa a les aules de la Facultat, que 

empitjora considerablement les condicions de la docència. 

 La  Degana  respon  que  a  l'informe  ja  ha  explicat  les  accions  previstes  per 

millorar  l'habitabilitat  de  les  esmentades  aules.  Indica  també  que  primer 

s'ocupen les aules de l'aulari VI, perquè la Facultat té preferència sobre altres 

centres  del  campus,  però  no  són  suficients  per  cobrir  la  totalitat  de  la 

docència. 

 La  Vicedegana  d'estudis  explica  que  aquest  curs  és  particularment  difícil 

perquè s'ha posat en marxa el quart curs dels Graus i encara perviu el cinquè 

curs de les Llicenciatures. 

 L'estudiant Javier Bocero demana que, almenys, els professors utilitzen a les aules els 

micròfons, per tal de millorar‐ne les condicions acústiques. 

 La professora Cristina Aldana pregunta per les antigues aules C. 

 L'administradora del Centre, Julia Barceló, respon que no eren de la Facultat, 

sinó de l'Escola de Comerç. 

 Francisco Fuster expressa el seu malestar pel fet que, tot i que el curs ha començat el 

13 de setembre, el període d'ampliació de matrícula encara no ha conclòs, de manera 

que molts estudiants no estan matriculats  i no tenen accés a  l'aula virtual. Per altra 

banda, pregunta per què encara no s'ha donat resposta a convalidacions demanades 

en juliol, ja que, creu, la quantitat de convalidacions que se sol∙licita no pot ésser molt 

gran. 

 L'administradora de  la Facultat,  Julia Barceló,  respon que el Centre  tramita 

més de 300 convalidacions cada curs. A més a més, la tramitació no es pot fer 

mentre  no  estiguen  disponibles  les  qualificacions,  moltes  de  les  quals 

corresponen a  la segona convocatòria, que es  tanca a  finals de  juliol, sense 

oblidar  que  el  mes  d'agost  és  inhàbil.  Per  altra  banda,  pel  que  fa  a  les 

ampliacions de matrícula, hi ha un calendari fixat pel Rectorat, que contempla 

diversos  elements,  com  ara  els  diferents  períodes  de  la  Selectivitat  o 

l'equilibri entre els diferents grups oferits. 
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 La  Secretària  explica  que,  per  facilitar  la  incorporació  dels  estudiants  no 

matriculats a les activitats docents, el professor de l'assignatura pot donar‐los 

d'alta a l'aula virtual 

 El  professor  José  Luís  Jiménez  felicita  l'equip  deganal  i  la  Facultat  per  l'acte 

d'homenatge als professors Mª Paz García‐Gelabert Pérez i Manuel Ardit Lucas. 

I,  sense més  assumptes  que  tractar,  es  clou  la  sessió  a  les  13  hores,  de  la  qual,  com  a 

Secretària, done fe i, amb el vist‐i‐plau de la Degana, estenc aquesta acta. 

 

 

              Vist‐i‐plau 

 

La Secretària            La Degana 

               

 

Mª Luz Mandingorra Llavata                      Ester Alba Pagán           
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ANNEX 1 

JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

27 DE SETEMBRE DEL 2012 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

Equip deganal: 

Ester Alba Pagán 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

Professorat amb vinculació permanent: 

Cristina Aldana Nácher 

Ana Mª Camarasa Belmonte 

Encarna García Monerris 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

Pablo Pérez García 

Cristina Vidal Lorenzo 

Professorat sense vinculació permanent: 

Emilio Iranzo García 

Personal Investigador en Formació: 

Francisco Fuster García 

Personal d'administració i serveis: 

Estudiants: 

Javier Bocero Martín 

Cristian Munera Almenar 

Paula Ribes Ivars 

 

 

 

 


