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Jesús Lancis (Sant Miquel de les Salines, 1965) és Llicenciat en Ciències Físiques per la 

Universitat de València en 1988 i Doctor en Física per la Universitat de València en 1992. Es 

va incorporar a la Universitat Jaume I de Castelló en 1991 en la qual desenvolupa la seva labor 

investigadora en el camp de la fotònica, sent actualment investigador responsable de el “Grup 

d'Òptica de Castelló, GROC·UJI” (https://sites.google.com/a/uji.es/photonics-uji/).  

 

El Dr. Lancis centra la seva activitat en el control digital de feixos de llum mitjançant 

microestructures difractivas codificades sobre moduladors espacials de llum programables. 

Aquest treball té com a meta la superació de les limitacions que presenten les tecnologies 

fotòniques en la seva aplicació a la biomedicina i al manufacturat làser. En 2012, el grup 

d'investigació que dirigeix el Dr. Lancis va rebre la distinció d'excel·lència de la Generalitat 

Valenciana a través del programa PROMETEU. El Dr. Lancis ha estat l'investigador principal 

en més de 10 projectes d'investigació a nivell local, regional, nacional i internacional. Ha 

publicat més de 160 articles d'investigació (citat 1.163 vegades, índex h = 18 fins a octubre de 

2015) en les principals revistes dels camps de la fotònica, la física i la ciència multidisciplinària 

indexades en ISI Web of Knowledge. A més, ha presentat més de 40 conferències convidades o 

plenàries sobre fotònica en diferents reunions organitzades per societats científiques de 

referència en el seu àmbit (Societat Americana d'Òptica, Societat Europea de Física, Societat 

Europea de Fotònica, ...). Ha dirigit quatre tesis doctorals en el camp de la fotònica. 

 

Alguns dels resultats obtinguts pel Dr. Lancis en els últims anys en els camps de l'òptica 

difractiva i la ciència ultrarrápida han estat ressaltats i reconeguts a nivell internacional. 

Recentment, ha estat pioner en l'aplicació de l'estratègia de formació d'imatges amb un sol 

fotodetector per superar les limitacions imposades per el “scattering” de la llum en la visió 

d'objectes ocults a l'interior d'un mitjà tèrbol, com la pell o el fum. Diferents mitjans 

especialitzats han difós l'impacte d'aquesta investigació en el camp de la biomedicina a nivell 

internacional (Societat Americana d'Òptica: “Overcoming Light Scattering: Single-pixel 

Optical System Uses Compressive Sensing to See Deeper Inside tissue”, medicalphysicsweb 

Institue of Physics : “Single-pixel optical system images deeper”...).  

 

En l'àmbit del desenvolupament d'algorismes d'òptica computacional, el Dr. Lancis ha proposat 

la utilització de la tècnica de “compressive sensing” per al xifrat òptic de la informació, 

dissenyant un mètode segur per a la transmissió d'imatges que, a més, és compatible amb els 

mètodes tradicionals de compressió d'imatges. Aquesta proposta va ser ressaltada per la revista 

Nature Photonics en la seva secció Breaking News (“The ghost holds a secret"). Més 

recentment, ha publicat en Scientific Reports, la revista d'accés obert de Nature Publishing 

Group, un mètode per reduir el temps de captura d'imatges amb sensors d'un sol fotodetector 

(High-resolution adaptive imaging with a single photodiode). 

 

https://sites.google.com/a/uji.es/photonics-uji/
http://www.osa.org/en-us/about_osa/newsroom/news_releases/2014/overcoming_light_scattering_single-pixel_optical_s/
http://www.osa.org/en-us/about_osa/newsroom/news_releases/2014/overcoming_light_scattering_single-pixel_optical_s/
http://medicalphysicsweb.org/cws/article/research/58160
http://www.nature.com/nphoton/journal/v4/n9/full/nphoton.2010.206.html
http://www.nature.com/articles/srep14300


 

El Dr. Lancis és pioner en el control digital de feixos làser de polsos ultracurts i la seva 

aplicació en el manufacturat làser d'alta precisió. Ultraràpid, és a dir, la capacitat d'augmentar 

el rendiment del manufacturat, i ultracurt, és a dir, l'obtenció de resolucions espacials a escala 

micromètrica, són alguns dels resultats aconseguits pel nostre grup. Aquests resultats han estat 

portada del nombre de maig 2014 de la revista Optics and Photonics News editada per la 

Societat Americana d'Òptica (“Ultrafast and Ultrashort: Some Recent Advances in Pulsed 

Lasers”) i de l'edició de març 2015 de la revista Europhotonics Journal (“Femtosecond lasers 

provide a gentler way to micromachine”). 

 

El Dr. Lancis també està compromès en la transferència de la investigació, amb patents en el 

camp de l'òptica adaptativa, “Method for measuring optical aberrations with variable range 

and sensitivity using two reconfigurable optical elements, and device for performing same”  

WO2011110714, i la participació en diferents projectes de transferència tecnològica amb 

empreses de l'àmbit nacional i internacional. Molt recentment, el Dr. Jesús Lancis ha estat 

nomenat “Senior Member” de la Societat Americana d'Òptica. La rellevància d'aquesta 

distinció recau en la dedicació i els assoliments excel·lents en el camp de la fotònica 

aconseguits pels seus posseïdors. A nivell nacional, el Dr. Lancis és president del Comitè de 

Tècniques de la Imatge de la Societat Espanyola d'Òptica (SEDOPTICA). 

 

Quant a la seva labor docent, la va iniciar en 1988 a l'àrea de coneixement d'Òptica en el 

Departament del mateix nom de la Universitat de València. La seva labor docent de grau s'ha 

desenvolupat fonamentalment en Física General, impartint assignatures de caràcter introductori 

en diferents titulacions de l'àmbit de les Enginyeries (Enginyeria en Tecnologies Industrials, 

Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Informàtica), el 

grau en Química i el grau en Medicina. Ha impartit diversos assignatures de màster (màster 

universitari de Física Aplicada i màster universitari en Professorat d'Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes de la Universitat 

Jaume I) relacionats amb l'àmbit de la fotònica i l'ensenyament de la Física. Ha estat 

coordinador de les Proves d'Accés a la Universitat de la matèria Física i des de 2000, per 

encàrrec de la Reial Societat Espanyola de Física, és president del comitè organitzador de la 

fase local de l'Olimpíada de Física en la Universitat Jaume I. En 2011 va rebre el Premi a 

l'Excel·lència Docent del Consell Social de la Universitat Jaume I. A més, ha participat 

assíduament en diferents programes de doctorat en l'àmbit de les ciències des de la seva 

incorporació a la universitat.  

El Dr. Lancis ha estat director del Departament de Física de la Universitat Jaume entre 2007 i 

2011. Té reconeguts 5 quinquennis docents i 4 sexennis d'investigació. Des de 2014, el Dr. 

Lancis dirigeix l'Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I, projecte en el qual s'ha 

compromès fermament a promoure la qualitat i les bones pràctiques en la formació de joves 

investigadors. 
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