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ACTA DEL CONSELL EXTRAORDINARI DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA 

FÍSICA I ANALÍTICA 

 

 

Número de la sessió: 73 

Data: 12 de març de 2019 

Hora: 9.45 h en primera convocatòria i 10 h, en segona 

Lloc: seminari TC1226DS 

 

 

Assisteixen: 
Beltrán Arandes, Joaquín 

Campos García, Merche 

Carda Broch, Samuel 

Castillo Solsona, Raquel (secretària) 

Celma Tirado, Alberto 

Fabregat Safont, David 

Ibáñez Martínez, María 

López Benet, Francisco 

Marchal Serrano, Mónica 

Martí Forés, Sergio 

Moliner Ibáñez, Vicente 

Monzón Vicent, Eva 

Planelles Fuster, Josep H. 

Rajadell Viciano, Fernando 

Roig i Navarro, Antoni Francesc 

Safont Villarreal, V. Sixte 

Sancho Llopis, Juan V. 

Serrano Gallego, Roque (director) 

Sorribes Terres, Ivan 

Swiderek, Katarzyna 

 

Excusen l’absència 

Beltrán Flors, Armando 

Pitarch Arquimbau, M. Elena 

Roca Moliner, M. Teresa 

 

 

Ordre del dia: 

1. Informe i aprovació, si escau, del compromís de la participació del Departament en el 

màster en Química Sanitària. 
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Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Informe i aprovació, si escau, del compromís de la participació del Departament en el 

màster en Química Sanitària. 

La Direcció informa que la setmana passada va tenir una reunió convocada pel vicedirector 

del grau en Química, Mario Llusar, amb el vicerector adjunt, Ximo Beltrán, la directora de 

QIO i els coordinadors del màster en Química per a tractar el tema del màster en Química 

Sanitària. Mario va comentar que abans del dia 15 necessita contestar dient si la Universitat 

Jaume I s’adhereix o no a aquest màster. Ximo explica que, per a posar en marxa els tràmits 

del màster, necessita tenir el compromís dels dos departaments de Química de què la docència 

que ens corresponga d’aquest màster es donaria per algun professor obligatòriament. A més, 

es comenta que cal tenir en compte que la posada en marxa d’aquest màster afectarà el 

nombre d’estudiants i estudiantes matriculats en la resta de màster de Química i que, 

possiblement, l’Escola demanaria el tancament d’algun màster.  

Després d’algunes xicotetes intervencions s’aprova, per assentiment, la no participació en el 

màster en Química Sanitària del Departament de Química Física i Analítica. 

 

Sense haver-hi més temes per a tractar, s’alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 

aquesta acta, amb el vistiplau del director. 

 

  

La secretària, Vistiplau, 

 El director, 

 

 


