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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

CONSELL DE DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS 

I DISSENY (ESID) 

 

 

Nº de la sessió: 134 

Data: 9 de gener de 2019 

Hora: 10:00 h 

Lloc: Seminari TC-2406-DS 
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PDI     

Abellán Nebot, José Vte. X    Izquierdo Escrig, Raúl  X  

Alfonso Gil, José Carlos X    Máñez Pitarch, Mª Jesús X   

Aparicio Marín, Néstor X    Martínez Moya, Joaquín Ángel X   

Arce Martínez, José Miguel  X   Monjo Mur, Lluís X   

Ariño Latorre, Carlos   X  Navarro Lizandra, José Luis  X  

Balaguer Herrero, Pedro   X  Peñarrocha Alós, Ignacio X   

Belenguer Balaguer, Enrique X    Pérez Soler, Emilio   X 

Beltrán San Segundo, Héctor  X   Romero Pérez, Julio Ariel X   

Bruscas Bellido, Gracia Mª X    Romero Subirón, Fernando   X 

Cabedo Mas, Luis   X  Rosado Castellano, Pedro X   

Cabeza González, Manuel X    Sáez Riquelme, Beatriz  X  

Cervera González, Iván  X   Sanchis Llopis, Roberto X   

Díaz García, Diego   X  Serrano Mira, Julio X   

Fabra Galofre, Mª Lidón   X  Soler Estrela, Alba X   

Felip Miralles, Francisco X    Suay Antón, Julio X   

Galán Serrano, Julia  X   Vidal Albalate, Ricardo X   

Gámez Pérez, José   X      

García Cañadas, Jorge   X  PAS    

García García, Carlos X    Oliver Valls, Raquel X   

Gras Llopis, Matías   X  Ortega Herreros, José  X  

Gual Ortí, Jaume X    
 

   

Habib Ameen, Kudama   X  ESTUDIANTS  

Heredia Álvaro, José Antonio   X      
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Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior 

S'aprova per assentiment l'acta de la sessió nº133. 

 

2. Assumptes d'informe 

2.1. Informe del Director. 

El Director felicita l’any nou al departament i informa de diversos temes que s’han tractat 

recentment a l’Escola. Pel que fa als alumnes que varen piratejar els conters d’alguns professors ja 

hi ha una sentència ferma, que es l’expulsió de la universitat des del’1 de febrer fins el pròxim 

curs, encara que sembla que els alumnes pensen recórrer. La Vicerectora recomana no posar les 

notes a les actes d’aquesta convocatòria abans de l’1 de febrer, que es quan es durà a terme 

l’expulsió. Comenta que es la primera vegada que s’expulsen alumnes a la UJI. 

Informa de que s’està preparant una nova normativa que actualitza els criteris per a fer el POD. 

Entre les propostes del nou esborrany es demana que el responsable de l’assignatura sigui la 

mateixa persona al menys 3 cursos acadèmics. El Director comenta que es tracta de 

recomanacions, però si no es compleixen hi hauria que justificar-ho. Hi ha una mica de debat en el 

Consell, i es comenta que seria més interessant que es mantingués el professor que imparteixi la 

teoria en lloc del responsable de l’assignatura. Es proposa comentar-ho en la Junta de Centre. Un 

altre punt fa referència a que el professor que doni la teoria hauria d’impartir al menys un grup de 

laboratori. Julio Serrano intervé per mostrar el seu desacord en aquest punt, donat que no veu 

necessària aquesta condició. En un altre punt es fa referència a que el PDI no doctor no pot ser 

responsable d’assignatura ni dirigir TFGs. Es produeixen diverses intervencions i es suggereix dir 

“personal investigador en formació” en lloc de PDI. Julio Suay opina que es suavitzi la redacció de 

l’esborrany i que es millor que es recomani, i no que s’obligui. El Director comenta que es 

traslladarà la petició de que les restriccions més dures passen a recomanacions. 

El Director comenta que es vol aprovar una segona titulació entre els Graus de Disseny Industrial i 

Arquitectura Tècnica, on es comparteixen assignatures. Els alumnes matriculats en un Grau 

d’aquests podrien cursar en paral·lel les dues titulacions. Entre els avantatges per als alumnes 

estarien tindre garantit l’accés a l’altre Grau i no tindre que passar de nou el filtre de Selectivitat. 

Comenta que es important aprovar-lo el més aviat possible per traslladar la informació als fullets i 

fer difusió. Julio Serrano comenta que creu que s’ha debatut poc sobre la compartició 

d’assignatures. 

El Director comenta que ahir va haver una reunió de la Comissió de Titulació d’Arquitectura 

Tècnica per modificar el pla d’estudis contemplant la compartició d’assignatures amb Disseny per 

a fer sostenible la titulació. Sobre la compartició d’assignatures, Julio Serrano opina que algunes 

matèries son prou diferents entre els Graus d’AT i Disseny Industrial, i no veu clar que es puguin 

impartir els mateixos continguts. El Director comenta que es tindrà que parlar en la Comissió de 

Titulació de Disseny d’aquest dijous per tal de consensuar una opinió per a dur a la Junta de 

Centre d’aquest divendres. Julio Serrano veu curts els terminis i creu que així no es pot debatre bé. 

Carlos García intervé per comentar que creu que la UJI erra en l’enfocament, donat que sembla 

que es vol fer sostenible la titulació en lloc de fer-la més atractiva per tal d’aconseguir que es 

matriculi més alumnat. El Director comenta que no creu que per compartir assignatures es posi en 

risc les atribucions professionals, i no veu que la compartició pugui perjudicar al Grau en Disseny. 

Canviant de tema, el Director comenta que s’ha detectat que alguns alumnes publiquen als seus 

blocs personals els apunts dels professors. La Secretària General ja ha parlat amb ells, i ens anima 

a informar de qualsevol activitat sospitosa en aquest sentit. 

Comenta també que recentment va sortir la sentència que anul·la les places de Professor Titular 

que es varen traure de forma irregular, just quan començava la paralització de les promocions. 

Entre altres es vorà afectat Julio Romero, qui tindrà que tornar a concursar per a la plaça de TU. 
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Comenta que Hisenda no veu clara la maniobra de la UPV de cedir enguany a la UJI les 46 plaçes 

de promoció que no necessita, per la qual cosa de moment no queda clar quanta gent podrà 

promocionar. 

Informa de la darrera reunió a l’ESTCE sobre política lingüística, en la que sembla que finalment 

no s’aplicarà a l’alumnat l’exigència de nivell d’idiomes per a obtindré el títol (B2 d’anglès i C1 

de valencià), s’aposta per sensibilitzar (més que per obligar), i per flexibilitzar l’ús del valencià i 

de l’anglès a les assignatures. 

El Director informa que es compraran nous micròfons per a les aules destinats a donar la classe, no 

a gravar-la com els que estan ara. 

Informa també de que s’està elaborant una nova normativa sobre la circulació de patinets al 

campus, que seran considerats semblants a les bicicletes. 

Finalment el Director informa dels nous sexennis de transferència, que podran demanar els 

funcionaris de forma complementària i paral·lela als sexennis d’investigació, fins el 18 de gener. 

La seua concessió es remunera a banda, però si no el concedeixen no penalitza. 

 

2.2. Informe dels representants del Departament en les diferents comissions. 

No hi ha intervencions. 

 

3. Assumptes per aprovar: 

3.1. Aprovació, si escau, informe del Departament sobre la proposta de nous Màsters propis. 

Es presenten dos propostes de nous Màsters: 

 ‘Master en ingeniería de datos y inteligencia artificial’ (60 crèdits ECTS), dirigit per José 

Antonio Heredia. 

 ‘Master en gestión de procesos industiales’ (60 crèdits ECTS), dirigit per Julio Serrano 

Mira, qui intervé breument per explicar que el contingut està format per tres cursos 

d'experts, coincidents amb cada un dels tres mòduls del màster, de manera que es pugui 

cursar el màster realitzant cursos d'expert per separat i després sol·licitant la convalidació 

al matricular-se del màster, tal com recull la normativa de títols propis de la UJI. 

S’aproven els dos informes favorablement. 

 

3.2. Aprovació, si escau, del informe del Departament sobre la renovació de títols de postgrau 

propis. 

Es presenta la sol·licitud de renovació d’un títol de postgrau: 

 ‘Dental Science Master’ (120 crèdits ECTS), dirigit per Julio Suay Antón, qui intervé 

breument per comentar alguns aspectes, com ara la justificació de per què s’ha hagut de 

duplicar el preu de matrícula. 

S’aprova l’informe de la renovació favorablement. 

 

4. Assumptes de tràmit 

No hi ha. 

 

5. Torn obert de paraules 

No hi ha intervencions. 
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Sense res més a tractar s’alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

El Secretari Vistiplau  

 El Director 

 

 

 

 

Signat: Francisco Felip Miralles Signat: Roberto Sanchis Llopis 

 Castelló de la Plana, 9 de gener de 2019 

 


