
 
 
 
 
 

 

SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE  29 DE JULIOL DE 2020 

EN LA SESSIÓ DE 29 DE JULIOL LA JUNTA DE CENTRE HA APROVAT AMB EL 
NOMBRE DE VOTS NESSESARI TOTES LES PROPOSTES INCLOSES AL ORDRE DEL 
DIA. LA DOCUMENTACIÓ ES POT CONSULTAR AL DEGANAT PELS MEMBRES DE LA 
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 

INFORMACIÓ:  

- S’informa que han sigut aprovades les dates d’exàmens del curs 2020-2021. 

- Els premis de la VI edició del Concurs Comprendre la Societat amb Ciències Socials, 
curs 2019-2020 han segut els següents: en la modalitat de Treball Social es va lliurar 
el premi al treball “¡Ábreme los ojos a mi dignidad, salud y bienestar sexual! 
presentat per CIPFP Misericòrdia. En la modalitat de Sociologia va ser guardonat el 
treball "TanGran. Asociación Intergeneracional” presentat per l'IES Marxadella de 
Torrent. Finalment, el premi en la modalitat de Relacions Laborals i Recursos 
Humans va recaure en el projecte "I després del Canals industrial... què?” del Col.legi 
Parroquial Sant Antoni Abat de Canals. 

- Per raons sanitàries no s’han fet actes de graduació; l’estudiantat de Relacions 
Laborals i Recursos Humans tenia previst fer-la a setembre en un espai obert però 
finalment s’ha decidit no fer-la, a instàncies del mateix estudiantat; s’ha enviat 
difusió a la resta de l’estudiantat amb agraïment per la responsabilitat que han 
demostrat davant la situació de emergència sanitària per COVID-19. 

- Sobre l’inici del curs 2020-2021 ja s’han tancat les guies docents, amb addendes 
per a primer quadrimestre. L’organització de curs es fa aplicant les directrius de 
prevenció i del Decret de Conselleria del passat 24 de juliol. Hi haurà desinfectants, 
EPIs i gestió de moviments al campus. A més, es donaran directrius específiques que 
afectaran a entrades i eixides, amb organització d’horaris de descans i entrades 
esglaonades. Per afavorir la docència s’instalaran ordinadors nous i s’adquiriran 
càmeres i portàtils. La docència serà amb presencialitat 100% en Sociologia i Doble 
Grau i en els màsters de Gestió Cultural i en el de Gènere i Polítiques d’Igualtat. La 
docència serà híbrida en la resta de graus i en el màster de Direcció i Gestió de RRHH, 
i serà online en el màster de Prevenció de Riscos Laborals. 

- El degà mostra el seu agraïment a tot el professorat i molt especialment als equips 
de coordinació i a l’estudiantat delegat de curs, entre el qual ha imperat un esperit 
de col·laboració. 

Deganat 


