
 

SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE 8 D’ABRIL DE 2020 

 

EN LA SESSIÓ DE 8 D’ABRIL LA JUNTA DE CENTRE S’HA CELEBRAT A DISTÀNCIA I 
HA APROVAT AMB EL NOMBRE DE VOTS NECESARI TOTES LES PROPOSTES 
INCLOSES A L'ORDRE DEL DIA. LA DOCUMENTACIÓ ES POT CONSULTAR AL 
DEGANAT PELS MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA. 

INFORMACIÓ: 

- S’han aprovat les Comissions de selecció de personal contractat de caràcter 
temporal per al curs 2020/21; s’aprova la proposta de membres de les Comissions 
de selecció de places de professorat contractat doctor per al curs 2020/21 i la dels 
tribunals de places vacants de cossos docents universitaris per al curs  2020/21. 

- El degà informa sobre les gestions efectuades en relació a la situació pel COVID19. 
S’han fet en exercici de responsabilitat institucional que comporta intentar mantenir 
el servei, des de la sensibilitat a la situació complicada per la que travessen moltes 
persones. Ha calgut actuar en funció de les exigències, no sense deixar d'expressar 
en alguns moments la necessitat d'extremar la coordinació, tenir en compte la 
diversitat de situacions i capacitats i la flexibilitat i comprensió com a constants. 

- Quant a la docència online iniciada com una pràctica temporal, és ja definitiva fins 
a final de curs. El calendari de curs es manté intacte, també en relació als exàmens. 
S’ha fitxat un pla de docència online i s’han elaborat fitxes per a l'adaptació de 
matèries. El doctorat també ha mantingut activitat formativa online. S'han suspès 
totes les activitats complementàries, que quedaran definitivament suprimides i 
s'han suspès jornades i congressos. 

En relació a les pràctiques: seguint indicacions de rectorat, la comissió de pràctiques 
ha de veure mesures sobre la proporció d'hores per considerar feta la presencialitat 
i mesures complementàries en el seu cas. En relació a TFM/TFG, es recomana 
replantejar els que comporten treball de camp i s'obrirà la possibilitat de defensar 
treballs de fi de grau en setembre. Sobre els Erasmus, s'està estudiant retorn per a 
estudiantat que vulga tornar. Es manté el criteri de facilitar el retorn.  

- El degà agraeix la col·laboració i comprensió del professorat i l'estudiantat, i també 
la tasca de responsables d'assignatura i de coordinadores de grau i de curs. També 
de l'ADR, del PAS i responsables de seguretat i de les empreses de control d'accessos 
i neteja, per la seua feina mentre se'ls ha estat demanant anar a l'edifici.  

 

Deganat 


