
 

 

 

SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE 20 DE DESEMBRE DE 2019 

 

EN LA SESSIÓ DE 20 DE DESEMBRE 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: 

- El passat 21 de novembre han tingut lloc les eleccions a representants 

d'estudiantat a Junta i Claustre, i la constitució de la mesa de l'ADR. A la 

Junta es cobreixen totes les vacants, 12 per la candidatura del BEA+SEPC i 2 

per la candidatura de la Associació d’estudiants de Relacions Laborals i 

Recursos Humans-València, i tenim 4 representats al Claustre de diverses 

candidatures. 

- Van ser aprovades les propostes d’OCA de Graus i Màsters per al curs 

2020/2021. 

- S’han fet moltes activitats pel “Mes contra la violència masclista” com la 

posada en marxa de l'espai violeta i curs de guies en igualtat. També la 

resolució del Premi Jane Addams a TFG amb perspectiva de gènere. 

- S’aprova la nova composició de la Comissió d’Impugnació de Qualificacions 

de la Facultat. 

- La visita de la comissió per la re acreditació del Màster de Benestar Social: 

intervenció familiar serà els dies 29 i 30 de gener  

- S’aprova per la Junta el modo en que es farà la incorporació del Màster 

Universitari de Gènere i Polítiques d’Igualtat al Centre: la gestió i processos 

administratius passarà a la Facultat de Ciències Socials. 

- La Facultat ha col·laborat en l'organització de les IV Jornades autonòmiques 

de Serveis Socials, conjuntament amb COTS i amb presència en la taula 

inaugural; també ha estat present en la taula d'autoritats dels actes 

institucionals de COGRASOVA i en la jornada sobre Indicadors de Serveis 

Socials, a l'IDL i col·laboració en X Jornades de Desenvolupament Local. 
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