SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE 23 DE GENER DE 2020
EN LA SESSIÓ DE 23 DE GENER LA JUNTA DE CENTRE HA APROVAT AMB EL
NOMBRE DE VOTS NECESSARI TOTES LES PROPOSTES INCLOSES A L'ORDRE DEL
DIA. LA DOCUMENTACIÓ ES POT CONSULTAR AL DEGANAT PELS MEMBRES DE LA
COMUNITAT UNIVERSITÀRIA.

INFORMACIÓ:
-

-

S’aprova la proposta de modificació del Programa de Doble Grau en
Sociologia i Ciències Polítiques i de l’Administració. La necessitat d’aquest
canvi s’origina per la proposta que la Facultat de Dret ha fet de modificació
del pla d’estudis del Grau en Ciències Polítiques, proposta que està al ordre
del dia del proper Consell de Govern. La proposta que se sotmet a votació ha
estat consensuada entre les Facultats de Ciències Socials i Dret.
S’informa de la visita de la comissió per a la reacreditació del Màster de
Benestar Social per a la propera setmana.
S’activa el procediment d’inici de quadrimestre demanant als departaments
la seua situació de docència per si cal cobrir classes.
S’ha treballat un document amb instruccions per l’estudiantat i professorat
sobre accions i comportaments a les aules, amb la intenció de prendre
consciència de bones pràctiques per la millora de comportaments i per raons
de sostenibilitat (veure Annex).
Deganat
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ANNEX.
INSTRUCCIONS PER A UN BON AMBIENT DE TREBALL A LES AULES
1) Objectius
a) Potenciar usos i pràctiques que permeten la conservació de les instal·lacions i el seu gaudi
per part de l'estudiantat i el personal.
b) Afavorir l’aprofitament de noves tecnologies per a l’activitat docent.
c) Afavorir la coresponsabilitat d'estudiantat i docents en la construcció d'un ambient que
afavorisca el treball al si de les aules
2) Ús de les instal·lacions i noves tecnologies


Abans de la classe, la o el docent

...si té previst no utilitzar l'aula, avisarà d'aquest fet a la consergeria de l'aulari corresponent
perquè quede lliure per a altres usos.


Abans de la classe, l'estudiantat i el professorat...

...deixen aparcat patinet o bicicleta fora de l'edifici.


Durant la classe, l'estudiantat...

...usa les papereres per tal que l'aula es mantinga neta.
...deixa el telèfon mòbil i/o tableta i/o portàtil aturats i/o en silenci i procura usar-los només si
l'activitat de la sessió ho requereix.
...comparteix amb les companyes i els companys els endolls per a portàtils.


Durant la classe, el o la docent...

...si per raons tècniques necessita canviar d'aula i ocupar-ne una altra, demanarà a consergeria
si hi ha alguna aula disponible.


Quan finalitze la classe, el o la docent...

...esborra la pissarra perquè estiga a punt en la següent sessió.
...tanca sessió a l’ordinador.
...atura el canó.
...deixa el ratolí en posició de recàrrega, si és recarregable.
... té cura que taules i cadires queden en la disposició en què es trobaren en començar la
sessió.
...té cura que els llums queden tancats.
...torna els comandaments i/o les claus de l'armariet, a consergeria, si els demanà.


Fora de l'aula...
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...es mantindran les instal·lacions netes.

3) Convivència i relacions interpersonals


Les relacions al si de l'estudiantat, amb el professorat seran sempre respectuoses amb
la integritat i la dignitat de les persones.



L'activitat docent es desenvoluparà amb puntualitat i sense interrupcions. És convenient
evitar eixir o entrar de l'aula per causes no justificades.



Durant les activitats docents, les persones s'abstindran de menjar a l'aula i de beure res
que no siga aigua.



En cas de situacions de violència masclista es contactarà amb l'espai violeta.



Es mantindrà lliure el lloc de treball destinat a persones amb diversitat funcional.



En cas de situacions de robatori o agressió es contactarà amb el servei de seguretat.
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