








 

 

 

SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE 17 D’ABRIL DE 2019 

 

EN LA SESSIÓ DE 17 D’ABRIL 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’han aprovat les Comissions de selecció de personal contractat de caràcter 

temporal per al curs 2019/20; s’aprova la proposta de membres de les Comissions 

de selecció de places de professorat contractat doctor per al curs 2019/20 i la dels 

tribunals de places vacants de cossos docents universitaris per al curs  2019/20.  

- El degà informa que al Consell de govern s’han aprovat els comptes de 2018 i el 

pressupost de 2019, així com el III Pla d’Igualtat, després d’un intens treball per 

part de membres de la comissió d’igualtat, i d’un diagnòstic en què ha participat 

professorat del nostre Centre. També s’aprovaren en la comissió de professorat 

diverses places de promoció que en el conjunt de la UV comportaran 

l’estabilització del professorat Ajudant Dr. que finalitza contracte abans de 

setembre de 2020 i la de professorat Contractat Dr. Interí. 

 

Deganat 

 



 

 

SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE 16 DE MAIG DE 2019 

 

EN LA SESSIÓ DE 16 DE MAIG 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: 

- Els horaris del proper curs 2019/2020 s’han aprovat per les corresponents 

Comissions Acadèmiques de Titulació del centre. 

- El procés d’acreditació del Màster de Gestió Cultural serà el 20 i 21 de maig. 

- Els treballs e instituts guanyadors de la V edició dels premis Comprendre la 

Societat amb Ciències Socials: en modalitat Relacions Laborals i Recursos 

Humans, “¿Esclavitud en el siglo XXI?”, sobre las kellys, per part de l’Institut 

Bernat de Sarrià, de Benidorm; en Treball Social, IES Orriols amb el Projecte 

TAPSD d’activitats de sensibilització i concienciació sobre persones majors 

en situació de dependència; en la modalitat de Sociologia ha guanyat el 

projecte GENERACIÓN FUTUR@, de l’IES Balears, centrat en l’estudi crític 

de la masculinitat i, en particular, el concepte d’Amor romàntic i les seues 

conseqüències. 

- Dates de les Graduacions: Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Màster 

de Direcció i Gestió de Recursos Humans, 7 de juny (Biblioteca Gregori 

Maians); Grau en Treball Social, 11 de juny (Palau de la Música); Grau en 

Sociologia i Doble Grau, 10 de juliol (Saló d’actes Facultat de Filologia) i 

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, 12 de juliol (Espai 

Rambleta). 

 

 Deganat 



 

 

 

SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE 24 DE JULIOL DE 2019 

 

EN LA SESSIÓ DE 24 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: 

- El calendari d’exàmens del proper curs 2019/2020 s’ha aprovat per les 

corresponents Comissions Acadèmiques de Titulació del centre. La 

informació s’ha passat als estudiants. 

- S’aprova el document de tasques i funcions de coordinadors/es i 

comissions. Aquest document s’ha treballat a les CAT’s i en reunions amb 

els responsables. Es podrà consultar a la web. Agraïment a totes i tots els 

que han col·laborat en aquesta guia. 

- Cal destacar la celebració del XIII Congreso de Sociología, organitzat per la 

FES i el Departament de Sociologia i Antropologia Social. Felicitats al 

departament, agraïment al professorat i l'estudiantat que han participat 

activament en l'organització i a tot el personal que ho ha fet possible. Amb 

aquest Congrés i el pròxim de Treball Social, en uns anys haurem acollit els 

principals Congressos estatals de les tres àrees de coneixement pròpies del 

Centre. 

- Celebració del Congrés ARELCIT “Asociación de Centros Universitarios de 

Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo”, i celebració de l’assemblea 

ordinària i extraordinària. 

- S’han reacreditat 3 màsters (Màster de Direcció i Gestió de Recursos 

Humans, Màster de Prevenció de Riscos Laborals i Màster de Gestió 

Cultural) i el programa de doctorat. Agraïment a totes les comissions de 

coordinació, les directores i directors, el coordinador de programa, el 

personal d'Administració i Serveis i la Unitat de Qualitat, tant per la feina 

feta fins ací com pel desenvolupament dels processos realitzats a la 

Facultat. 

 

 

 Deganat 



 

 

 

SÍNTESI DE JUNTA DE CENTRE DE 29 D’OCTUBRE DE 2019 

 

EN LA SESSIÓ DE 29 D’OCTUBRE 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: 

- La comissió de premis extraordinaris de la Facultat de Ciències Socials en 

sessió de 22 d’octubre de 2019 proposa la concessió dels premis 

extraordinaris del curs 2018-19 als i a les estudiants i estudiantes amb les 

millors notes dels Graus del centre. 

- Celebració del I Fòrum d'ocupació de la Facultat de Ciències Socials, demà 

dia 30, a partir de les 10h. Hi haurà tallers, xarrades...i vindran 

representants dels Col·legis professionals. Es requereix la col·laboració dels 

professors que deixen als estudiants vindre a l’acte.  

- Realitzades les eleccions a delegades i delegats de curs, amb col·laboració 

que s'agraeix dels equips de coordinació de titulacions i direccions de 

màster. Es constituirà l’ADR després de les eleccions. 

- El 21 de novembre, eleccions a representants a claustre i junta de centre. 

- La nostra Facultat forma part del projecte de la Unitat d’Igualtat de Punts 

Violeta i s’instal·laran en uns dies. 

- Ja tenim el programa del mes de novembre contra la violència masclista, 

que es penjarà a la web. 

 

 

 Deganat 



 

 

 

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. 

 

 

 Deganat 
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