
 
 

Per indicació del Degà de la Facultat de Ciències Socials us convoque a la junta de centre 
que es celebrarà a distància i la participació serà per correu electrònic, el pròxim 
dimecres 16 de novembre amb el següent ordre del dia: 

Punt 1: aprovació, si escau, de la proposta de premis extraordinaris dels graus del curs 
2021-2022. 

Punt 2: aprovació, si escau, de la proposta de segona edició del títol propi “Máster de 
Formación Permanente en Prácticas Clínicas en Trabajo Social”. 

La informació de les propostes es pot consultar a l’aula virtual de la Junta  

La celebració de la sessió a distància es realitzarà de la següent manera: 

- la votació i, en el seu cas, l’emissió d’opinions es realitzaran mitjançant el correu 
electrònic de la Universitat de València dirigit a deganat.socials@uv.es .Si es vol que 
conste en acta, caldrà explicitar-ho. 

- la sessió començarà a les 9.00h i es desenvoluparà fins a les 13h del mateix dia 16 de 
novembre. 

- per a efectuar la votació cada membre de la junta amb veu i vot enviarà el seu correu 
dins de l’espai de temps indicat, amb un dels següents missatges indicant cada punt de 
l’ordre del dia, acompanyat del comentari que, en el seu cas, desitja realitzar: 

 Vote SI a la proposta del punt ... de l’ordre del dia 

 Vote NO a la proposta del punt.... de l’ordre del dia 

 Vote ABSTENCIÓ, a la proposta del punt... de l’ordre del dia 

- al finalitzar la reunió, la presidència, o per delegació la secretaria de la junta, deixarà 
constància de manera clara i fefaent de l’acord adoptat, perquè tots els membres 
n’estiguen assabentats. 

 

Aquesta convocatòria es fa d’acord amb el Reglament de la UV per a la realització de 
reunions i l’adopció d’acords a distància per part d’òrgans col·legiats de la UV, aprovat 
pel Consell de Govern el 18 de febrer de 2019. 

 

 


