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CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS PER A 
LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS DE 2021. 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’organització d’activitats culturals per part de les i els 
membres de la Facultat de Ciències Socials. En la concessió d’ajudes es donarà caràcter 
prioritari a aquelles activitats que puguen tindre major repercussió i interès social. 

BENEFICIARIS I BENEFICIÀRIES 

1. Qualsevol membre de la comunitat universitària (persones físiques pertanyents als
col·lectius de P.D.I., P.A.S. o estudiantat) de la Facultat de Ciències Socials, podrà sol·licitar
una ajuda per a la realització d’activitats culturals al llarg del primer semestre de l’any 2021,
d’acord amb els criteris i mòduls econòmics establerts, així com amb les disponibilitats
pressupostàries.

2. Queden excloses d’aquesta convocatòria les activitats d’investigació, congressos i simposis,
activitats acadèmiques reglades (classes teòriques o pràctiques, cursos de postgrau...) o que
tinguen una dotació econòmica prevista en altres capítols del pressupost de la Facultat de
Ciències Socials, així com els cursos, seminaris i conferències dirigides a grups reduïts.

SOL.LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 

Les sol·licituds aniran dirigides al Degà de la Facultat de Ciències Socials i es presentaran 
segons el formulari que es troba a la pàgina http://www.uv.es/socials (espai Cultura i Igualtat). 
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació 
d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 29 d'octubre de 2021. Les sol·licituds 
deuran presentar-se amb registre d’entrada i s’han de dipositar al Deganat de la Facultat de 
Ciències Socials. 

Les beneficiàries i els beneficiaris de les ajudes hauran de presentar, així mateix, una 
breu memòria de l'activitat en el termini màxim d'un mes a partir de la data de 
finalització. La presentació d'aquesta documentació es valorarà per a la concessió 
d'ajudes en posteriors convocatòries. 

RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

L’estudi i la selecció de les sol·licituds presentades correspon a la Comissió d'Activitats 
Culturals de la Facultat de Ciències Socials, que les avaluarà i resoldrà en el termini de 
15 dies des de la data de finalització del període de presentació, tenint en compte 
els següents criteris: 

http://www.uv.es/socials
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- Que els projectes siguen presentats per membres que representen la major diversitat 
possible del component de la comunitat de la Facultat i tinguen un plantejament 
integrador de la mateixa. 

 
- Qualitat i interès de l’activitat des del punt de vista cultural. Es valorarà el nombre de 

persones beneficiàries, implicació d’altres grups en la gestió i abast de l’activitat. 
 

- Originalitat i/o caràcter innovador de l’activitat 
 

- Viabilitat tècnica i econòmica. 
 

- Interès i repercussió social de la temàtica i plantejament de l'activitat. 
 

- Utilització del valencià en el desenvolupament de l’activitat. 
 

- Desenvolupament d’accions que promoguen l’igualat de gènere. 
 

- Desenvolupament d’accions que promoguen la tolerància i el coneixement de la 
pluralitat cultural. 

 
- L'aportació financera d'altres organismes i institucions. 

 
 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

L’activitat per a la que es sol·licita finançament deurà desenvolupar-se abans del 30 de 
novembre de 2021. 
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