
Convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos, seminaris i jornades en les 
instal·lacions de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València 

(2n SEMESTRE DE 2020) 

 

Benvolguts / des companys / es 

El Deganat de la Facultat de Geografia i Història ha estimat oportú implementar un protocol 
per a l'administració i racionalització de les ajudes econòmiques que la Facultat concedeix als 
seus professors i grups de recerca, per a l'organització d'esdeveniments acadèmics 
(congressos, seminaris, jornades, reunions , exposicions ...) que tindrà lloc al Centre. 

El propòsit d'aquest protocol és aconseguir una millor gestió de les nombroses sol·licituds per 
a esdeveniments, que s'efectuen al llarg del curs, i optimitzar el pressupost que la Facultat 
disposa per a tals efectes. 

Així doncs, des del Deganat s'efectuaran dues convocatòries anuals (una per semestre), a la 
qual podran concórrer tots els professors / es i investigadors / es en actiu de la Facultat de 
Geografia i Història i que desitgen organitzar un esdeveniment acadèmic a celebrar a l'àmbit 
de la Facultat. 

Perquè una activitat puga ser considerada com un esdeveniment acadèmic en el marc 
d'aquestes convocatòries, haurà d'estar estructurada en conferències o ponències i 
comunicacions científiques lliures en forma oral o de panells, en el cas dels congressos. O en 
ponències, taules rodones, tallers o exposició de panells, en el cas d'un altre tipus 
d'esdeveniments. 

Per a la SEGONA convocatòria de l'any 2020 el termini per al lliurament de sol·licituds ha 
estat prolongat fins al dia 1 d'octubre. 

La situació generada per la crisi de la malaltia COVID-19 ens insta a replantejar les nostres 
activitats culturals a la Facultat. És per això pel que l'equip deganal considera oportú autoritzar 
el finançament d'esdeveniments acadèmics i activitats culturals en format virtual: webinars, 
conferències de congressos "on line", fòrums o taules rodones virtuals etc. 

En el cas dels esdeveniments que es programen de manera presencial, han de celebrar-se 
respectant tots els protocols de seguretat (aforament permès, mesures d'higiene i ús de 
mascareta). 

Els interessats / des hauran d'omplir la sol·licitud i registrar-la en el Deganat de la Facultat de 
Geografia i Història, segons el següent procediment: 

Pas 1: Omplir la sol·licitud i registrar-la en el Deganat, aportant la informació i documents que 
s'indiquen a continuació: 

a) Tipus d'Esdeveniment i caràcter (internacional, congrés en què a l'almenys la meitat el 
comitè científic està compost per personal adscrit a centres no espanyols, o nacional). 

b) Títol de l'Esdeveniment i entitat organitzadora. 

c) Breu descripció de l'esdeveniment per al qual se sol·licita l'ajuda (màxim 10 línies). 

d) Programa provisional 



e) Quantitat d'ajuda que se sol·licita: 

- Congrés internacional: fins a un màxim de 500 € 

- Congrés nacional: fins a un màxim de 450 € 

- Seminaris, simposis internacionals: fins a un màxim de 400 € 

- Seminaris, simposis i jornades nacionals: fins a un màxim de 300 € 

- Conferència: fins a un màxim de 150 € 

Pas 2: Un cop compilades les sol·licituds, la Comissió de Cultura de la Facultat de Geografia i 
Història es reunirà durant el mes d'octubre, per valorar i aprovar les sol·licituds presentades. 

Finalitzat els terminis de la convocatòria, els professors / es i investigadors / es podran 
sol·licitar ajuda per a l'organització a esdeveniments acadèmics, que aconseguirà ser aprovada 
sempre que la partida destinada per a aquests efectes no haja estat esgotada per les 
sol·licituds efectuades dins dels terminis oberts per a la convocatòria 

La concessió de l'ajuda a una activitat implica l'obligació per part dels responsables de 
remetre un cartell o tríptic (que haurà d'incorporar el logotip de la Facultat) amb el 
programa de la mateixa a l'Vicedegà de Cultura i Participació Estudiantil abans que s'inicie el 
mes en què es té prevista aquesta activitat, a fi que pugui ser convenientment publicitada en 
la Programació Cultural de la Facultat. 

La Facultat col·laborarà amb els organitzadors dels esdeveniments acadèmics en la difusió dels 
mateixos, incloent-los en la Programació Cultural de la Facultat que periòdicament s'envia a la 
comunitat universitària, i promocionant-a través de les seves xarxes socials. 

El vicedegà de Cultura i Participació Estudiantil 

Emilio Iranzo García 


