
Convocatòria d'ajuts per a la realització d'Activitats Complementàries en les assignatures del 

primer semestre del curs acadèmic 2021-2022. 

 

Benvolguts / des Companys / es 

El Deganat de la Facultat de Geografia i Història ha obert la convocatòria per sol·licitar ajuts 

destinats a l'organització d'activitats complementàries. 

L'objectiu de la mateixa és col·laborar econòmicament amb les diferents àrees de coneixement 

que imparteixen docència en els graus d'Història, Història de l'Art, Geografia i Informació i 

Documentació, per a l'organització de les activitats complementàries programades a les 

assignatures del primer semestre del curs acadèmic 2021-2022. 

 

El termini per al lliurament de sol·licituds serà fins al dia 6 de setembre de 2021. 

 

Així doncs, les diferents àrees de coneixement de la Facultat hauran de presentar abans del 6 

de setembre de 2021, a través dels seus coordinadors les propostes d'activitats 

complementària per a les quals sol·liciten ajuda del Vicedeganat de Cultura i Participació 

Estudiantil, intentant que les mateixes responguen a les necessitats de la major quantitat 

d'assignatures possibles. 

 

Com la situació generada per la crisi del COVID-19 ens ha obert noves possibilitats per a la 

celebració d’activitats complementàries on line. És per això que l'equip deganal considera 

oportú autoritzar el finançament d'activitats complementàries en format virtual: webinars, 

conferències "on line", fòrums o taules rodones. 

En el cas de les activitats complementàries 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). Per limitacions pressupostàries, el deganat no podrà assumir un doble 

finançament de la mateixa activitat, si cal dividir el grup. 

 

Els criteris seguits per la Comissió de Cultura de la Facultat, per assignar finançament seran: les 

titulacions implicades, el nº d'estudiants matriculats, les assignatures implicades, el nombre de 

propostes presentades per cada àrea de coneixement per al seu finançament, i l'aportació que 

cada departament assigne del seu propi pressupost a aquestes activitats. 

 

Els coordinadors d'Àrea hauran de presentar les sol·licituds (document adjunt) d'activitats 

complementàries projectades per cada Àrea (un imprès per activitat) a l'Vicedegà de Cultura 

abans del 6 de setembre de 2021. 

No es finançaran activitats que no vinguen proposades des del coordinador d'àrea. La 

informació ha de presentar el següent model, emplenant el document que s'adjunta: 

- Data i lloc de celebració 



-Títol de l'activitat 

- Professor / a responsable 

-Àrea de coneixement o institució que l'organitza. 

- Quantitat que sol·licita per al seu finançament. 

 

La concessió de l'ajuda a una activitat complementària 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 es s'iniciï el mes en què 

es té prevista aquesta activitat, a fi que pugui ser convenientment publicitada en la 

Programació Cultural de la Facultat i donar-li la màxima difusió al Facebook i web. 

 

El Vicedegà de Cultura i Participació Estudiantil 

Emilio Iranzo García 

 


