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ACTA DE LA SESSIÓ 
 

Sent les 13.00 hores del dia 18 de juny de 2020 es reuneix la Junta de Facultat en sessió virtual a 
través de la plataforma Google Meet en segona convocatòria amb el següent 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (19/05/2020). 
2. Informe del Degà. 
3. Aprovació, si escau, de la proposta de dates d'exàmens de la convocatòria C4 del curs 

acadèmic 2019-20. 
4. Proposta i aprovació, si escau, dels horaris per al curs acadèmic 2020-21. 
5. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de membres de la Comissió Acadèmica del 

Màster Universitari en Comunicació Digital. 
6. Assumptes de tràmit. 
7. Precs i preguntes. 

 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (19/05/2020). 
 
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior de data 19/05/2020. 
 

2. Informe del Degà. 
 
El Degà inicia aquest punt felicitant: 

� Al professor Antonio Escudero Gutiérrez del Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada 
per ser nomenat professor emèrit i a la professora emèrita Carmen Herrero Blanco del 
Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica per ser renovada com a tal per al curs 
acadèmic 2020-2021. 

� Als següents professors de la Facultat que han obtingut el reconeixement al seu 
excel·lent acompliment docent pels seus resultats en DOCENTIA-UA: José Manuel Casado 
Díaz, Malena Fabregat Cabrera, Francisco José Francés García, José Tomás García 
García, Lorenzo Gil Maciá, María Reyes González Ramírez, Alejandra Hernández Ruiz, 
Íñigo Iturbe-Ormaeche Cortajarena, Carmen Martínez Mora, Tomás Manuel Mazón 
Martínez, Joaquín Melgarejo Moreno, Francisco Merino García, Jorge Mora Salines, 
Francisco Poveda Fuentes, María del Carmen Quiles Soler, Lorena Ruiz Fernández, 
Candelaria Sánchez Olmos, Joel Sandonís Díez, Ricardo Sellers Rubio, Pedro Seva 
Larrosa, Patricia Soler Javaloy, María Begoña Subiza Martínez i María Teresa Torregrosa 
Martí. 

� A Víctor Giménez Bertomeu, professor del Departament de Treball Social i Serveis 
Socials, per formar part de la Comissió per a la reconstrucció social, econòmica i 
sanitària de la Comunitat Valenciana davant la crisi Covid-19, al costat del professor 
jubilat de la nostra Facultat Josep Antoni Ybarra Pérez. 

� A tots els col·lectius de la Facultat perquè la nostra universitat figura en el rànquing 
d'Universitats de la Fundació Coneixement i Desenvolupament entre les primeres millors 
opcions per a estudiar Economia i Administració i Direcció d'Empreses, ocupant el grau 
en Economia la vuitena posició i destacant el grau en Sociologia quant a inserció laboral. 
 

 
Després, el Degà informa sobre: 

� La seua participació i la de María del Carmen Tolosa, del Departament d'Economia 
Aplicada i Política Econòmica, en representació de la Universitat d'Alacant i a 
suggeriment del Rector, en la Comissió no permanent o específica del ple de 
l'Ajuntament d'Alacant per a la recuperació socioeconòmica de la ciutat amb motiu de la 
crisi suscitada per la pandèmia Covid-19. 

� La resolució del Consell d'Universitats per la qual es notifica la renovació de l'acreditació 
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del Màster Universitari en Economia Aplicada i del Màster Universitari en Economia 
Quantitativa, felicitant els seus respectius coordinadors acadèmics Luis Moreno i María 
Ángeles Carnero. 

� La resolució provisional de la convocatòria del Pla d'Acció Tutorial (PATEC) i sobre 
l'aplicació del pla de continuïtat en les pràctiques externes i en la internacionalització i 
mobilitat de la Facultat. 

� El Seminari de Doctorands 2019-2020 que se celebrarà en línia i al qual es poden enviar 
presentacions fins al 26 de juny. 

� Les accions encaminades a futurs estudiants, com ara l'adaptació de la informació que 
se'ls ofereix en la pàgina web i el treball coordinat en el reforç de les accions globals de 
la UA per a títols de grau i màster. 

 
En relació amb la planificació de la docència del curs acadèmic 2020-21, el Degà informa que: 

• La data d'inici de les classes serà el 14 de setembre per a tot l'alumnat, excepte el de 
primer curs que s'incorporarà oficialment el 25 de setembre. 

• El curs acadèmic està previst que es desenvolupe segons els Criteris generals de la 
Universitat d'Alacant per a la planificació docent del curs 2020/2021. 

• Es procurarà la màxima presencialitat física possible que permeten les restriccions 
imposades per les autoritats sanitàries competents, assegurant-se el compliment de les 
normes de desinfecció, prevenció i condicionament establides per les administracions 
educatives. 

• La presencialitat física es complementarà amb el sistema d'aula virtual, per a això les 
aules físiques s'adaptaran equipant-les de tauletes gràfiques i de monitors amb webcam i 
micròfon que permeten el seguiment síncron per part de l'alumnat que no puga assistir 
presencialment. 

 
A continuació s'inicia un torn obert de paraula en el qual intervenen diversos membres de la 
Junta expressant les seues opinions sobre el model dual de docència i sobre les guies docents. 
Clarissa Ramos argumenta que la docència en modalitat de dualitat síncrona, si bé pot aplicar-se 
a la lliçó magistral, no és adequada per a altres metodologies docents, ja que existeix una 
incoherència en què s'impedisca videovigilar a l'alumnat durant els exàmens online i que es 
permeta fer enregistrament de la veu del professor a l'aula virtual, que la impartició de les 
classes assegut durant llarg temps enfront de l'ordinador tindrà conseqüències en la seguretat 
laboral i que el fet que el professorat vulnerable no tinga l'opció d'impartir la docència 
presencial suposa una discriminació. María del Carmen Carretón assenyala que el model de 
docència dual limitarà molt la metodologia docent i Iñigo Iturbe que el model de docència dual 
limita molt les opcions del professorat. José Antonio Martínez i Rosa Ayela argumenten que les 
guies docents han d'emplenar-se sota el supòsit de presencialitat. 

 
 

3. Aprovació, si escau, de la proposta de dates d'exàmens de la convocatòria C4 del curs acadèmic 
2019-20. 
 
En aquest punt la Junta de Facultat aprova per unanimitat la proposta de dates d'exàmens de la 
convocatòria C4 del curs acadèmic 2109-20 que s'adjunta com a annex I. El Degà indica que 
aquesta proposta ha sigut elaborada pel Servei d'Informàtica després de realitzar l'estudi 
pertinent per a evitar problemes de concurrència en els exàmens online, que les dates i franges 
horàries de la proposta ja figuren publicades en les guies docents, recomanant que si es detecta 
alguna discrepància es comunique com més prompte millor a la secretaria del centre. 

 
4. Proposta i aprovació, si escau, dels horaris per al curs acadèmic 2020-21. 

 
En aquest punt la Junta aprova per unanimitat la proposta d'horaris dels grups de docència dels 
graus i màsters del nostre centre per al curs 2020-21, que s'adjunta com a annex II. 
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5. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de membres de la Comissió Acadèmica del 
Màster Universitari en Comunicació Digital. 
 
En aquest punt la Junta aprova per unanimitat que la Comissió Acadèmica del Màster 
Universitari en Comunicació Digital estiga formada pels membres que es relacionen en l'annex 
III. 
 

6. Assumptes de tràmit. 
 
En aquest punt s'acorda per unanimitat donar el vistiplau a la sol·licitud de renovació amb 
modificació del curs Intel·ligència Estratègica per a Organitzacions Innovadores que s'adjunta 
com a annex IV. 
. 

7. Precs i preguntes. 
 
Iñigo Iturbe pregunta sobre si aquest estiu milloraran les condicions perquè els professors 
puguen treballar i els estudiants puguen estudiar al campus, fent referència a l'obertura de 
biblioteques, disponibilitat d'aire condicionat, ampliació d'horaris d'obertura d'edificis, etc. El 
Degà respon que està previst que la setmana vinent s'incorpore personal a totes les unitats 
administratives, que s'òbriguen les biblioteques i que s'òbriguen també els edificis en horari de 
vesprada. 
 
Eva Espinar pregunta detalls sobre les guies docents. El Degà cedeix la paraula a Begoña Fuster 
qui informa que en breu s'enviarà un missatge als departaments amb les instruccions sobre 
l'emplenament de les guies docents del pròxim curs donant de termini fins al 3 de juliol perquè 
s'aproven per Consell de Departament i que caldrà distingir entre les adaptacions curriculars a la 
COVID-19 i la resta de continguts de les guies docents. 
 
Ginés Sola posa la Delegació d'Estudiants a la disposició dels departaments perquè puguen 
reunir-se amb ells si ho estimen oportú. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, el Degà desitja molt ànim i dóna les gràcies a tots els 
participants i continua posant a l'equip decanal a la disposició dels membres de la Facultat, 
després de la qual cosa s'alça la sessió a les 15.00 hores. 
 

 Alacant, 18 de juny de 2020 
 

El President 
 
 
 

Signat: Raúl Ruiz Callado 
Degà de la Facultat 

 
 
 

 
 

 

El Secretari 
 

 
 

Signat: José Agulló Candela 
Secretari de la Facultat 
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RELACIÓ D'ASSISTENTS: 

 
� AGULLO CANDELA, JOSE 

� ALCOLEA GIL, FRANCISCO 
� AYELA PASTOR, ROSA MARIA 
� CALDERON MARTINEZ, AURORA (Con voz, sin voto) 

� CARRETON BALLESTER, MARIA DEL CARMEN 
� CASADO DIAZ, ANA BELEN 

� COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES 
� CONGOST MARÍN, CARLOS 
� DE LA GUÍA CARRATALÁ, RAFAEL 

� ESCARTIN CAPARROS, MARIA JOSE 
� ESCUDERO GUTIERREZ, ANTONIO 
� ESCUDERO REBELLES, F. DOLORES 

� ESPADA ALCARAZ, FRANCISCO 
� ESPINAR RUIZ, EVA 

� FABREGAT CABRERA, MARIA ELENA (Con voz, sin voto) 
� FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE 
� FUSTER GARCIA, BEGOÑA LUCIA 

� GALDÁMEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS 
� GALIANA PÉREZ, ANNA 
� GARCIA ESCRIVA, VICENTE 

� GARCIA LILLO, FRANCISCO 
� GASCO GASCO, JOSE LUIS 

� GOMEZ ALBERO, MARIA ASCENSION 
� GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA 
� GOMIS ALBEROLA, MANEL 

� IÑIGUEZ SANCHEZ, RAUL 
� ITURBE-ORMAECHE CORTAJARENA, IÑIGO 
� JIMENEZ DELGADO, MARIA 

� LORENZO SOLA, FRANCISCO 
� MARCO LAJARA, BARTOLOME 

� MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO 
� MARTINEZ MORA, CARMEN 
� MIRA GRAU, FRANCISCO JAVIER 

� MIRANDA ENCARNACION, JOSE ANTONIO 
� MOHEDANO MENENDEZ, ROBERTO 
� MUÑOZ GONZALEZ, CONSOLACION 

� PAPI GALVEZ, NATALIA 
� PARDO ALES, GLORIA 

� RAMOS FEIJOO, CLARISA 
� RIENDA GARCIA, LAURA 
� ROSSER LIMIÑANA, ANA MARIA 

� RUIZ CALLADO, RAUL 
� RUIZ MORENO, MANUEL FELIPE 
� SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL 

� SANTA MARIA BENEYTO, MARIA JESUS 
� SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO 

� SELLERS RUBIO, RICARDO 
� SOLA GARCÍA, GINÉS 
� TOLOSA BAILEN, MARIA DEL CARMEN 

� UBEDA GARCIA, MARIA MERCEDES �  
 

 
 

VOTS DELEGATS: 

EN AGULLO CANDELA, JOSE: 
� GARRIDO RUIZ, MARIA JESUS 

EN RUIZ CALLADO, RAUL: 
� CARMONA MARTINEZ, JULIO 

� ESPINOSA BLASCO, MONICA 

� MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO 

EN SOLA GARCÍA, GINÉS: 

� LEVANE STOPPA, LAURA STEFANIA 

EN UBEDA GARCIA, MARIA MERCEDES: 
� CLAVER CORTES, ENRIQUE 

 
 


