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ACTA DE LA SESSIÓ 

Sent les 13.00 hores del dia 17 de juliol 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 (18/06/2020).
2. Informe del Degà.
3. Proposta i aprovació, si escau, de les dates d'exàmens per al curs acadèmic 2020-21.
4. Proposta i aprovació, si escau, de guies docents i adaptacions curriculars (COVID-19) de 

assignatures de graus i màsters per al curs 2020-21.
5. Proposta i aprovació, si escau, de modificació dels horaris del primer semestre del grup 1 de 

quart curs del grau en Economia per al curs acadèmic 2020-21.
6. Informe sobre conveni relatiu al Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament.
7. Assumptes de tràmit.
8. Precs i preguntes.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (18/06/2020).

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior de data 18/06/2020.

2. Informe del Degà.

El Degà inicia aquest punt felicitant:
� Als estudiants de la nostra Facultat Juan Francisco Valenzuela, del grau en Administració

i Direcció d'Empreses (ADE), i a Isabel Navarro Puig, del grau en Publicitat i Relacions
Públiques, per formar part de l'equip guanyador del premi “Vodafone Campus Lab”.

� A tota la Facultat ja que el prestigiós ránking de Shangai situa a la Universitat d'Alacant
entre les quatre-centes millors universitats del món per a estudiar ADE, d'un total
aproximat de 25.000 universitats en el món. En relació amb els estudis d'ADE el Degà
recorda que el pròxim curs acadèmic s'impartirà un grup d'Alt Rendiment Acadèmic
(ARA) i s'iniciaran els programes d'estudis simultanis amb Economia i Màrqueting i el
doble grau internacional amb la University of North Florida (UNF), a més de continuar-se
el doble grau internacional amb la Northwestern State University (NSU).

Després, el Degà informa: 
� Que s'ha rebut informe favorable de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva

(AVAP) per al Màster Universitari en Comunicació Digital.
� Que s'està treballant en el Manual de Qualitat de la Facultat.
� Que s'ha rebut de la professora Sonia Sanabria, del Departament d'Economia Financera i

Comptabilitat, una pertinent sol·licitud de major reconeixement per les labors de
coordinació acadèmica d'assignatures.

� Que s'està millorant l'equipament del saló de graus i de la sala de reunions del Deganat
de l'edifici de Ciències Socials, amb la finalitat d'adaptar aquests espais comuns al
treball en remot, videoconferències, seminaris web, retransmissions en directe,…

� Que l'acte de presentació de la Facultat als nous estudiants dels primers cursos es
realitzarà presencialment i amb retransmissió en línia el 16 de setembre a partir de les
10 hores.

� Que en les convocatòries C3 i C4 s'han realitzat un total de 429 exàmens finals, 147 en la
C3 i 282 en la C4, i que, encara que hi haja hagut algunes incidències, la valoració ha de
ser positiva en haver superat la prova d'estrès, no exclusivament tecnològic, que
comportaven.

En relació amb la planificació de la docència del curs acadèmic 2020-21, el Degà informa sobre 
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el comunicat enviat el 3 de juliol per la Comissió d'Adaptació Curricular, Avaluació Contínua 
Alternativa i Convocatòries d'Avaluació sobre el model de docència per al curs 2020-21 i el remès 
per la Facultat el 8 de juliol. El Degà també informa que per a aconseguir autonomia en les 
eines tecnològiques que utilitzem per a la docència s'està desenvolupant una aula virtual pròpia 
i s'està invertint al campus virtual i en la millora de l'equipament de les aules, i que l'aforament 
Covid el marcarà el Servei de Prevenció, seguint les directrius de les autoritats sanitàries 
competents i prioritzant la seguretat, la salut i l'optimització d'organització de l'activitat 
acadèmica. 

3. Proposta i aprovació, si escau, de les dates d'exàmens per al curs acadèmic 2020-21.

En aquest punt la Junta de Facultat aprova per unanimitat la proposta de dates d'exàmens del 
curs acadèmic 2020-21 que s'adjunta com a annex I.

4. Proposta i aprovació, si escau, de guies docents i adaptacions curriculars (COVID-19) de 
assignatures de graus i màsters per al curs 2020-21.

En aquest punt la Junta aprova per unanimitat les guies docents i les adaptacions curriculars 
COVID-19, corresponents als llistats d'assignatures dels annexos II i III, per al curs 2020-21 que 
s'adjunten a l'acta en l'annex IV agrupades per titulacions.

5. Proposta i aprovació, si escau, de modificació dels horaris del primer semestre del grup 1 de 
quart curs del grau en Economia per al curs acadèmic 2020-21.

En aquest punt la Junta aprova per unanimitat la proposta de modificació dels horaris del primer 
semestre del grup 1 de quart curs del grau en Economia per al curs acadèmic 2020-21 que 
s'adjunta com a annex V.

6. Informe sobre conveni relatiu al Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament.

En aquest punt la Junta de Facultat acorda per unanimitat informar favorablement la proposta 
que s'adjunta en l'Annex VI relativa al “Conveni de col·laboració entre la Universitat de València, 
la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló 
i la Universitat Miguel Hernández d'Elx per al desenvolupament del programa conjunt de Màster 
Universitari en Cooperació al Desenvolupament per la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume 
I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Universitat de València (Estudi General) i 
la Universitat Politècnica de València”, i prestar la conformitat de la Junta de Facultat per a la 
seua tramitació.

7. Assumptes de tràmit.

En aquest punt s'aprova per unanimitat la següent proposta de modificació dels horaris del 
primer semestre de tercer curs del grau en Sociologia per al curs acadèmic 2020-21: 

Assignatura Horari aprovat   
(Sessió de 18/6/2020) 

Proposta de modificació 

23024 Sociologia de la Cultura Divendres de 9 a 11 hores Divendres de 9.30 a 11.30 hores 
23022 Tècniques Qualitatives Divendres d'11 a 13 hores Divendres d'11.30 a 13.30 hores 

També s'acorda per unanimitat donar el vistiplau a la sol·licitud de renovació amb modificació 
del curs “Gestió Comptable Informatitzada” que s'adjunta com a annex VII. 
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8. Precs i preguntes. 
 
Rafael de la Guia pregunta si hi haurà rebaixes en les taxes de matrícula i el Degà respon que la 
Facultat no té la competència per a rebaixar les taxes de matrícula i que el que es faça en la 
universitat dependrà del criteri de la conselleria competent. Rafael de la Guia també pregunta 
sobre si s'està elaborant un pla de contingència, i el Degà respon que s'estan adequant les aules i 
s'està desenvolupant un protocol de mesures sanitàries. Finalment, Rafael de la Guia assenyala 
que hi ha hagut casos en els quals a partir del 13 de març no s'ha donat docència i que en 
algunes assignatures l'adaptació de l'avaluació no ha sigut correcta per l'escàs percentatge 
d'aprovats obtingut, la qual cosa hauria de ser objecte de reflexió. El Degà emfatitza la 
importància d'usar els mitjans adequats per a la tramitació de queixes i suggeriments de millora, 
i assenyala que totes les queixes que s'han rebut en la Facultat s'han tramitat i se'ls ha donat 
resposta i que en termes generals els resultats dels més de quatre-cents exàmens realitzats han 
sigut satisfactoris, encara que hi haja hagut algunes incidències l'anàlisi de les quals permetrà 
millorar el pròxim curs acadèmic. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, el Degà desitja un bon estiu i agraeix el compromís, 
dedicació i paciència dels estudiants, del personal d'administració i serveis i del professorat, 
després de la qual cosa s'alça la sessió a les 14.05 hores. 
 

 Alacant, 17 de juliol 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 (Amb veu, sense vot) 
� CARMONA MARTINEZ, JULIO 
� CASADO DIAZ, ANA BELEN 
� CONGOST MARÍN, CARLOS 
� DE LA GUÍA CARRATALÁ, RAFAEL 
� ESCUDERO GUTIERREZ, ANTONIO 
� ESCUDERO REBELLES, F. DOLORES 
� ESPADA ALCARAZ, FRANCISCO 
� ESPINOSA BLASCO, MONICA 
� FABREGAT CABRERA, MARIA ELENA (Amb veu, sense vot) 
� FUSTER GARCIA, BEGOÑA LUCIA 
� GARCIA ESCRIVA, VICENTE 
� GARCIA LILLO, FRANCISCO 
� GOMEZ ALBERO, MARIA ASCENSION 
� GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA 
� IÑIGUEZ SANCHEZ, RAUL 
� JIMENEZ DELGADO, MARIA 
� MARCO LAJARA, BARTOLOME 
� MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO 
� MIRA GRAU, FRANCISCO JAVIER 
� MIRANDA ENCARNACION, JOSE ANTONIO 
� MOHEDANO MENENDEZ, ROBERTO 
� MUÑOZ GONZALEZ, CONSOLACION 
� PAPI GALVEZ, NATALIA 
� PARDO ALES, GLORIA 
� PASTOR FERNÁNDEZ, ADRIÁN 
� RIENDA GARCIA, LAURA 
� ROSSER LIMIÑANA, ANA MARIA 
� RUIZ CALLADO, RAUL 
� RUIZ MORENO, MANUEL FELIPE 
� SANTA MARIA BENEYTO, MARIA JESUS 
� SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO 
� SELLERS RUBIO, RICARDO 
� TOLOSA BAILEN, MARIA DEL CARMEN 
� UBEDA GARCIA, MARIA MERCEDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTS DELEGATS: 

EN AGULLO CANDELA, JOSE: 
� COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES 
� MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO 

EN DE LA GUÍA CARRATALÁ, RAFAEL: 
� SOLA GARCÍA, GINÉS 

EN ESPADA ALCARAZ, FRANCISCO: 
� LEVANE STOPPA, LAURA STEFANIA 

EN IÑIGUEZ SANCHEZ, RAUL: 
� GOMEZ SALA, JUAN CARLOS 

EN MOHEDANO MENENDEZ, ROBERTO: 
� ESCARTIN CAPARROS, MARIA JOSE 
� RAMOS FEIJOO, CLARISA 

EN RUIZ CALLADO, RAUL: 
� ESPINAR RUIZ, EVA 
� FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE 
� SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL 

 
 


