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ACTA DE LA SESSIÓ 
 

Sent les 13.00 hores del dia 19 de maig 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 DÍA 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les dues sessions anteriors (13/03/2020 i 
03/04/2020). 

2. Informe del Degà. 
3. Proposta i aprovació, si escau, d'adaptacions curriculars (COVID-19) per al curs acadèmic 

2019-20. 
4. Proposta i aprovació, si escau, d'adaptació dels calendaris dels Treballs de Fi de Grau (TFG) i 

dels Treballs de Fi de Màster (TFM) per al curs acadèmic 2019-20. 
5. Proposta i aprovació, si escau, dels calendaris dels TFG i dels TFM per al curs acadèmic 

2020-21. 
6. Informe favorable, si escau, per a l'establiment dels següents programes interuniversitaris de 

doble titulació: 
• Curs de Publicidade e Propaganda de la Universitat d'UNIVALI i Grau en Publicitat i 

Relacions Públiques per la Universitat d'Alacant. 
• Curs de Relaçoes Públicas de la Universitat d'UNIVALI i Grau en Publicitat i Relacions 

Públiques per la Universitat d'Alacant. 
7. Assumptes de tràmit. 
8. Precs i preguntes. 

 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les dues sessions anteriors (13/03/2020 i 
03/04/2020). 
 
El Degà comunica a la Junta la seua decisió de convidar amb veu però sense vot a Aurora 
Calderón Martínez, coordinadora del grau en Màrqueting, a totes les sessions que celebre la 
Junta, i d'incloure-la com a membre del grup de treball de la Junta de Facultat en UACloud. La 
Junta accepta per assentiment aquesta decisió del Degà. El Degà també informa que Eduardo 
Sánchez Vacas prestarà ajuda tècnica durant el desenvolupament de la present sessió virtual. A 
continuació, s'aprova per unanimitat les actes de les dues sessions anteriors de dates 
13/03/2020 i 03/04/2020. 
 

2. Informe del Degà 
 
El Degà inicia aquest punt agraint a tots els col·lectius de la Facultat el compromís i esforç posat 
en el maneig de la situació tan complicada i excepcional que ha originat la COVID-19, i 
informant que en compliment del Pla de Continuïtat de l'Activitat les comissions acadèmiques 
han estat obertes de manera permanent, que els membres de l'equip decanal han treballat de 
manera coordinada i que s'han resolt les incidències oferint un tractament individualitzat i 
personalitzat. 
 
A continuació el Degà felicita i dóna l'enhorabona als tres equips d'estudiants premiats en la 10a 
edició del Joc de Simulació Empresarial “MÀNEGA: Management Game”, indica que els equips 
guanyadors han sigut “IVA Soportado” (format per Jaime Monerris Gomis, María Daniela Cercel, 
Ángel Zhou Hu, Jordi Galiana Pérez i Manuel Peiró Agulló), “Muchachos Aplica2” (format per 
Manuel Gil Fernández, Rubén Rubio Ortiz, Abderrahmane Toureche y José Joaquín Martín 
Castillo) i “DJ¿S” (format per Jimbo Pam, David Aís Ramírez, Sergio Berenguer Fuster, Javier 
Fuentes Bailón i Javier Sáez Martínez) i també dóna les gràcies als deu equips participants així 
com als professors Ricardo Sellers i Encarnación Manresa per l'organització d'aquesta competició. 
El Degà també agraeix al professorat i alumnat que ha participat en el Voluntariat UA 
d'Emergència Social Col·lectiva, especialment als del nostre centre que estan sent coordinats pel 
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Departament de Treball Social i Serveis Socials. 
 
Després, el Degà informa que: 

� Es continuen realitzant activitats emmarcades en el Programa de Doctorat, com ara el 
seminari online de doctorands en GCU (Glasgow Caledonian University), en la qual els 
doctorands poden presentar els seus treballs, així com altres activitats dirigides als 
estudiants dins del PATEC, com ara el seminari “Consells per a una millor defensa del 
TFM i TFM” que serà impartit virtualment dilluns que ve per Carlos Gómez Gil, professor 
del Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada de la UA. 

� La UA ha adquirit Datastream, base de dades històrica de referència en el Mercat 
proveïdora d'informació Econòmica i Financera i que proporciona aplicacions i funcions 
que permeten la màxima flexibilitat en la manipulació de les dades. 

� En relació amb les Relacions Internacionals s'està donant suport personal i 
d'acompanyament per part de la secretaria administrativa i dels tutors de mobilitat als 
alumnes estrangers que estan d'intercanvi en el nostre centre i que no han pogut tornar 
als seus països d'origen, d'igual forma que s'està fent un seguiment dels estudiants 
nostres que es troben d'intercanvi en altres països i no han pogut venir-se. 

� En relació amb les Pràctiques externes s'està donant continuïtat a totes aquelles en la 
qual ha sigut possible fer-ho i s'ha posat a la disposició dels estudiants un curs 
d'orientació a l'ocupació dissenyada pel professor Vicente Sabater. 

� En la sessió de Consell de Govern del 28 d'abril es van aprovar les propostes de 
programes simultanis dels graus en ADE-Màrqueting i ADE-Economia. 

� El pròxim curs s'implantarà un grup d'Alt Rendiment Acadèmic (ARA) per al grau en 
Administració i Direcció d'Empreses (ADE). 

� Des d'ahir, 18 de maig, s'està duent a terme la reincorporació presencial al campus de la 
UA, encara que es recomana el teletreball en la mesura que siga possible per a evitar 
riscos, i que els edificis en els quals la nostra Facultat té estades estan oberts en horari 
de demà i que les seues respectives consergeries estan repartint l'equipament de 
protecció individual (EPI). 

� Respecte a la planificació de la docència del curs acadèmic 2020-21 s'estan considerant 
tres alternatives (Online, Semipresencial i Dual), estant prevista la setmana vinent una 
reunió de la Comissió d'Adaptació Curricular, Avaluació Contínua Alternativa i 
Convocatòries d'Avaluació per a tractar aquest assumpte. 

 
3. Proposta i aprovació, si escau, d'adaptacions curriculars (COVID-19) per al curs acadèmic 2019-

20. 
 
En aquest punt la Junta aprova per unanimitat les adaptacions curriculars (corresponents al 
llistat d'assignatures de l'annex I) que s'adjunten a l'acta agrupades de la manera següent: 

� Adaptacions curriculars de docència, avaluació contínua i examen final de la 
convocatòria C3 que complementen les acordades en l'anterior sessió virtual d'aquesta 
Junta de Facultat de les assignatures de graus i màsters la docència dels quals 
s'imparteix en el segon semestre (Annexos II i III). 

� Adaptacions curriculars de l'avaluació final de la convocatòria C4 de les assignatures de 
graus i màsters (Annexos IV, V i VI). 

� Adaptacions d'assignatures de pràctiques externes (Annex VII). 
 
A continuació s'inicia un torn obert de paraula en el qual intervenen diversos alumnes i 
professors. Ginés Sola assenyala que en les adaptacions d'avaluació d'algunes assignatures 
s'indica que els enunciats dels exàmens s'enviaran per correu electrònic i suggereix que algun 
mètode alternatiu que permetera descarregar els enunciats d'UACloud generaria menys 
problemes. En relació amb la inclusió de les adaptacions curriculars en les guies docents de les 
assignatures, el Degà argumenta que és important per a l'acreditació dels títols que les guies 
docents continguen les adaptacions curriculars de l'avaluació, i que el Vicerectorat de Qualitat i 
Innovació Educativa, si ho estima procedent, donarà instruccions sobre aquest tema. Els alumnes 
Rafael de la Guia, Francisco Espada i Juan Carlos Galdámez intervenen expressant la seua 
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disconformitat amb què el professorat intente evitar el frau augmentant la dificultat i reduint el 
temps dels exàmens. El Degà assenyala la importància d'evitar el frau amb la finalitat de 
garantir la igualtat d'oportunitats. Clarissa Ramos considera que no s'està penalitzant a l'alumnat 
i assenyala les dificultats d'alguns professors que mancaven dels recursos tecnològics necessaris 
per a impartir la docència online, insistint en la importància d'evitar el frau en l'avaluació per a 
continuar mantenint la qualitat dels títols. Rosa Ayela argumenta la importància que s'avalue a 
l'alumnat en funció dels seus coneixements, per a això s'ha d'evitar el frau. 

 
4. Proposta i aprovació, si escau, d'adaptació dels calendaris dels Treballs de Fi de Grau (TFG) i 

dels Treballs de Fi de Màster (TFM) per al curs acadèmic 2019-20. 
 
En aquest punt la Junta aprova per unanimitat els calendaris modificats dels TFG i dels TFM per 
al curs acadèmic actual que s'adjunten com a annex VIII. 
 

5. Proposta i aprovació, si escau, dels calendaris dels TFG i dels TFM per al curs acadèmic 2020-21. 
 
En aquest punt la Junta aprova per unanimitat les propostes de calendaris dels TFG i dels TFM 
per al curs acadèmic 2020-21 que s'adjunten com a annex IX. 
 

6. Informe favorable, si escau, per a l'establiment dels següents programes interuniversitaris de 
doble titulació: 

• Curs de Publicidade e Propaganda de la Universitat d'UNIVALI i Grau en Publicitat i 
Relacions Públiques per la Universitat d'Alacant. 

• Curs de Relaçoes Públicas de la Universitat d'UNIVALI i Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques per la Universitat d'Alacant. 

 
En aquest punt la Junta de Facultat acorda per unanimitat emetre informe favorable i prestar la 
seua conformitat per a tramitar les propostes de convenis específics per a l'establiment dels 
programes interuniversitaris de Doble Titulació entre “Curs de Publicidade e Propaganda de la 
Universitat d'UNIVALI i Grau en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat d'Alacant” i 
entre “Curs de Relaçoes Públiques de la Universitat d'UNIVALI i Grau en Publicitat i Relacions 
Públiques per la Universitat d'Alacant” que s'adjunten en l'annex X.  
 

7. Assumptes de tràmit. 
 
En aquest punt s'acorda per unanimitat donar el vistiplau: 

� Als canvis de dates d'exàmens finals de la convocatòria C3 que s'indiquen en l'annex XI. 
Aquests canvis de data han sigut prèviament aprovats per la Comissió d'Adaptació 
Curricular, Avaluació Contínua Alternativa i Convocatòries d'Avaluació, després que el 
Servei d'Informàtica realitzara l'estudi pertinent per a evitar problemes de concurrència 
en els exàmens online. 

� A la sol·licitud de renovació del curs “Intel·ligència Estratègica per a Organitzacions 
Innovadores”, que s'adjunta com a Annex XII. 

� A la tramitació de la sol·licitud d'inscripció en l'Associació Universitària Espanyola de 
Treball Social (AUETS), que s'adjunta com a Annex XIII. 

 
Respecte a l'últim tràmit, Clarisa Ramos pregunta si la representació de la Facultat en 
l'Associació Universitària Espanyola de Treball Social (AUETS) recau unipersonalment en la figura 
del Degà o és institucional. El Degà respon que la representació és institucional, ja que segons 
l'article 32 dels estatuts d'aquesta associació la Facultat adquireix la condició d'associada com a 
institució. El Degà aprofita per a fer públic i explícit el seu compromís de coordinació amb el 
Departament de Treball Social i Serveis Socials per a continuar reivindicant conjuntament el 
reconeixement de la identitat, autonomia i posada en valor de la disciplina de Treball Social. 
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8. Precs i preguntes. 
 
Bartolomé Marco intervé assenyalant que els professors estan preocupats per evitar que els 
estudiants es copien en els exàmens, però també en què els estudiants aprenguen i a garantir la 
qualitat de la docència i que l'avaluació es faça de la millor manera possible, constant-li que 
diversos professors li han demanat consell i que s'estan esforçant en aquest sentit, i que en 
alguns casos la còpia massiva en exàmens d'avaluació contínua incrementarà la càrrega al 
professorat en haver de repetir l'examen diverses setmanes després. Juan Carlos Galdámez 
indica que en alguns casos el professorat està augmentant la dificultat dels exàmens i que 
s'hauria d'arribar a un terme mitjà entre augment de dificultat i reducció del temps que no 
penalitze als estudiants que no cometen frau. El Degà recorda que les queixes que s'han rebut 
dels estudiants s'han solucionat amb celeritat màxima, insisteix en la importància que la bona 
imatge de la nostra Facultat no es veja malmesa i que per a garantir la igualtat d'oportunitats és 
essencial evitar el frau. Rosa Ayela prega als alumnes de la delegació que denuncien els casos de 
frau en la realització d'exàmens que tinguen coneixement. 
 
María Dolores Collado pregunta sobre els canvis de dates d'exàmens finals de la convocatòria C4. 
El Degà contesta que donada l'excepcionalitat en la qual ens trobem, havent-se substituït la 
docència i avaluació presencial per docència i avaluació a distància, és el Servei d'Informàtica, 
dependent del Vicerectorat de Campus i Tecnologia, l'encarregat de proposar els canvis de dates 
per a assegurar la viabilitat de realització dels mateixos atenent criteris de càrrega tecnològica 
de les plataformes i sistemes utilitzats. María Dolores Collado suggereix que en la web de la 
Facultat s'informe l'alumnat sobre quan es publicaran aquests canvis. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, el Degà desitja ànim i transmet força per a continuar 
afrontant la situació tan crítica que estem vivint, dóna les gràcies a tots els participants i 
continua posant-se a la disposició dels membres de la Facultat, després de la qual cosa s'alça la 
sessió a les 15.00 hores. 
 

  
 Alacant, 19 de maig 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 
� CARRETON BALLESTER, MARIA DEL CARMEN 
� CASADO DIAZ, ANA BELEN 
� COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES 
� CUEVA HERRERO, CARLOS 
� DE LA GUÍA CARRATALÁ, RAFAEL 
� ESCUDERO GUTIERREZ, ANTONIO 
� ESCUDERO REBELLES, F. DOLORES 
� ESPADA ALCARAZ, FRANCISCO 
� ESPINAR RUIZ, EVA 
� ESPINOSA BLASCO, MONICA 
� FABREGAT CABRERA, MARIA ELENA (Amb veu, sense vot) 
� FUSTER GARCIA, BEGOÑA LUCIA 
� GALDÁMEZ MARTÍNEZ, JUAN CARLOS 
� GARCIA ESCRIVA, VICENTE 
� GARCIA LILLO, FRANCISCO 
� GOMEZ ALBERO, MARIA ASCENSION 
� GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA 
� GOMIS ALBEROLA, MANEL 
� IÑIGUEZ SANCHEZ, RAUL 
� ITURBE-ORMAECHE CORTAJARENA, IÑIGO 
� LEVANE STOPPA, LAURA STEFANIA 
� 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, ANTONIO 
� MUÑOZ GONZALEZ, CONSOLACION 
� PAPI GALVEZ, NATALIA 
� PARDO ALES, GLORIA 
� PASTOR FERNÁNDEZ, ADRIÁN 
� RAMOS FEIJOO, CLARISA 
� RIENDA GARCIA, LAURA 
� RODRÍGUEZ CORTEGOSO, JUAN RAMÓN 
� ROSSER LIMIÑANA, ANA MARIA 
� RUIZ CALLADO, RAUL 
� RUIZ MORENO, MANUEL FELIPE 
� 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 RAMOS FEIJOO, CLARISA: 
� ESCARTIN CAPARROS, MARIA JOSE 

EN RUIZ CALLADO, RAUL: 
� FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE 
� JIMENEZ DELGADO, MARIA 
� SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL 

EN SOLA GARCÍA, GINÉS: 
� GALIANA PÉREZ, ANNA 

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

 
 


