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ACTA DE LA SESSIÓ 
 

 
CONVOCATORIA 

 
El missatge de la convocatòria, enviat a les 13.48 hores de l'1 d'abril de 2020 a tots els membres de 
la Junta de Facultat a través de correu electrònic, era bilingüe (castellà, valencià) i el seu text en 
valencià és el següent: 
 
“Estimat membre de la Junta de Facultat: 
 
Seguint instruccions del Degà, per la present li convoque a la sessió de Junta de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials núm. 4 del curs 2019-20 (sessió virtual) amb un únic punt de 
l'ordre del dia: 
 
- Aprovació, si escau, dels criteris d'adaptació curricular de la docència i de l'avaluació contínua, en 
el seu cas, que es vagen a aplicar fins que es reprenga la docència presencial en cadascuna de les 
assignatures, conforme a la documentació remesa al Deganat per les direccions dels departaments, i 
de la seua publicació en Campus Virtual. 
 
S'adjunta informe del Degà. 
 
La documentació relativa al punt de l'ordre del dia remesa al Deganat per les direccions dels 
departaments està disponible per als membres de la Junta de Facultat en el Grup de Treball 
“JUNTA DE FACULTAT” de l'UACloud. 
 
Les possibles al·legacions al punt de l'ordre dia, així com la seua possible resposta per part de la 
resta de membres de la Junta, hauran de realitzar-se abans de les 14.00 hores del divendres 3 
d'abril de 2020 per correu electrònic utilitzant l'opció “respondre a tots”, de manera que puga 
identificar-se el membre de la Junta de Facultat que realitza l'al·legació o la resposta i el contingut 
d'aquesta al·legació o resposta. 
 
Les adaptacions curriculars d'assignatures que no hagen rebut al·legacions en contra es consideraran 
aprovades per assentiment. 
 
Per a aquelles adaptacions curriculars d'assignatures que hagen rebut al·legacions en contra, el 
Degà, si ho estima necessari, fixarà un termini perquè els membres de la Junta manifesten per 
correu electrònic el seu vot utilitzant l'opció “respondre a tots”, no admetent-se el vot delegat. 
 
Una salutació 
 
José Agulló 
Secretari 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 
Universitat d'Alacant” 
 
L'informe del Degà que es va adjuntar a la convocatòria és el de l'annex I. La documentació 
disponible per als membres de la Junta de Facultat en el Grup de Treball "JUNTA DE FACULTAT" de 
l'UACloud comprenia un fitxer que conté la relació d'assignatures per a les quals es proposen 
adaptacions curriculars (annex II) i dos fitxers que descriuen els criteris d'adaptació curricular de la 
docència i de l'avaluació contínua, en el seu cas, que es proposen per a aplicar fins que es reprenga 
la docència presencial en cadascuna de les assignatures, un per a les assignatures de grau (annex III) 
i un altre per a les assignatures de màster (annex IV). 
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ACORDS 

En el termini establit, que ha finalitzat a les 14.00 hores del divendres 3 d'abril de 2020, només s'ha 
rebut un missatge amb al·legacions que ha sigut enviat per Ginés Sola, delegat dels estudiants, que 
conté comentaris i consideracions relatives a les adaptacions curriculars de les assignatures que es 
llisten en l'annex V. En conseqüència, la Junta de Facultat aprova per assentiment que els criteris 
d'adaptació curricular de la docència i de l'avaluació contínua, en el seu cas, que s'aplicaran fins 
que es reprenga la docència presencial en cadascuna de les assignatures del llistat de l'annex II 
siguen els descrits en els documents de l'annex III (assignatures de graus) i de l'annex IV 
(assignatures de màsters), i s'estableix la seua publicació en Campus Virtual segons l'estipulat per la 
Comissió d'Adaptació Curricular creada ex profeso en la Universitat d'Alacant, a conseqüència de 
l'excepcionalitat provocada per la situació, evolució i perspectives del Covid-19, i que commina al 
professorat responsable de les assignatures de Grau i Màster a publicar un anunci per al seu alumnat 
(emprant la utilitat de “Anuncis” d'UACloud -i “Materials” si fóra necessari-) en el qual s'arreplegue 
l'adaptació aprovada amb el següent títol: “Adaptació curricular pel Covid-19 aprovada en la sessió 
de 3 d'abril de 2020 de la Junta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials”. No obstant 
això, respecte de les assignatures de les quals s'ha rebut al·legació per part de Ginés Sola, si bé 
queden aprovades per la Junta de Facultat, els comentaris i consideracions rebuts es tindran en 
consideració per les respectives comissions acadèmiques perquè, si escau, els òrgans competents 
aproven les modificacions de les respectives adaptacions curriculars. 
 
 

 Alacant, 3 d’abril 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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