
Membres de la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres 

     
 

CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA DE JUNTA DE FACULTAT 
 
Seguint les indicacions del degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, d'acord amb el que 
disposa l'article 14.2.a) de l'Acord Normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 
18 de març), pel qual s'aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears 
(ANRU), em plau convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Facultat, que tindrà lloc el 
dia 1 de juliol de 2020, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona 
convocatòria, i es durà a terme a distància de forma virtual mitjançant videoconferència -eina 
Zoom, emprant l'enllaç < 
https://uibuniversitat.zoom.us/j/93355600380?pwd=cjJqL1NKNEtHV1JKSTNZRFcvS
jRZdz09 >*, amb l'ordre del dia següent:  
 
 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes dels dies 17 de maig de 2019, 7 de febrer de 2020 i 3 
de març de 2020. ** 

2. Informació i aprovació, si escau, dels informes anuals de seguiment i avaluació  dels 
estudis de grau de la Facultat de Filosofia i Lletres del curs 2018-2019. ** 

3. Informació i aprovació, si escau, de la memòria d'activitats de la facultat de l'any 
2019. ** 

4. Informacions del degà. ** 
5. Informació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació del pressupost 

ordinari de la facultat de l'any 2020.** 
6. Informació i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels membres de les 

comissions de garantia de qualitat i de reconeixement i transferència de crèdits. ** 
7. Informació i aprovació, si escau, de la proposta de premis extraordinaris de final 

d'estudis del curs 2018-19. ** 
8. Torn obert de paraules. 

 
 

La secretària, 
 
 
 
 
Isabel Escandell Proust 
 
 

* La sessió podrà ser gravada d'acord amb les previsions de l'apartat 1 de l'article 18 (Actes) 
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En conseqüència el fitxer 
resultant de la gravació pot acompanyar l'acta de la sessió, sense necessitat de fer-hi constar 
els punts principals de les deliberacions. Així mateix s'enviarà un document amb les 
instruccions (tècniques) per al seguiment de la sessió de Junta de Facultat. 
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** Documentació disponible a l'enllaç 
<https://owncloud.uib.es/index.php/s/WtCFrkobWqMPy4i> 
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