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2. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA: FOMENT DE LA COHESIÓ  
I DINAMITZACIÓ CULTURAL 

 

Més de 4000 estudiants de grau, de màster i de la Universitat a l’Abast, 
gairebé 500 professores i professors , més de 100 persones del personal 
d’administració i servei formem una comunitat diversa que aprèn, 
treballa i es relaciona gràcies a l’activitat docent, social, cultural i de 
recerca que té lloc a l’Edifici B de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

L’equip de deganat, al servei d’aquesta comunitat, es compromet a 
mantenir un tracte proper per copsar les necessitats dels diferents 
col·lectius, amb l’agilitat i la sensibilitat que requereix el moment actual en 
què com a ciutadanes i ciutadans sovint se’ns demana fer front als canvis i 
a la incertesa3. Ens comprometem, doncs, a treballar per a assolir els 
objectius següents: 

2.1. En relació amb l’alumnat: 

• Incentivar els projectes de dinamització cultural proposats per 
estudiants en col·laboració amb docents del Centre. 

• Millorar el coneixement i l’aprofitament de les accions del Pla d’Acció 
Tutorial. 

• Millorar la difusió de l’aprenentatge de les estudiants i dels estudiants 
incentivant accions per donar a conèixer els resultats dels Treballs de 
Fi d’Estudi i de les Pràctiques Externes.  

 
3 Les fites descrites en aquesta línia estratègica de la Facultat desenvolupen al Centre la línia 

estratègica 3, Comunitat Universitària, de la UAB.  
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• Potenciar les relacions amb la xarxa Alumni. 
• Organitzar una jornada d’acollida per als estudiants de la Universitat a 

l’Abast. 
 

2.2. En relació amb el professorat: 

• Incentivar els llocs de trobada per a l’intercanvi de bones pràctiques 
docents i per a la difusió dels resultats de la recerca del Centre. 

• Elaborar una guia d’acollida per al professorat novell. 
 

2.3. En relació al PAS 
 

• Treballar de manera estreta amb l’Administració de Centre en la 
implementació de millores en les tasques que impliquen col·laboració 
entre professorat i personal administratiu del Centre. 
 

2.4. Potenciar l’activitat cultural i la relació amb la societat 

• Assegurar una programació cultural destinada a l’alumnat, professorat 
i PAS de la UAB.  

• Enfortir la col·laboració per a l’organització d’activitats culturals amb 
l’Àrea de Dinamització Cultural i amb Cultura en Viu. 

• Vetllar per la participació activa dels diferents col·lectius de la UAB en 
les activitats organitzades pel Centre. 

• Establir una fira d’entitats i institucions per donar a conèixer les 
relacions de docència, recerca i inserció laboral que s’estableixen entre 
la Facultat i les entitats externes. 

• Potenciar les relacions de la Facultat amb la població i les institucions 
de les ciutats properes (activitats culturals, accions de difusió dels 
estudis, col·laboració amb institucions). 

 

 

 

 

 

 

 


