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pàgina següent

Formació
•

C1-C2

Gestió de cursos i tallers en teatre, cinema, divulgació, oratòria, música,
escriptura, dansa, arts plàstiques, periodisme, fotografia

Espais expositius C3-C5
•
•
•

Gestió integral d’activitats expositives en les sales de la UA i altres seus
Concursos per al foment de la creativitat cultural
Gestió del programa de voluntariat cultural

Aula de cinema C6
•
•
•
•
•

Gestió documental de pel·lícules
Assessorament
Préstec i suport a la docència
Organització de cicles formatius i conferències
Publicar Quaderns de cine

Arts escèniques C7, C8
•
•

Disseny de la programació cultural quadrimestral de música, dansa i teatre
en campus, seus i municipis
gestió de sessions concertades en IES i altres col·lectius

Aula de la ciència C9
•

Gestió d’activitats de divulgació científica

Aula literària C10
•
•

Organitzar i gestionar les activitats literàries programades
Assessorar altres unitats de la universitat sobre l’organització d’activitats que
hi estiguen relacionades

Aula de música C11 - C13
•
•
•
•

Orquestra Filharmònica de la UA i Coral Universitària
Gestió de la convocatòria anual de proves d’accés
Formació musical i reforç vocal
Actuació en actes institucionals

Aula de teatre C14 - C15
•
•
•

Gestió de la convocatòria anual de diversos muntatges
Formació d’alumnes en la pràctica escènica
Gestió de les representacions teatrals en campus, seus, municipis i certàmens

Publicar l’oferta de cursos i tallers en el web almenys 2 mesos
abans del començament dels cursos I1
C2 Informar en la web de la disponibilitat dels certificats de
reconeixement de crèdits ECTS o d’hores ICE en un termini de
30 dies una vegada finalitzat el curs I2
C3 Contestar a les sol·licituds en el termini d’un 1dia I3
C4 Publicar les bases com a mínim amb 2 mesos d’antelació a la
finalització del termini de presentació I4
C5 Realitzar almenys 2 sessions de formació de voluntariat
cultural per any I5
C6 Organitzar com a mínim 2 cicles formatius per quadrimestre I6
C7 Enviament de la programació a instituts d’educació secundària
com a mínim amb 1 quadrimestre d’antelació I7
C8 Distribució d’entrades i invitacions en els punts de venda
almenys 20 dies abans de la realització de l’activitat I8
C9 Realitzar com a mínim 2 visites guiades per curs acadèmic I9
C10 Organitzar com a mínim 1 cicle de conferències, 1 taller i 1
presentació per quadrimestre I10
C11 Contestar a les sol·licituds d’actuació en un termini de 10
diesI11
C12 Realitzar com a mínim 3 trobades anuals I12
C13 Publicar la data de les proves d’accés amb 1 mes d’antelació
C1

I13

Impartir com a mínim 1 taller de teatre cada quadrimestre del
curs acadèmic I14
C15 Publicar la convocatòria anual de muntatges almenys amb 2
mesos d’antelació I15
C16 Atendre les queixes i suggeriments en el termini de 3 dies I16
C14

*Nota: A efectes del còmput del terminis establits als nostres compromisos, tots els terminis
explicats en dies s’entenen com a dies hàbils, si no especifiquem altra cosa.

Percentatge de cursos i tallers oferits en el termini establit
I2 Percentatge de certificats disponibles en el termini establit
I3 Percentatge de sol·licituds contestades en el termini establit
I4 Percentatge de convocatòries publicades en el termini establit
I5 Nombre de sessions realitzades per any
I6 Nombre de cicles organitzats
I7 Percentatge de resposta dels ies a la programació cultural
I8 Compliment del termini de distribució d’entrades i invitacions
I9 Nombre de visites realitzades
I10 Evolució del nombre de sessions
I11 Índex de satisfacció amb el servei
I12 Nombre de trobades realitzades
I13 Evolució del nombre de participants
I14 Nombre de tallers impartits per quadrimestre
I15 Percentatge de convocatòries anuals publicades en el termini
establit
I16 Percentatge de queixes i suggeriments ateses en el termini
establit
I1

Pots col·laborar en el nostre procés de millora:
• Aportant queixes i suggeriments
• Participant en enquestes.
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De 9 a 14 hores

De 9 a 14 hores

Dilluns i dijous
de 15 a 17.30h

De dilluns a divendres
de 9 a 20h
De dilluns a dijous
Dissabtes i diumenges
de 16 a 19h
10-14h
https://cultura.ua.es/
culturaenlaua
culturaenlaua

