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Alacant, 7 de setembre de 2021 

 

Benvolguda professora, benvolgut professor, 

En aquests moments previs al començament de curs vull agrair-vos en el meu nom i en el de l’equip de 
direcció, el compromís i la dedicació que heu tingut durant el curs 2020/2021 i desitjar-vos un feliç i 
profitós curs 2021/2022. 

Respecte de la manera en què s’iniciarà el nou any acadèmic, era necessari esperar la reunió amb les 
conselleries d’Universitats i de Sanitat, que va tenir lloc ahir dilluns, dia 6, a la vesprada. En aquesta 
reunió, a la qual estaven convocades les rectores i rectors del sistema universitari valencià, s’ha acordat 
el següent: 

– Començar el curs acadèmic 2021-22 en modalitat presencial. 

– Ratificar l’aplicació del protocol de la Conselleria de Sanitat que se’ns va comunicar el divendres 18 de 

juny i que va ser tramès mitjançant administrador de correu el 21 d’aquest mes. Pel que fa al 

començament de curs, aquest protocol, que es pot consultar en l’adreça [https://s.ua.es/va/BcrB], recull 

que «la docència a les aules s’organitzarà amb el criteri de presencialitat màxima de l’estudiantat sempre 

que les condicions epidemiològiques ho permeten. S’establirà la disposició de l’alumnat que conduïsca a 

la major distància interpersonal possible, d’acord amb la capacitat i tipus de mobiliari de cada aula». 

L’acord de les universitats amb les dues conselleries es pot consultar en aquesta adreça: 

https://s.ua.es/va/TIj5 

D'aquesta manera, tant el professorat com l’alumnat matriculat en les nostres assignatures haurà 
d’assistir presencialment a l’aula, siguen classes teòriques o pràctiques. L’alumnat haurà de seure de la 
manera més separada possible, fins a on les dimensions i el mobiliari de l’aula ho permeta, però sense 
distància mínima, de manera que, arribat el cas, podrien ocupar seients contigus. En tot moment, dins 
de l’aula i de la resta d’edificis de la universitat, serà obligatori l’ús de màscara. La universitat facilitarà 
l’ús de solucions hidroalcohòliques per a la higiene de mans, i es procurarà la màxima ventilació de l’aula. 
De la mateixa manera, cal evitar les aglomeracions de persones a l’entrada i a l’eixida d’aules i edificis. 
Per a aquesta finalitat, la universitat comptarà amb l’ajuda d’auxiliars covid en els llocs de més afluència, 
com els aularis, tal com va ocórrer durant els exàmens de la C2 i C3 del curs passat. En cas d’aparició de 
contagis o de símptomes compatibles amb la covid-19, s’actuarà d’acord amb el que indiquen les 
autoritats sanitàries i la Instrucció sobre Prevenció de Riscos Laborals (IPRL26) publicada en el BOUA 
aquest 1 de setembre (https://www.boua.ua.es/ca/Publicacion/2021/09/1). Si una o un estudiant no pot 
assistir a alguna classe, per covid o per qualsevol altra causa, haurà de sol·licitar una adaptació curricular, 
de conformitat amb el procediment establit. 

https://s.ua.es/va/BcrB
https://s.ua.es/va/TIj5
https://www.boua.ua.es/ca/Publicacion/2021/09/1
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Per a les activitats d’extensió universitària i esportives caldrà atenir-se al que disposa la resolució de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública publicada en el DOGV del 6 de setembre de 2021, en vigor 
fins al 27 de setembre de 2021 (https://dogv.gva.es/datos/2021/09/06/pdf/2021_9020.pdf). 

Pel que fa al professorat que considere que es troba en situació de vulnerabilitat, aquesta condició ha de 
ser actualitzada i revisada per a aquest curs 2021/2022. Per a fer-ho, les persones interessades hauran 
de sol·licitar l’avaluació de la seua situació particular al Servei de Prevenció fins al dia 10 de setembre a 
través del formulari que es troba en l’adreça següent: https://sgp.ua.es/va/gestion-
pdi/pdi/noticias/sotsdireccio-de-gestio-de-pdi-unitat-de-gestio-de-pdi.html 

La Universitat d’Alacant posarà a la disposició d’aquest professorat que acredite la seua situació de 
vulnerabilitat, els mitjans necessaris per a poder desenvolupar la seua activitat docent en les condicions 
més segures per a la seua salut. 

Confiem que aquest curs 2021/22 signifique la recuperació gradual de les condicions en què es 

desenvolupava la vida universitària abans de la pandèmia, garantint sempre la màxima seguretat i fent 

prevaldre la salut de les persones, així com la formació del nostre alumnat i la qualitat de la nostra 

docència. Qualsevol mesura addicional serà comunicada amb l’antelació suficient. 

 

T’envie una salutació ben cordial, juntament amb els meus millors desitjos i ànims per al nou curs. 

 

 

Amparo Navarro  

Rectora  
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