
 

 

 

Estimat/da alumne/a, 

Espere que estigues bé de salut i amb molts ànims per a començar el pròxim curs acadèmic. Des de la 

Direcció de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant volem enviar-te una cordial salutació abans 

de les vacances i agrair-te la confiança que diposites cada any en nosaltres en matricular-te en el programa 

de la UPUA. 

El programa del pròxim curs, en les circumstàncies tan difícils que estem vivint, és una aposta ferma pel 

manteniment del centre i del programa, malgrat les restriccions i les mesures de seguretat que tenim 

l'obligació d'implantar pel nostre bé i el de totes les persones que ens envolten. A conseqüència d’això, 

enguany el programa presenta diversos canvis pel que fa a l'horari, la metodologia i els períodes de matrícula. 

L’oferta es divideix en dos quadrimestres, amb una primera matrícula que es realitzarà al mes de setembre 

i una segona matrícula que es realitzarà al desembre. En disposar d’una major flexibilitat, podrem adaptar-

nos més ràpidament als canvis que ens impose la situació sanitària a cada moment. 

Durant el curs acadèmic 2020-21, posarem en marxa dues modalitats d’ensenyament diferents: la presencial 

o semi-presencial i la virtual. L’ensenyament semi-presencial ens permetrà estar en contacte d’una forma la 

més pròxima possible al que ocorre en l’ensenyament presencial, però sempre prioritzant la seguretat de 

l’alumnat i del professorat. Aquestes assignatures s’impartiran en aules àmplies, on és possible respectar la 

distància de seguretat, seguint les pautes que el Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant ens 

recomane a cada moment. 

Aquesta oferta es complementa amb una àmplia gama d’assignatures online. És una aposta valenta, ja que 

tots valorem especialment la presencialitat, la socialització i la participació que el nostre programa sol oferir. 

Aquestes assignatures s’ofereixen amb l’objectiu de mantenir-nos actius social i mentalment i fomentaran en 

gran mesura la interacció i la participació. Per a nosaltres és molt important mantenir els llaços i les relacions 

socials i aquestes assignatures online poden ajudar-nos a fer-ho, fins i tot en moments difícils, com ha estat 

el confinament. Serà un repte per a la nostra programació, però esperem que les gaudiu i que siguen una 

excusa més per a aprendre més i millor. El dia 4 de setembre a les 10.00 presentarem el Programa 

Acadèmic del curs 2020-21 a través d’una videoconferència a la qual us convidem. 

Adjunta a aquesta carta podeu trobar informació més precisa sobre com es desenvoluparan les diferents 

modalitats d’ensenyament. Per descomptat, estem a la vostra disposició per a orientar-vos i facilitar-vos tota 

la informació que necessiteu. 

Aprofite per a enviar-vos una forta abraçada i desitjar-vos un bon estiu. 

Atentament,  

 

 

 

Marian Alesón Carbonell 

Directora de la Universitat Permanent 

Universitat d’Alacant  



 

 

 

MODALITATS D’ENSENYAMENT 

PROGRAMA ACADÈMIC DE LA UPUA  

CURS 2020-21 
 

Duració de les assignatures: Totes les assignatures seran de 40 hores lectives (l'alumnat rebrà continguts, 

materials i farà tasques o pràctiques que cobreixin les 40 hores lectives de l'assignatura siga com siga 

la seua modalitat); l'excepció és l'assignatura virtual 91127 (Elaboració de vídeos a partir de fotos…) que 

és l'única de 20 hores. 

Horari: dos dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) de 17:00 a 20:00 

 

1. MODALITAT PRESENCIAL o SEMI-PRESENCIAL 

Es realitzaran de forma totalment presencial aquelles assignatures que es puguen oferir a les aules 

que garanteixin una distància de seguretat suficient perquè l'alumnat matriculat puga assistir a 

classe de manera segura. 

En el cas que la distància de seguretat no es puga mantenir, o les circumstàncies sanitàries ho 

recomanen, l'assignatura s'oferirà en Modalitat Semi-presencial. De forma alterna, l'alumnat, segons 

l'horari, assistirà a classe un dia per setmana, la resta de les sessions s'impartiran en modalitat online. 

La modalitat en cada cas s'indicarà al Calendari Acadèmic de la pàgina web. 

 

2. MODALITAT TOTALMENT VIRTUAL 

Les hores lectives s’impartiran de forma sincrònica i asincrònica. 

1. Modalitat sincrònica:  

Les hores en modalitat sincrònica s'impartiran mitjançant videoconferències en les hores i dies 

establerts per a l'assignatura, bé en dilluns i dimecres o en dimarts i dijous. L'horari de 

videoconferències haurà d'estar publicat previ a l'inici de l'assignatura. Aquestes 

videoconferències tindran una durada aproximada d'una hora i constituiran almenys una tercera 

part del total de les hores lectives de l'assignatura 

a) Es realitzaran dos sessions síncrones per setmana dins de l’horari establert per a l'assignatura. 

El professorat publicarà l'hora i dia de les videoconferències abans de l'inici de l'assignatura. 

b) Aquestes activitats es realitzaran en línia mitjançant un programa de videoconferències al qual 

s'accedirà mitjançant un enllaç, a través del mòbil, de la tauleta o de l’ordinador. 

c) Amb les videoconferències es fomentarà la interacció, la participació i el debat.  

  



 

 

 

 

2. Modalitat asíncrona:  

En aquesta modalitat l'horari serà més flexible, però el professorat les programarà de la mateixa 

forma que les síncronas.  

a) Aquestes hores han de completar les hores de dedicació de l'alumnat a l'assignatura fins a 

completar les 40 hores lectives. 

b) El professorat podrà utilitzar UACloud, la plataforma Moodle i/o altres sistemes de 

comunicació per a fer arribar a l'alumnat els materials i activitats. En la primera sessió de 

l'assignatura s'explicarà com cal accedir als continguts i materials. 

c) Aquestes sessions es dedicaran a la lectura de continguts, al visionat de vídeos, i també a una 

altra mena d'activitats, com per exemple, exercicis interactius, tasques, treballs, cerques 

online, etc. 

 

3. Plataformes de aprenentatge: 

Les plataformes de aprenentatge mes útils i adaptables a aquest context són UACloud y UAMoodle. 

Ambdues plataformes pertanyen a la UA i tenen moltes aplicacions a les quals s'accedeix de 

manera senzilla a través de UACloud. 

 

4. Comunicació i Tutories: 

El professorat farà un seguiment continu del treball de l'alumnat a través de les tutories, els 

fòrums i els missatges. 

 

 


