
Estimat/a alumne/a, 

Per motiu de les especials circumstàncies generades arran del COVID-19 i veient que la 

desescalada serà progressiva i lenta, ens posem en contacte per a informar-lo sobre el nou 

procediment de preinscripció, PREINSUA, en el programa Diploma Sènior de la Universitat 

Permanent per al curs acadèmic 2020-21. 

A pesar que el nostre objectiu és tornar a poc a poc a la normalitat de les classes 

presencials, ens veiem obligats a organitzar 2 períodes de Preinsua : 

• El primer, del 17 al 26 de juny, per a les assignatures dels blocs A, B, C i D, que 

s'impartiran d'octubre a gener. 

• El segon, el mes de desembre, per a la resta de les assignatures, que s'impartiran de 

febrer a juny.  

Depenent de les circumstàncies, les classes seran online, semi-presencials o presencials. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA PREINSUA: 

- Es realitza a través del formulari disponible en l'enllaç:  

https://web.ua.es/es/upua/secretaria/documentacion.html.  

- Si és la primera vegada, la realitzarà fent servir el seu número de NIF, NIE o passaport 

(imprescindible disposar d'un correu electrònic personal (Gmail, Hotmail, etc.). 

- Si ja ha sigut alumne/a de la UPUA, accedirà amb el seu usuari (correu institucional de la 

UA) i la seua contrasenya de l'aplicació informàtica “UACloud”. Veure document adjunt. 

- Finalitzada la seua inscripció, rebrà automàticament un missatge a la seua adreça de 

correu electrònic personal, comunicant-li que ha quedat preinscrit/a. 

- El 29 de juny es realitzarà el sorteig que decidirà el número d'inici de la cita de matrícula. 

A principis de juliol rebrà un email amb l'assignació de cita i les instruccions de matrícula, la 

qual es realitzarà de manera telemàtica a partir del 7 de setembre. 

- Del 29 de juny al 5 de juliol, podrà participar en el sondeig d'opinió que definirà el 

Programa Acadèmic de la UPUA del pròxim curs a través del qüestionari que rebrà per correu 

electrònic.  

IMPORTANT: 

• A mitjan mes de juliol es publicarà en la nostra pàgina web l'oferta definitiva 

d'assignatures. 

• L'automatrícula serà telemàtica. A la fi de juliol rebrà per email les instruccions 

corresponents. Llija-les atentament abans de realitzar-la. 

• Les assignatures en aquest curs acadèmic són de 40h (4 crèdits i 68€) i de 20 hores (2 

crèdits i 34€), i es distribueixen en dos dies a la setmana (de dilluns i dimecres o de 

dimarts i dijous).  

• No hi haurà un nombre mínim d'assignatures per a la formalització de la matrícula. 

• Les assignatures online tindran 2 hores de videoconferència a la setmana i la resta es 

realitzarà de manera telemàtica (treballs, exercicis, tutories, etc.). 

Aprofitem l'ocasió per a informar-li sobre l'Acte de Clausura del curs acadèmic 2019-

20. Aquest, a causa de les circumstàncies especials sanitàries en les quals ens trobem en aquests 

moments, es posposa al mes d'octubre, unint-se a l'acte d'obertura del nou curs 2020-21, del que 

ja els informarem més endavant. 

 

Alacant, 11 de juny de 2020 

Mª Amparo Alesón Carbonell - Directora de la Universitat Permanent 

 

https://web.ua.es/es/upua/secretaria/documentacion.html

