
 

 

 

 

 

 

Alacant, 5 de juny de 2020 

 

La situació excepcional en què ens trobem a causa de la pandèmia de la COVID-19 ha obligat a 

totes les universitats del món a adoptar mesures extraordinàries per a continuar complint amb 

la seua missió. 

 

En els últims dos mesos, la Universitat d’Alacant ha adoptat un model de docència i treball no 

presencial amb suport de l’ús intensiu de les infraestructures i solucions TI que ens ha permès 

mantenir l’activitat docent i administrativa amb l’esforç i la capacitat d’adaptació de tots els 

membres de la nostra comunitat universitària. 

 

Els escenaris d’evolució de la pandèmia que s’imaginen ens obliguen a preparar-nos per a 

afrontar un curs 2020-21 que preveurà una presencialitat tant física com virtual.  

 

Per això, es fa necessari dotar-nos dels millors mitjans per a poder afrontar aquesta situació amb 

les millors garanties per a la qual cosa obrirem una convocatòria extraordinària per a incloure 

projectes TI en la cartera de 2020. 

 

Els projectes han de ser adequats a la situació d’urgència i, per tant, han de permetre una 

implementació i posada en marxa immediata, amb resultats concrets, primerencs i aplicables a 

la situació actual. 

 

Els projectes que es presenten han d’acollir-se a alguna de les línies d’acció següents: 

 

A. Reforç de les infraestructures TI per a la docència no presencial 

B. Millora i desenvolupament de plataformes per a la docència no presencial 

C. Desenvolupament d’eines per a afavorir les gestions i les relacions dels membres de la 

comunitat universitària de manera no presencial 



D. Infraestructures necessàries per al treball no presencial 

 

Els projectes podran ser presentats per totes les unitats i serveis de la Universitat, i es valoraran 

d’una manera especial aquelles propostes que es traduïsquen en un impacte més gran per a tota 

la comunitat universitària. 

 

Aquesta convocatòria tindrà una dotació pressupostària especial que gestionarà el Vicerectorat 

de Campus i Tecnologia i Rectorat. 

  

Per a la valoració d’aquests projectes es crearà un comitè tècnic amb representació dels 

Vicerectorats, Gerència, Centres, Serveis Administratius i les diferents Àrees TI del Servei 

d’Informàtica i estarà presidida pel vicerector de Campus i Tecnologia. 

 

Així mateix, us comuniquem que el termini de presentació de propostes de projectes 

susceptibles de formar part de la Cartera de Projectes TI 2020 s’inicia avui i acaba el pròxim 12 

de juny..  

 

Podeu conèixer el procediment de presentació de propostes, els formularis de sol·licitud i els 

criteris d’avaluació de les propostes en l’adreça web del Vicerectorat de Campus i Tecnologia. 

 

https://web.ua.es/va/vr-campus/convocatories/cartera-de-projectes/2021/cartera-de-

projectes-tu-estrategica-2020-extraordinaria.html 

 

Una vegada conclòs el període de presentació de propostes, la comissió encarregada avaluarà i 

prioritzarà els projectes d’acord amb la seua importància estratègica i presentarà una proposta 

perquè siga revisada pel Consell de Direcció. El dia 30 de juny serà publicat el llistat de projectes 

que s’incorporaran a la Cartera de Projectes TI 2020, i també l’afecció als projectes actuals. 

 

El rector, 

 

 

Manuel Palomar 
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