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Alacant, 8 de setembre de 2021 

 

Benvolguda alumna, benvolgut alumne, 

 

En aquests moments previs al començament de les classes et vull donar la benvinguda a la Universitat 
d’Alacant en aquest nou curs, molt especialment si és el primer any dels teus estudis universitaris. I si no 
és així, et vull agrair l’esforç realitzat durant els complicats mesos de docència dual que hem desenvolupat 
durant la pandèmia. 

M’adrece a tu, a més, per a explicar-te breument com es desenvoluparà aquest curs 2021/22. Després 
de la reunió que va tenir lloc ahir dilluns, 6 de setembre, entre les conselleries d’Universitats i de Sanitat 
amb totes 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 pots consultar en l’adreça [https://s.ua.es/va/BcrB]. S’hi 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 el tipus de mobiliari de cada aula». 

Pots consultar l’acord en aquesta adreça: 

 https://web.ua.es/va/vr-estudiants/documentos/traduciendo/comunicat-inici-del-curs-2021-2022.pdf 

Per tant, tot l’alumnat matriculat en les nostres assignatures haurà d’assistir presencialment a l’aula per 
a seguir la docència, tant en classes teòriques com pràctiques. S’ocuparan les cadires de la manera més 
separada possible, fins on les dimensions i el mobiliari de l’aula ho permeten. 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. Amb 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 del curs passat.  

Només queda exempt d’assistir a classe l’alumnat dels títols en línia (grup en línia del grau en Criminologia 
i alumnat del màster en Traducció Institucional). Si es produïra cap contagi o l’aparició de símptomes 
compatibles amb la covid-19, caldrà actuar d’acord amb el que estableix la Instrucció per a la Prevenció 
de Riscos Laborals núm. 26, publicada en el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant l’1 de setembre 
(https://www.boua.ua.es/ca/Publicacion/2021/09/1). Si no pots assistir a alguna classe, per covid o per 
qualsevol altra causa, hauràs de sol·licitar una adaptació curricular, de conformitat amb el procediment 
establit. 

https://s.ua.es/va/BcrB
https://web.ua.es/va/vr-estudiants/documentos/traduciendo/comunicat-inici-del-curs-2021-2022.pdf
https://www.boua.ua.es/ca/Publicacion/2021/09/1
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Aquestes mesures, que són comunes a totes les universitats valencianes, estan autoritzades per les 

conselleries d’Universitats i de Sanitat. 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. En cas de dubtes sobre l’organització del curs (assignatures, horaris, aules…) consulta la pàgina 

web de la teua titulació o dirigeix-te a la secretaria administrativa del teu centre (facultat o Escola 

Politècnica Superior). 

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

 

 

Amparo Navarro 

Rectora 


