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Resulta difícil informar d’una reunió on la Universitat (rectora, gerent, vicegerent de Recursos 
Humans PAS i vicerector de PDI) no aporta solucions ni respostes a les qüestions i situacions que 
comporta la decisió de continuar el curs universitari de manera no presencial. 

La Universitat manté i continua la docència, les pràctiques i l’avaluació de manera no presencial. 
Situació que obliga a haver d’adaptar tota la normativa que regula el model presencial: adaptació 
de les guies docents de les assignatures, definició d’unes noves pràctiques i un nou model 
d’avaluació. 

Sense oblidar, que tos els canvis i/o adaptacions s’han d’incloure en els documents de memòria de 
les titulacions que han de ser avaluades per les agències de qualitat. 

Una vegada més, la preocupació de l’excel·lència siga com siga, sense tindre en compte la 
impossibilitat d’aquesta tasca per la massificació d’alumnat en moltíssimes assignatures i la falta 
d’eines i de preparació del personal per a dur-les endavant; carregant de tasques i obligacions a un 
personal que fa temps que està sobrepassat en una espiral inacabable de carrera meritòria 
promocional. 

La Universitat trasllada la informació del Ministeri d’Interior que impossibilita la mobilitat de 
l’estudiantat, fet que impedeix que accedisquen a les seues residències d’estudi per arreplegar el 
material necessari per a poder continuar. Les autoritzacions elaborades per la UV queden en 
suspens. 

Per a les proves d’accés a la universitat hi ha un calendari possible entre el 22/06 i el 10/07. Però hi 
ha molts dubtes del procés pels riscos que comporta. Dependrà de les decisions que prenguen les  
autoritats sanitàries. 

Es manté el treball no presencial i la majoria de centres de treball tancats. Podrà haver un accés 
excepcional i autoritzat per a personal propi de la Universitat o d’empreses. Els centres que obriguen 
tindran servei d’accés, neteja i vigilància, curiosament amb empreses contractades. 

La gerència informa que estan consultant per conèixer les necessitats de l’estudiant per a implantar 
ajudes per a eliminar la bretxa digital. 

Una comissió de gerències de les universitats està estudiant fòrmules de retorn a l’activitat 
presencial , i la UV contempla qualsevol escenari; o bé amb adaptacions dels espais o bé amb torns 
del personal. 

CGT intervé per a plantejar l’ampliació dels terminis de defensa dels TFG i TFM i la seua defensa on-
line. La Vicerectora d’Estudis informa que  estan elaborant una instrucció sobre el tema. Cgt planteja 
la necessitat d’una ampliació perquè els període de confinament no permet les condicions 
necessàries per al desenvolupament adequat dels treballs. 
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CGT, també incideix en la sobrecàrrega de treball i estrés en el professorat i resta de personal 
implicat en els terminis ja existents. El professorat ja està fent un esforç grandíssim en aquestes 
situacions excepcionals que fan molt difícil la conciliació. Així com, manifestem que la lògica 
burocràtica que imposen les agències d’avaluació provoca desafecció i malestar en una gran part 
del professorat. El compromís del professorat amb l’estudiantat ha de centrar-se, en aquests 
moments, i de forma prioritària, en atendre les diverses situacions d edesigualtat social i digital que 
pateix l’estudiantat. 

 

Del torn de paraules sorgeixen molts altres temes que la universitat respon: 

- La UV no  farà tests de detecció al personal. Es Sanitat qui decideix quan, com i a qui fer-los. 

- La UV informa que hi ha problemes d’abastiment, i que espera poder-se dotar de sabons 
desinfectants i guants arribat el moment. 

- La UV segueix reforçant les aplicacions i les infraestructures informàtiques i estudia 
implementar solucions complementàries a l’Aula Virtual per a avaluar. 

 

En resum, moltes intervencions sense donar respostes i ajornant-les a decisions que prenguen altres 
instàncies autonòmiques o estatals.  

 

CGT-UV Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es 
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