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Reunió informativa convocada pel SFP situació actual Oferta Formativa 

Aquesta reunió ha sigut convocada per Ferran Suay, Vicerector de Formació, per informar als sindicats de 
la UV de les decisions que han pres junt al SFP al voltant de totes les activitats formatives des de la 
suspensió de l’activitat presencial. 

El vicerector  informa que la situació de crisis sanitària ha afectat per complet el normal desenvolupament 
de les activitats formatives programades. 

- Van ser suspesos tots els cursos del primer semestre del Pla de Formació Contínua del 2020 des 
de començament d’abril; tant les sessions presencials com les sessions en línia perquè la 
Universitat va decidir dedicar tots les recursos en línia per a la docència de graus i postgraus. 

Únicament s’han pogut finalitzar a distància els cursos que tenien sessions iniciades, excepte els 
cursos de laboratoris amb sessions pràctiques. 

EL Vicerectorat de Formació ha decidit que les persones afectades per l’anul·lació d’aquests cursos 
no te cap preferència en la nova convocatòria. 

- L’Oferta de Formació Contínua del segon semestre de la UV finalment ha sigut aprovada, amb 
moltíssim retard, per Resolució del 15 de juny de la Conselleria d’Administració Pública DOCV 8838 
de 18 de juny (pàgines 134-138). Oferta que la UV s’ha vist obligada a modificar tant en els 
continguts dels cursos com en la manera d’impartir-los (en línia) per la situació sanitària actual i 
previsible a començament del curs vinent. 

- S’ha avançat de manera urgent i amb terminis molt curts la inscripció de l’Oferta específica PDI/PI 
sobre metodologies i tecnologies educatives per a la formació en línia i de l'àrea d’investigació 
des del passat 18 de juny fins al 25 de juny INSCRIPCIONS. Tots els cursos de l’àrea docent es 
realitzaran en juliol. 

- La resta de l’Oferta de Formació Continua (bàsicament per a PAS, però també per a PDI) es 
publicarà en breu en la web del SFP. El període previst d’inscripció serà de l’1 al 21 de juliol. Els 
cursos es realitzaran a partir de setembre.  

Una vegada més la Universitat ha pres decisions sobre la formació del seu personal sense consultar 
ni consensuar absolutament res amb la representació sindical. Únicament ens han convidat a 
presentar noves propostes per al curs vinent. 

Resolució de 18 de juny de 2020, del Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, per la qual 
s'ordena l'obertura de la primera fase del procediment d'inscripció en les accions, incloses en el 
marc temporal del curs acadèmic 2019-2020, del Pla Formatiu del Personal al Servei de la 
Universitat de València (Formació Contínua). TEXT COMPLET 
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