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ACTUACIONS ESPECÍFIQUES DIRIGIDES Al PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ACADÈMIQUES DAVANT LES 
MESURES EXTRAORDINÀRIES ESTABLERTES PER LA COMUNITAT VALENCIANA I EL 
GOVERN ESTATAL EN RELACIÓ AMB EL CORONAVIRUS 

 

Suspensió de l'activitat docent presencial 

Se suspèn l'activitat docent presencial, és a dir, la docència en aules teòriques, els 
seminaris, els laboratoris, les tutories, les pràctiques externes, qualsevol altre tipus 
d'activitat complementària presencial, i les proves d'avaluació presencials. 

No obstant això, la interrupció de les activitats acadèmiques presencials no implica la seua 
suspensió total. La docència presencial se substitueix, a partir del dilluns 23 de març, en la 
mesura que siga possible i ateses les particularitats de cada titulació, per docència no 
presencial a través d'Aula Virtual i de les eines de les quals aquesta plataforma disposa. 

El professorat informarà l'estudiantat matriculat en l'assignatura sobre la manera en què 
organitzarà i impartirà la docència d'aquesta. Totes les comunicacions entre el professorat 
i l'estudiantat es realitzaran a través d'Aula Virtual i/o les adreces de correu electrònic 
institucionals (@uv.es, @alumni.uv.es).  

Aquestes mesures no impliquen, de manera directa i en aquests moments, una modificació 
del calendari lectiu. 

 

Eines per a la realització de la docència no presencial 

La docència no presencial es realitzarà a través d'Aula Virtual, que estarà operativa de 
forma continuada, i a través de la qual s'hauran de programar activitats docents perquè 
l'estudiantat tinga a la seua disposició els materials necessaris per a l'estudi autònom. 

S'ha de realitzar un ús racional de la plataforma, limitant-lo principalment a penjar el 
material i comunicar-se amb els estudiants mitjançant fòrums i correu.  

S'ha de minimitzar la pujada d'arxius i vídeos de gran grandària. Per a això, es recomana 
proveir enllaços a OneDrive o mmedia (https://mmedia.uv.es). 

La llicència corporativa de Microsoft Office 365 dóna accés gratuït a tot el paquet ofimàtic 
Office i posa a la disposició del professorat 1TB d'emmagatzematge en OneDrive. Les 
indicacions per a la seva descàrrega es poden trobar en https://angela.uv.es/x/VrHV . 

S'ha activat per a tot el professorat a l'aula virtual l'eina integrada Blackboard Collaborate, 
que permet la videoconferència amb els alumnes del grup (fins a 250 assistents simultanis). 
Es pot consultar el manual d'ús en: https://angela.uv.es/x/2YFnAg. 

La mateixa llicència corporativa de Microsoft Office 365 dóna accés a dues eines per a 
reunions de grup amb videoconferència que poden ser utilitzades per a la coordinació 
docent entre professorat: 

https://mmedia.uv.es/
https://angela.uv.es/x/VrHV
https://angela.uv.es/x/2YFnAg
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Teams (https://angela.uv.es/x/YZvIAg) 

Skype Empresarial (https://angela.uv.es/x/gKh3AQ) 

Per a utilitzar aquestes eines és important que l'ordinador tingui actualitzat tant el seu 
sistema operatiu com el seu antivirus. 

El mitjà oficial per a la comunicació docent entre el professorat i l'estudiantat seran les 
adreces de correu electrònic oficials de la Universitat de València.  

S'ha habilitat el portal UVonline (www.uv.es/uvonline), que compta amb un motor de cerca 
de preguntes freqüents sobre les eines TIC de què es pot disposar, així com d'alguns 
enllaços i una altra informació d'interès per a la docència no presencial. 

Per a qualsevol mena d'assistència relacionada amb l'ús dels serveis i aplicacions de la 
nostra Universitat, continuarà funcionant de la forma habitual el nostre Centre de Suport 
TIC (https://solicitudes.uv.es). 

 

Activitats docents que requereixen, necessàriament, presencialitat 

Les activitats docents que requereixen necessàriament presencialitat, com per exemple les 
pràctiques de laboratori, queden suspeses.  

No obstant això, el professorat valorarà la possibilitat de realitzar activitats no presencials 
o un altre tipus d'activitats formatives que permeten adquirir, en la mesura del que siga 
possible, els coneixements i competències a adquirir en aquestes assignatures.  

Una vegada represa l'activitat presencial els Centres reprogramaran, en el seu cas i dins del 
període lectiu, les activitats presencials imprescindibles per a adquirir la formació 
necessària en aquestes assignatures. 

 

Activitats d'avaluació 

Les activitats d'avaluació previstes durant el període de suspensió presencial de l'activitat 
seran substituïdes, en la mesura que siga possible, per altres formes d'avaluació que 
puguen realitzar-se amb les eines de docència no presencial anteriorment esmentades. 

Si l'activitat d'avaluació presencial no és substituïble per una altra en modalitat no 
presencial es posposarà fins que sigui possible realitzar-la. 

Si no és possible cap de les opcions anteriors, se suprimirà l'activitat d'avaluació prevista, 
sense que això puga implicar un perjudici en el càlcul de la qualificació final de l'assignatura. 

En aquest sentit, i donat el caràcter excepcional d'aquesta situació, les guies docents de les 
assignatures s'entenen modificades directament en les mesures que s'adopten. 

 

 

https://angela.uv.es/x/YZvIAg
https://angela.uv.es/x/gKh3AQ
https://www.uv.es/uvonline
https://solicitudes.uv.es/
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Tutorització i defensa de TFG i TFM 

La tutorització dels TFG i TFM s'ha de continuar realitzant, encara que de forma no 
presencial. 

En el cas que durant el període de mesures excepcionals estiga prevista la defensa de 
TFG/TFM, es possibilitarà que aquesta es realitze de forma no presencial perquè, amb 
caràcter general, es mantinguen les dates planificades. Si no és possible articular els 
mecanismes perquè la defensa siga possible per procediments telemàtics, s'anul·larà la 
mateixa i des del Centre s'informarà l'estudiantat implicat. 

 

Titulacions no presencials o semipresencials 

Les titulacions, essencialment de màster oficial i títols propis, que s'imparteixen en 
modalitat no presencial seguiran la seua activitat docent amb normalitat. 

En aquells casos en els quals la titulació s'imparteixi de manera semipresencial, les activitats 
presencials que poguessen estar previstes quedaran subjectes a les mesures específiques 
aquí establertes. 

 

Pràctiques Externes 

Se suspenen temporalment totes les pràctiques externes presencials. 

Podran continuar realitzant-se de manera telemàtica aquelles pràctiques que ja estiguen 
formalitzades i iniciades i per a les quals l'entitat col·laboradora assegure que és possible 
desenvolupar les activitats formatives de forma no presencial.  

L'estudiantat mantindrà informat en tot moment la persona que realitza la tutorització 
acadèmica de la pràctica. Si la pràctica formalitzada pot continuar-se de manera telemàtica, 
és necessari comunicar-ho a l'adreça de correu electrònic uvpracticas@uv.es i seguir les 
instruccions que s'estableixen per a la modificació de l'acord de pràctiques. 

Per a resoldre qualsevol dubte sobre les pràctiques externes pot enviar-se un correu 
electrònic a uvpracticas@uv.es. 

Pot consultar-se informació més detallada en: 
https://www.uv.es/uvpracticas/comunicadosuv.pdf 

 

Pràctiques clíniques i pràctiques en centres educatius 

Les pràctiques clíniques de titulacions de ciències de la salut en centres sanitaris i les 
pràctiques de titulacions d'educació en centres educatius estan subjectes a normativa 
específica.  

Atenent el que s'estableix per les Conselleries amb competències en matèria de Salut i 
Educació, respectivament, en aquests moments estan suspeses. 

mailto:uvpracticas@uv.es
mailto:uvpracticas@uv.es
https://www.uv.es/uvpracticas/comunicadosuv.pdf
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Defensa de Tesis Doctorals 

Durant el període de durada de mesures extraordinàries no s'autoritzarà la defensa de Tesis 
Doctorals de manera presencial. 

L'acte de defensa de Tesis Doctorals que haja de realitzar-se, de manera imprescindible, 
durant aquest període, es realitzarà a través de videoconferència, prèvia autorització de 
l'Escola de Doctorat. 

Les activitats transversals de doctorat s'imparteixen de forma no presencial, per la qual 
cosa es mantenen amb les seues programacions previstes i establertes prèviament.  

Pot consultar-se informació més detallada en la pàgina web de l'Escola de Doctorat 
(https://www.uv.es/escola-doctorat). 

 

En qualsevol cas, totes aquestes mesures podran modificar-se a mesura que es 
produïsquen canvis dictats per les autoritats sanitàries. En aquest sentit, és important 
indicar que la font oficial de comunicació de la Universitat de València és el seu web 
institucional. Aquesta web s’actualitzarà i en ella s'informarà de l'evolució de les mesures 
excepcionals nacionals i autonòmiques i de les actuacions específiques de la nostra 
universitat.  

 
 València, 16 de març de 2020 
 
 
 
 
 Isabel Vázquez 
 Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 

https://www.uv.es/escola-doctorat
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