
 
 

 
 

 
 
 
 

ACORD GENERALITAT VALENCIANA I 
SISTEMA UNIVERSITARI PÚBLIC VALENCIÀ 

SOBRE REPRESA D’ACTIVITATS EN GENER DE 2022 
 
 
 
Després de la reunió de coordinació entre els Ministeris de Sanitat, Educació i Formació Professional 
i Universitats amb les Comunitats Autònomes,  
 
Reunides les Conselleres de Sanitat Universal i Salut Pública i d’Innovació, Universitats, Ciència i 
Societat Digital amb les rectores i rectors de les universitats de València, Politècnica de València, 
Alacant, Jaume I i Miguel Hernández,  
 
En coherència amb les decisions adoptades a nivell estatal, i analitzada la situació epidemiològica a 
la Comunitat Valenciana, d’acord amb l’avaluació de la vacunació en general a la Comunitat 
Valenciana i, específicament, dels grups d’edat corresponents a la comunitat universitària, des de 
l’evidència de la seguretat dels espais universitaris en termes de propagació de la pandèmia per 
COVID-19, 
 

HAN ACORDAT: 
 
1er. Que el reinici de les activitats universitàries després de les vacances per les festes de Nadal i de 
Cap d’Any tindrà lloc, presencialment, de la manera prevista en els calendaris universitaris 
corresponents; 
 
2on. Que es realitzarà un especial seguiment de l’evolució dels casos de membres de la comunitat 
universitària per tal de garantir el funcionament de les activitats universitàries i la realització de la 
docència de qualitat, des de la màxima seguretat per a les persones, atenent en tot moment a la 
situació sanitària; 
 
3er. Que es continuarà reforçant la coordinació entres les conselleries competents en Sanitat 
Universal i Salut Pública i Universitats amb el sistema universitari públic valencià per fer un especial 
seguiment de l’evolució de la pandèmia per COVID-19 a la Comunitat Valenciana al llarg de les 
properes setmanes, i avaluant les mesures adoptades en funció d’aquesta. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4at. Es continuaran aplicant els protocols de Ministeri i Conselleria competents en Sanitat, i s’aplicarà 
especial atenció en les mesures contemplades en l’adaptació a la Comunitat Valenciana de 
l’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19 en període d’alta transmissió 
comunitària després de l’actualització del Ministeri de Sanitat. 
Aquest document està disponible al web de la Generalitat https:\\coronavirus.san.gva.es/es/casos-
positivos-o-contactos-estrechos  
 
 
A les ciutats d’Alacant, Castelló, Elx i València, a 4 de gener de 2022 
 


