
 
 

 

DOCUMENTS SOBRE LA PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA I 
DIRECTRIUS GENERALS DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ FRONT A LA 

COVID-19 DEL CURS 2021-2022 
 

PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA 
 

§ Acord de 6 de setembre de 2021 adoptat per les Conselleries de Sanitat Universal i Salut 
Pública i d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i les Universitats de la Comunitat 
Valenciana en relació a l’inici de curs universitari 2021-22: 
https://links.uv.es/Hwgi9KM 

 
§ Acord del Consell de Govern ACGUV 167/2021, de 29 de juny de 2021, pel qual s’aprova la 

planificació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València en el curs 
acadèmic 2021-2022: 
https://www.uv.es/coronavirus/ACGUV_planificacio_docencia_annex_167.pdf 

 

REALITZACIÓ D’EXÀMENS 
 

§ Resolució del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística en relació amb la realització 
exàmens per part de l’estudiantat que es trobe confinat per COVID-19, per ser positiu o 
per ser contacte estret d’una persona afectada 
https://www.uv.es/coronavirus/Resolucio_examens_confinament_desembre_2021.pdf  
 

DIRECTRIUS DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

§ Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de covid-19 per a centres 
universitaris en el curs 2021-2022 aprovat per la Comissió de Salut Pública el 16 de juliol 
2021: 
https://go.uv.es/coronavirus/comissio-salut-publica 

 

§ Protocol d'actuació per al curs universitari 2021/22, ratificat el 6 de setembre de 2021 per 
les Conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital i les Universitats de la Comunitat Valenciana: 
https://www.uv.es/coronavirus/Protocolo_inicio_curso_2021_22.pdf 

 
§ Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre les mesures preventives a 

conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19 (IUV 17/2020): 
https://links.uv.es/C5bxVln 

 
§ Instrucció de la Gerència de modificació de la Instrucció IUV 17/2020 sobre les mesures 

preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19 (IUV 
3/2021): 
https://go.uv.es/coronavirus/IU3-21 

 
 
 
 
 



 
 
ACCÉS A LA INFORMACIÓ SOBRE COVID-19 

 

§ UV COVID: https://www.uv.es/covid/ 
§ Servei de Prevenció i Medi Ambient de la UV: https://links.uv.es/Hm39nPb 


