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DOCUMENTS SOBRE L’ADAPTACIÓ 
DE LA DOCÈNCIA DEL CURS 2020-2021I  
DIRECTRIUS GENERALS DE PREVENCIÓ I  

PROTECCIÓ FRONT A LA COVID-19  
EN L’ÀMBIT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL  

DEL CURS 2020-2021 
 

 
ADAPTACIÓ DE LA DOCÈNCIA 
 

§ Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitària para 
adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas de 
actuación de las universides ante un caso sospechoso o uno positivo de covid-19 
https://links.uv.es/h0oLBkT  
 

§ Protocolo de actuación para el comienzo del curso universitario 2020/2021 
https://links.uv.es/yhKU8FL 
 

§ Adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València en el primer 
quadrimestre del curs 2020-2021 
https://links.uv.es/3xbW3ML 
 

§ Adaptació de la docència de les titulacions oficials de la Universitat de València en el segon 
quadrimestre del curs 2020-2021 
https://links.uv.es/DP1XZTK  
 

§ Resolució de 28 de gener de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, autoritzant 
ajustaments en l’adaptació de la docència de les titulacions oficials per a l’inici del segon 
quadrimestre del curs 2020-2021, ratificada per acord del Consell de Govern de 2 de 
febrer de 2021 
http://links.uv.es/8kXO6vG 
 

§ Acord de 18 de febrer adoptat per la Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital, i el Sistema Universitari Públic Valencià, pel qual es redueix al mínim la presencialitat 
en la docència durant el mes de febrer de 2021 
https://links.uv.es/8ZLJCOw 
 

§ Resolució de 22 de febrer, del Rectorat de la Universitat de València, relativa a la docència 
de les titulacions oficials a partir de l’1 de març de 2021 
https://links.uv.es/TZ6KHyh  
 

§ Instrucció respecte a l’adaptació de les pràctiques externes de totes les titulacions, amb 
excepció dels graus en Medicina, Infermeria, Magisteri i MU de Professorat de Secundària, 
a la pandèmia de la COVID-19 per al curs 2020/2021 
https://links.uv.es/0EqE7QM 
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REALITZACIÓ D’EXÀMENS 
 

§ Resolució del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística en relació amb la realització 
d’exàmens per part d’estudiantat positiu i/o confinat per COVID-19 en la data fixada per a 
la realització d’exàmens de primera convocatòria d’assignatures de segon quadrimestre i 
anuals i de segona convocatòria de totes les assignatures 
https://links.uv.es/75cbAVk  
 

§ Resolució del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística que modifica la Resolució de 7 de 
maig de 2021 en relació amb la realització d’exàmens per part d’estudiantat positiu i/o 
confinat per COVID-19 en la data fixada per a la realització d’exàmens de primera 
convocatòria d’assignatures de segon quadrimestre i anuals i de segona convocatòria de 
totes les assignatures 
https://links.uv.es/10fAKpY  
 

§ Protocol de la Universitat de València per a la realització d’exàmens presencials de primera 
convocatòria d’assignatures de segon quadrimestre i anuals, i de segones convocatòries 
de totes les assignatures 
https://links.uv.es/2hpIVrQ  
 

 
 
DIRECTRIUS DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
§ Directrius generals de prevenció i protecció enfront de la COVID-19 en l’àmbit de la 

docència presencial del curs 2020-2021 
https://links.uv.es/4TESu5Y  
 

§ 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  

 
 
 
accés a informació sobre COVID-19 
(Servei de Prevenció i Medi Ambient de la UV) 
https://links.uv.es/d0zaCoR  
 


