CONDICIONS DE PREINSCRIPCIÓ, INSCRIPCIÓ i MATRÍCULA D'ASSIGNATURES
TRONCALS UNIMAJORS
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PREINSCRIPCIÓ, SORTEIG, INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
•

La PREINSCRIPCIÓ en el 1r curs de UNIMAJORS es realitza a través del
següent formulari web: https://forms.gle/KTpRvj1rgFPtAEtr9.
Quan el/la usuari/a emplene i envie el formulari rebrà un correu electrònic
informant-lo que la seua preinscripció s'ha registrat i li facilitarà el número de
registre assignat.

•

El SORTEIG: en el cas que hi haja més preinscripcions que places oferides, es
procedirà a realitzar un sorteig amb els números de registre assignats a les
persones preinscrites mitjançant un sistema que garantisca la seua efectivitat i
que es comunicarà prèviament a la seua realització.

•

La INSCRIPCIÓ: una vegada que es determine les persones admeses, es
formalitzarà la inscripció a través de l'aplicació informàtica de la FGUV. S'enviarà
un correu electrònic informant que la inscripció s'ha formalitzat correctament.

•

La MATRÍCULA es formalitza quan s'haja fet efectiu el pagament.

CONDICIONS DE PREINSCRIPCIÓ I INSCRIPCIÓ DE 1ER A 5È
1. PREINSCRIPCIÓ
•
•
•
•
•

•

Termini per a presentar el formulari de preinscripció: fins al dia 31 juliol de
2020
Forma de presentació de la preinscripció: a través del formulari electrònic:
https://forms.gle/KTpRvj1rgFPtAEtr9.
Documentació: no cal aportar documentació
Places disponibles per al 1r curs: 40 places. Places reservades per a
persones amb diversitat funcional: 5%
Les places disponibles de 2on a 5è son les mateixes que les del curs
anterior, com a mínim. Es obligatori haver cursat el curs anterior per poder
cursar el següent.
Les places disponibles per a l’assignatura de Seminari Permanent és de 45.

2. SORTEIG PER ACCEDIR A 1ER CURS
Data i publicació: el dia 11 de setembre de 2020 a les 12hs es realitzarà un
sorteig mitjançant el sistema que es determine i que es comunicarà amb antelació als/les
usuaris/es preinscrites i a continuació es publicarà en la pàgina web de UVGandia el
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número de registre a partir del qual seran admeses les persones en el 1r curs, i les
persones que queden fora del sorteig podran formar part d'Espera Activa
Procediment: el sorteig es realitzarà amb el número de registre assignat en la
preinscripció a cada usuari/ comunicat per correu electrònic.

3. INSCRIPCIÓ DELS/ DE LES ALUMNES DE NOU ACCÉS
Una vegada realitzat el sorteig i comunicat les persones admeses, se'ls emplaçarà per
a formalitzar presencialment la inscripció. Donant-les d‘alta en l'aplicació informàtica de
la FGUV.

4. ESPERA ACTIVA (2020/2021)

Els/les usuaris/as que realitzen la prescripció i queden fora del sorteig poden accedir a
Espera Activa
Obertura del període de matrícula en Espera Activa: 22 de setembre de 2020
Places disponibles: 20 places.
Les condicions de pagament: forma i termini són les mateixes que per a la matrícula del
1r curs establides en el punt 3.
Preu del curs: 135€.
La realització del curs d'ESPERA ACTIVA queda condicionat al fet que hi haja un mínim
de 20 alumnes inscrits.
5. RENUNCIA DE PLAÇA
Si una vegada realitzat el sorteig, el/la usuari/a no es presenta el día assenyalat, o si
una vegada inscrit/a en el curs, no el pot realitzar, haurà de notificar-ho a UVGandia
abans de formalitzar la matrícula (pagament del curs). Així, la plaça podrà oferir-se a
una altra persona.
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6. CONDICIONS D‘INSCRIPCIÓ 1er QUE VENEN D´ESPERA ACTIVA (2019/2020),
DE 2on A 5é I SEMINARI PERMANENT

Aquestes condicions son aplicables als/les usuaris/usuàries que ja formen part del
programa Unimajors. Sols podran inscriure's en el curs següent a aquell que hagen
superat.

•

Obertura període d'inscripció : el període és del 7 al 22 de setembre de 2020.
Cada curs té assignat uns dies:

•

1er (que venen d’Espera Activa -2019/2020-), 7 de setembre

•

2on, 8 de setembre

•

3er, 9 de setembre

•

4art,14 de setembre

•

5è,15 de setembre

•

Seminari permanent, 16 a 18 de setembre

•

1er (nou accés admesos en el sorteig), 21 de setembre

•

Preu:
El preu del 1er, 2on, 3er, 4ar, i 5è és de 190€.
El preu per assignatura en el Seminari Permanent es de 67´50€
El preu d’Espera Activa es de 135€.

•

Termini de pagament:
Els terminis per a realitzar el pagament són màxim 10 dies des de la seua
inscripció. En cas que no s'haja produït el pagament en els termes i terminis
marcats, les places quedaran vacants i s'oferiran a les persones en llista
d'espera.

•

Forma de pagament: la forma de pagament es comunicarà a les persones
admeses abans de formalitzar la matrícula.

4

•

Compensació preu de matrícula 2019/2020
El preu de les classes deixades de rebre el curs passat (2019/2020), de les
assignatures troncals, Espera Activa o Seminari Permanent, així com de
l’assignatura optativa de Fotografia, es compensarà amb el preu de la matrícula
de 2020/2021.
Les persones que no es matriculen al curs 2020/2021 podran sol·licitar la
devolució de les classes deixades de rebre mitjançant la complimentació del
formulari que es facilitarà des de les oficines de UVGandia. La devolució es
realitzarà en el termini d'un mes des de la sol·licitud.

7. MODALITAT DELS CURS
Les classes seran presencials. Sense perjudici d'allò, totes les classes s'emetran
online mitjançant la plataforma Blackboard per a facilitar la connexió a tots/totes
els/les alumnes que no puguen assistir, per la raó que siga, de forma presencial.
Així mateix, en el supòsit que per raons sanitàries no siga recomanable la
presencialitat, el contingut de totes les classes es posarà a disposició de les
persones usuàries de forma online mitjançant la plataforma indicada, o qualsevol
altra que, a judici de l'organització, siga adequada.
8.

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE
Les persones usuàries hauran de seguir les mesures de seguretat i higiene
indicades per UVGandia.
Els/les alumnes/as, que assisteixen de forma voluntària, han d'acceptar qualsevol
Protocol que s´implante i s'obliguen a complir-lo, assumint la responsabilitat de
participar adoptant les referides mesures.

9. PROTOCOL COVID19 USUARIS ACTIVITATS
· S’informa a les persones usuàries que les seues dades personals se recolliran per si
cal utilitzar la informació per a un control epidemiològic.
.

S'informa que no podran accedir al centre :
•
•
•

•

Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19
Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia i que no hagen
finalitzat el període d’aïllament
Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o
diagnosticada de COVID19
S’hauran de respectar les mesures generals de prevenció de la
transmissió:
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-

Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys,
quaranta segons

-

Utilització de gel hidroalcohòlic

-

Bona Etiqueta respiratòria: cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en
tossir i esternudar, i rebutjar-lo a una paperera amb tapa i pedal. Si no es
disposa de mocadors , s’ha d’emprar la part interna del colze per a no
contaminar les mans.

- Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.
- Mantindre sempre una distància de seguretat i utilitzar mascareta.
10. SÍMPTOMES COVID19
Si durant el desenvolupament de l’activitat, es tinguera símptomes compatibles amb la
COVID19, avisarà al responsable de l’activitat, i seguirà les seues instruccions,
abandonant el centre el més aviat possible.
11. ANUL·LACIÓ DEL CURS
•

•

La realització dels cursos està supeditada a la matriculació del nombre mínim
d'alumnes fixat en la convocatòria. Si el nombre d'alumnes no arriba al mínim
fixat, el curs podrà ser anul·lat.
L'anul·lació d'un curs dona dret als alumnes matriculats a sol·licitar la devolució
de la matrícula en el termini màxim de 14 dies des de la formalització de la
matrícula.

12. DESISTIMENT
•

Conforme estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris i altres lleis complementàries, i excepte les excepcions legalment
establides, l'usuari té dret a desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals,
sense necessitat justificació i sense cap penalització.

•

En tractar-se d'un curs, pot exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze
(14) dies naturals des de l'endemà a la formalització de la inscripció.

•

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seua decisió de desistir
del contracte a través d'una declaració, per carta o correu electrònic a
uvgandia@uv.es, indicant en l'assumpte Desistiment Unimajors.

•

En aquest cas, li comunicarem per correu electrònic la recepció d'aquest
desistiment.
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•

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa
a l'exercici d'aquest dret siga enviada abans que finalitze el termini corresponent
(14 dies des de l'endemà de la inscripció)

Conseqüències del desistiment:
En cas de desistiment, li retornarem, si escau, tots els pagaments rebuts sense
demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual
se'ns informe de la seua decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar
aquest reembossament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la
transacció inicial, llevat que vostè haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no
incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte
de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà
de l'import final a retornar.
13. OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT
•

Els certificats acadèmics s'emetran a la finalització del primer (1er a 3er curs) o
segon cicle (4art a 5è).

•

Per a obtenir la certificació acadèmica, la persona interessada ha d'estar
matriculada i haver assistit al mínim d'hores lectives especificat al Pla d´Estudis,
el qual, com a mínim, serà del 80%.

•

L'assistència es comprovarà amb la signatura en les llistes d'assistència
presencial o de manera virtual en el seu cas. Si l'estudiant no ha complert el
requisit d'assistència, no se li expedirà cap certificat.

14. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable del tractament de les dades:
Les dades personals que faciliten les persones que realitzen la present preinscripció
s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València i Fundació General
de la Universitat de València.
Delegat de protecció de dades (DPO):
Professor Javier Plaza Penadés. Correu electrònic lopd@uv.es.
Finalitat del tractament:
Finalitat 1: La informació obtinguda serà processada per a la gestió econòmicadministrativa de la preinscripció al Programa UNIMAJORS i el compliment de les
obligacions legals derivades d'aquest, quedant totalment prohibida la seua utilització per
a finalitats diferents de les indicades en el present document.
Finalitat 2: Control de la pandèmia mitjançant un registre d'assistents que es posa a la
disposició de les autoritats sanitàries si així ho requereixen. Base legal: Article 6.1.e) del
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RGPD: garantia de l'interès públic de control de la pandèmia i el compliment de les
obligacions legals imposades pel Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures
urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, i per la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera
de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i
complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció
enfront del Covid-19.
Finalitat 3: Enviament de difusió de les activitats de UVGandia.
Legitimació: consentiment de les persones interessades i acceptació de les presents
bases.
Destinataris de les dades:
Es preveuen les següents comunicacions de dades:
1.
Publicació de les dades personals (nom i cognoms) de les persones admeses
després de realitzar el sorteig i les persones que es troben en llista d'espera si escau, en
la pàgina web d'UVGandia i en el tauler d'anuncis de l'UVGandia.
2.
A la companyia d'assegurances per a la cobertura de l'activitat
3.
A l'entitat bancària per a la gestió dels pagaments de matrícula.
4.
Les que legalment s'establisca.
Dret dels/les interessats:
Les persones interessades que proporcionen les seues dades personals tenen dret a
sol·licitar l'accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o
a oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades
poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a
protdadesfguv@uv.es o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d'un document
d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a:
Fundació General de la Universitat de València
C/ Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: ARCO Unimajors 2020-2021
Conservació de les dades: les dades facilitades es conservaran durant el període
legalment establert. En el cas de la finalitat 2 una vegada oficialment conclosa la
pandèmia, pel temps necessari per a cobrir possibles responsabilitats derivades del
tractament o comunicació de les dades personals.
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