Benvolgut estudiant/Benvolguda estudianta:
Donades les especials circumstàncies generades per la pandèmia per COVID-19 i en
vista que la tornada a la normalitat anterior serà a molt llarg termini, des de la
Universitat Oberta per a Majors posam en marxa un procés de preinscripció
obligatori per a tots els alumnes, tant del Diploma Sènior com dels Diplomes
d’Especialització. Aquest període de preinscripció estarà obert fins al pròxim 17 de
juliol i s’ha de realitzar a través d’un senzill formulari que teniu a continuació.
Treballam per poder organitzar un curs 2020-2021 de la UOM amb la presencialitat
més gran possible, però sempre tenint molt presents els criteris sanitaris de protecció
no sols cap a nosaltres sinó també cap als nostres companys i companyes.
La Universitat Oberta per a Majors és, pels estudiants, no sols un espai de formació
sinó també un punt de trobada i de relacions socials, tan importants com
l’aprenentatge. Per aquest motiu, treballam per poder aconseguir el màxim d’hores
possibles d’assistència a les aules de la nostra Universitat i així mantenir aquest caliu
humà que ens caracteritza. D’aquesta manera, possiblement podrem assolir una
presencialitat del 100% pels estudiants del Diploma Sènior i d’un 50% pels estudiants
dels Diplomes d’Especialització. No obstant això, en el cas que hi hagués un
empitjorament de la situació sanitària, el conjunt de la docència de la UOM, com també
de la resta d’estudis de la UIB, passaria a una modalitat no presencial.
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Pel pròxim curs acadèmic la docència de la UOM tendrà una part presencial, però
també una part no presencial a través de la plataforma digital de la UIB. Aquest fet duu
implícit fer arribar a tothom els coneixements mínims necessaris per manejar aquesta
tecnologia, ja emprada per molts de vostès durant el període de confinament. Per
aquest motiu, podem avançar que les primeres sessions de curs vinent aniran
orientades a aquesta formació bàsica.
Amb tot això, us animam a realitzar aquest procés de preinscripció i així poder
formalitzar la matrícula aquest setembre. Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres
al telèfon 971 17 24 45 o a l’adreça de correu esperanza.diaz@uib.es
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