
 
 
 
 
 
 
Circular num. 5Bis/2021 
 
Informació vaga 18 Juny 
 
 
Com a continuació a la circular núm. 5 relativa als 
serveis mínims de la vaga del dia 18 de juny i donada 
la conjuntura dual en els exàmens, es fa imprescindible 
comptar amb una reguarda del personal del Servei 
d'Informàtica per a atendre possibles incidències en el 
desenvolupament d'exàmens en la modalitat online. 
 
Per tot això, s'amplien aquests serveis mínims en 
aquesta unitat: 
 
- Servei d'Informàtica: ( 9 persones de demà i 2 de 
vesprada) 
 
Així mateix, a fi de compatibilitzar el dret a la vaga amb 
el dret de l'alumnat a ser examinat en les dates ja 
aprovades i amb la finalitat de garantir el normal 
desenvolupament de les proves previstes, es recomana 
que si el dia 18 de juny,  el professorat té algun examen 
i desitja exercir el dret a la vaga, el comunique amb la 
suficient antelació al seu Departament perquè es puga 
garantir el correcte desenvolupament dels exàmens 
previstos per al dia 18 de juny.  
 
 
 

Como continuación a la circular nº 5 relativa a los 
servicios mínimos de la huelga del día 18 de junio y 
dada la coyuntura dual en los exámenes, se hace 
imprescindible contar con un retén del personal del 
Servicio de Informática para atender posibles 
incidencias en el desarrollo de exámenes en la 
modalidad online. 
 
Por todo ello, se amplían estos servicios mínimos en 
esta unidad: 
 
- Servicio de Informática: ( 9 personas de mañana y 2 
de tarde) 
 
Asimismo, al objeto de compatibilizar el derecho a la 
huelga con el derecho del alumnado a ser examinado en 
las fechas ya aprobadas y con el fin de garantizar el 
normal desarrollo de las pruebas previstas, se 
recomienda que si el día 18 de junio,  el profesorado 
tiene algún examen y desea ejercer el derecho a la 
huelga, lo comunique con la suficiente antelación a su 
Departamento para que se pueda garantizar el correcto 
desarrollo de los exámenes previstos para el día 18 de 
junio. 
 

  
 
Alacant, 16 de juny de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

EL VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I 
PROFESSORAT        

EL GERENT,  
 

Luis Alfonso Martínez Giner              Francesc Vañó Beneyto 
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