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La nostra missió

La nostra missió és gestionar, de manera creativa i professional, la 
comunicació global de la Universitat d’Alacant amb transparència 
i veracitat, per a difondre activitats i transmetre a la comunitat 
universitària i a la societat en general els valors de la institució.



El nostres serveis 
i els nostres compromisos

Assessorament en comunicació i difusió mediàtica

 c Respondre en el termini de 10 dies a les sol·licituds autoritzades - 
i1

Cobertura informativa d’esdeveniments universitaris

 c Cobrir esdeveniments interns sol·licitats almenys amb 7 dies 
d’antelació - i2

Gestió del perfil institucional de la Universitat d’Alacant en xarxes 
socials

 c Realitzar almenys 25 publicacions en xarxes socials al mes - i3

Elaboració i difusió de notes de premsa

 c Realitzar almenys 10 notes de premsa a la setmana - i4

Edició de la revista digital de notícies Actualitat Universitària

 c Actualització diària de continguts en la revista digital Actualitat 
Universitària - i5

Organització de rodes de premsa i trobades amb mitjans de comunicació

 c Respondre en el termini de 10 dies a les sol·licituds autoritzades - 
i6

Gestió de l’administrador de Correu de la UA

 c Enviament de missatges autoritzats a través de l’administrador de 
Correu en el termini de 3 dies - i7

Gestió de notícies, bàners o esdeveniments en la pàgina d’inici de la 
web de la UA

 c Realitzar almenys 5 publicacions setmanals - i8



Gestió i emissió de programes de ràdio realitzats per la comunitat 
universitària en Ràdio UA

 c Realitzar almenys 10 programes diferents en el curs acadèmic - i9

Assessorament, planificació i gestió d’accions publicitàries

 c Respondre a les sol·licituds rebudes en un termini de 7 dies laborals 
- i10

Coordinació de la comunicació exterior en les marquesines del campus

• Realitzar almenys 2 campanyes per quadrimestre - i11

A més, ens comprometem a
 c Obtenir un valor de 4 sobre 7 en l’enquesta de satisfacció amb el 

servei - i12
 c Respondre als suggeriments i queixes en el termini de 3 dies - i13



Els indicadors 
i1 Percentatge d’informes realitzats en el termini establit. 
i2 Percentatge d’esdeveniments coberts en el termini establit.
i3 Nombre de publicacions mensuals. 
i4 Nombre de notes de premsa enviades setmanalment. 
i5 Percentatge de dies en què s’ha actualitzat la revista digital.
i6 Percentatge de rodes de premsa organitzades en el termini establit.
i7 Percentatge de missatges enviats en el termini establit.
i8 Nombre de publicacions setmanals.
i9 Nombre de programes realitzats.

i10 Percentatge de sol·licituds respostes en el termini establit.
i11 Nombre de campanyes realitzades per quadrimestre.
i12 Índex de satisfacció amb el servei.
i13 Percentatge de suggeriments i queixes atesos en el termini establit.

Participa en la millora 
Pots participar en la millora:
• Presentant queixes, suggeriments i agraïments sobre el nostre 

funcionament a través del formulari que pots trobar en la web del 
servei,          

• Participant en les enquestes de satisfacció.

 

https://cvnet.cpd.ua.es/uasolicitudes/solicitud/50


Os trobar-nos?
Unitat de Comunicació

Edificio Rectorat i Serveis Generals 

Campus de Sant Vicent del Raspeig

Ap. de correus 99

E-03080 Alacant

Telèfon (+34) 965903477
AdreçA elecTrònicA gabipremsa@ua.es

Web https://web.ua.es/va/unidad-comunicacion/

Horari
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 18 hores (excepte juliol)

http://www.ua.es
https://web.ua.es/es/unidad-comunicacion/unidad-de-comunicacion.html
mailto:gabipremsa%40ua.es?subject=
https://web.ua.es/va/unidad-comunicacion/

