RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 10 DE JUNY DEL 2020, DE NOVES MESURES PER
A L’ACTIVITAT ACADÈMICA DEL CURS 2020-2021 (PERÍODE EXCEPCIONAL) DAVANT
LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA A CAUSA DE LA COVID-19 (ESCENARI 7)

Antecedents i fonaments de dret
La junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar determinar el període comprès
entre l’1 de juny de 2020 i la finalització del curs acadèmic 2020-2021, independentment de la
situació de l'estat d’alarma declarada pel Govern de l'Estat, com a “període excepcional” com
a conseqüència de l’afectació de la covid-19.
El Protocol de Seguretat i Salut. Mesures Preventives del risc de contagi del coronavirus
SARS-Cov2. Alerta sanitària covid-19, aprovat per la Comissió de Seguretat i Salut de la
Universitat de Girona, estableix les mesures preventives, d’higiene, d’aforament, de protecció
individual i els riscs específics per a activitats en espais de la Universitat.
També cal tenir present la necessitat de disposar d'un control exhaustiu de la presencialitat
per poder mantenir la traçabilitat dels contactes en el cas que es detectés un cas positiu de
covid-19.
Durant aquest període d’excepcionalitat, la Universitat de Girona ha de ser, com ho ha estat
sempre, especialment sensible a les persones més vulnerables. Hem de tenir present que
personal i estudiantat poden passar per episodis de malaltia, confinament, restricció de
mobilitat i necessitats de conciliació familiar, entre d’altres, que poden comportar que
necessàriament es vegin modificades les activitats previstes, i això no ha de representar una
pèrdua en el procés d’aprenentatge ni un perjudici per a l’estudiantat, que té dret que la
Universitat de Girona li faciliti la formació i a no patir cap tipus de discriminació per raó de les
seves circumstàncies personals o socials (article 139 dels Estatuts de la Universitat de Girona,
publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya -DOOGC- núm. 5897).
La Universitat de Girona és una universitat presencial. L’objectiu és, per tant, poder assolir la
major presencialitat possible seguint els protocols esmentats i garantint la seguretat i salut de
les persones en compliment d’allò establert a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció
de riscos laborals i al Reial decret 1791/2010, de 30 de noviembre, pel qual s’aprova l’Estatut
de l’estudiant universitari (art. 7.1.n). L’excepcionalitat sanitària de la covid-19 comportarà,
però, que no puguem tenir una activitat docent amb una presencialitat del 100%. La Universitat
vol que aquesta situació afecti al mínim possible la proximitat entre docent i estudiant i el
procés d’aprenentatge, i que no representi cap perjudici a l’estudiantat.
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Tanmateix, aquest període d’excepcionalitat requerirà noves eines de suport a la docència,
adaptar les metodologies docents i adquirir noves capacitats. Ens caldrà adaptar la formació
del personal de la Universitat per incorporar aspectes de seguretat i salut, de protecció de
dades personals i d’ús de la imatge personal, i de noves metodologies i eines docents per
adaptar-nos a un entorn on, necessàriament, conviuran activitats presencials amb activitats
semipresencials i a distància.
Com cada any, ara s’inicia el moment en què al professorat ens correspon reflexionar sobre
els canvis i millores que volem introduir al disseny de les assignatures. Aquest any ho haurem
de fer amb més precisió i dedicació que mai. Hem d’analitzar quina part d’allò que volem
transmetre a l’estudiant ho podem fer a distància, quines activitats les hem de fer aprofitant
els moments en què es podrà treballar junts a l’aula, al laboratori o en un treball de camp, i
quins criteris i activitats d’avaluació seran les més convenients.
És una oportunitat per repensar la nostra docència, per aplicar noves metodologies docents,
per eliminar les fronteres entre la formació presencial i virtual i per treballar en una proposta
única i singular. No es tracta de fer des de la distància el mateix que fèiem fins ara
presencialment a l’aula: es tracta d’aprofitar millor que mai els moments que compartirem amb
els estudiants a l’aula per fer activitats que no es poden fer a distància, que aporten un valor
afegit en el procés d’aprenentatge i afermen el tracte personal i proper entre estudiantat i
professorat.
De conformitat amb tot allò exposat, i en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes
pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (Acord GOV/94/2011, de 7 de
juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la
publicació del seu text íntegre – DOGC núm. 5897, de 9 de juny del 2011) i pel Reial decret
1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (BOE
núm. 316, de 29 de desembre del 2017),

RESOLC:
Primer. Determinar com a “període excepcional” per a la Universitat de Girona el període
comprès entre l'inici i la finalització del curs acadèmic 2020-2021, independentment de la
situació de l'estat d’alarma declarada pel Govern de l'Estat.
Segon. Durant aquest període excepcional, els programes de grau, màster i doctorat
mantindran la seva modalitat d’impartició docent determinada, si bé podran organitzar entorns
virtuals en cada programa per tal d’assegurar que l’estudiantat obtingui els resultats
d’aprenentatge esperats mitjançant una altra modalitat, en cas que no es pogués impartir la
docència tal com estableixen les memòries verificades.
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Tercer. Les modificacions de les modalitats formatives poden incloure canvis metodològics,
avaluatius i del programa formatiu (activitats presencials en grups grans, mitjans i petits,
pràctiques externes, mobilitat, etc.). Les modalitats formatives han de ser informades i difoses
públicament a través dels apartats habilitats per a aquest propòsit en el disseny de
l’assignatura, i han de ser aprovats tal com preveu la normativa vigent per al curs 2020-2021.
Quart. De forma general, aquestes adaptacions no han de suposar cap modificació del
nombre assignat de crèdits de professorat a cada assignatura pel pla docent aprovat. En el
cas excepcional en què s’imposés un canvi, el resultat final amb relació a l’estudi i al
departament ha de ser de suma zero.
Cinquè. Les activitats formatives presencials han de ser programades tenint present les
indicacions següents:
a) Evitar aglomeracions en les entrades i les sortides dels edificis de la Universitat de
Girona. Les activitats acadèmiques s’han de programar de manera que les entrades i
les sortides siguin esglaonades. A més, en la mesura d’allò possible, se separaran les
vies d’entrada de les de sortida dels edificis i s’establiran circuits d’un sol sentit.
b) Programar les activitats formatives de manera que es redueixi, en la mesura del
possible, la mobilitat d’estudiants entre aules, evitant els desplaçaments de l’estudiantat
dins dels diferents espais de la Universitat. Es concentraran les activitats formatives en
franges horàries més extenses i en un mateix espai.
c) Programar les activitats en grups de manera que es respecti l’aforament de l’espai on
es desenvolupa l’activitat formativa en funció dels equips de protecció individual (EPI)
que portin l’estudiantat, el professorat i el PAS durant l’activitat.
Sisè. Les activitats formatives no presencials síncrones han de ser realitzades dins de l’horari
establert, tal com es fa en les activitats presencials. Les activitats formatives no presencials
s’hauran d’ajustar a les instruccions de Secretaria General relatives a l’ús de la imatge
personal i a l’ús de canals telemàtics en les activitats docents, incloses les avaluacions.
Setè: Es recomana que l’estudiantat no realitzi mobilitat (ni outgoing ni incoming) durant el
primer semestre del curs 2020-2021. Tanmateix, es deixa a criteri de cada centre docent la
decisió més oportuna en funció de la seva especificitat.
Vuitè. El professorat ha de garantir l’aprenentatge també per a aquell estudiantat vulnerable
o especialment sensible a la covid-19 que no pugui realitzar activitats presencials per
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prescripció mèdica o per a aquell que tingui restriccions de mobilitat establertes per les
autoritats sanitàries.
Novè. La Universitat garantirà la seguretat del PAS i del PDI vulnerable o especialment
sensible a la covid-19. En cada cas es farà una valoració facultativa individualitzada i es
determinarà si cal un reforç en l’ús d’EPI i de mesures preventives, una adequació del lloc de
treball per evitar l’exposició al contagi o, si cal, un manteniment del teletreball.
Desè. El personal de la Universitat de Girona ha de rebre una formació bàsica de seguretat i
salut per a la seva autoprotecció i la protecció de l’estudiantat.
Onzè. Les mesures anteriors seran executades seguint el Protocol de Seguretat i Salut.
Mesures Preventives del risc de contagi del coronavirus SARS-Cov2. Alerta sanitària covid19, aprovat per la Comissió de Seguretat i Salut de la Universitat de Girona i les seves
actualitzacions. El Protocol podrà ser completat mitjançant les instruccions que els
vicerectorats, la Gerència o la Secretaria General, en l’àmbit de les seves competències,
puguin dictar.
Desè. Publicar íntegrament la present al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat
de Girona i al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona.
El rector,

Joaquin Salvi Mas
Rector de la Universitat de Girona

Joaquim Salvi Mas

Girona, 10 de juny del 2020
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata,
les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la
Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb allò que
disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; o bé
interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i
46.1de la L1ei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
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