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RESOLUCIÓ 

 

El dia 12 d’octubre de 2020 va tenir lloc la reunió del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, amb la participació de representants del Departament de Salut i les 
dotze universitats catalanes, on es va consensuar reduir l’activitat docent 
presencial als campus universitaris per minimitzar la mobilitat de la comunitat 
universitària, amb l’objectiu d’afavorir la disminució de l’índex de contagi per 
COVID-19 a Catalunya. L’acord es va recollir en el comunicat del Consell 
Interuniversitari de Catalunya del mateix 12 d’octubre. 

 

El 18 de setembre de 2020 es va publicar la Resolució de la rectora de la 
Universitat Rovira i Virgili, que modifica i substitueix la Resolució de 30 de juny 
relativa a les activitats de docència als centres i instal·lacions de la Universitat 
Rovira i Virgili i la Fundació URV previstes durant el curs 2020-21. 

 

El 24 de setembre de 2020 el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili 
va aprovar el Pla de contingència de la URV i la Fundació URV per al curs 2020-
21 en el marc derivat de la crisi per la COVID-19. 

 

En virtut de l’autonomia universitària i en ús de les competències que m’han estat 
conferides pel meu càrrec, 

 

RESOLC: 

 

Primer. Els centres de la URV han d’adoptar les mesures oportunes perquè les 
classes teòriques s’imparteixin de manera virtual a partir del dia 15 d’octubre. 
Aquesta resolució no afecta les pràctiques ni les activitats de recerca. 

 

Segon. Amb caràcter general, les activitats avaluatives s’han de dur a terme de 
manera virtual en les dates previstes a les guies docents. Si això no és possible, 
d’acord amb els responsables d’ensenyament es poden fer presencialment, en 
grups reduïts, assimilables a grups de laboratori o pràctiques, i sempre respectant 
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les mesures establertes a la Resolució de la rectora de 18 de setembre.1 Només 
en el cas que no es puguin garantir aquestes mesures els centres han de planificar 
la seva reprogramació. 

 

Tercer. El professorat responsable de les assignatures ha d’informar els 
estudiants i els responsables d’ensenyament dels canvis sobre la planificació de 
la docència derivada d’aquesta resolució.  

 

Quart. Les activitats a distància del personal d’administració i serveis s’adeqüen, 
si escau, a l’activitat docent a distància. 

 

Cinquè. Les mesures adoptades en aquesta resolució s’han de fer efectives a 
partir del dijous 15 d’octubre i són vigents fins el dia 30 d’octubre, ambdós inclosos. 

 

Sisè. Aquesta resolució es pot prorrogar o modificar en funció de l’evolució de la 
situació sanitària o de les recomanacions de les autoritats sanitàries competents. 

 

Tarragona, 13 octubre de 2020 

                                                            
1 Les activitats presencials s’han de programar tenint en compte la cabuda de cada espai, que es calcula 
fent servir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres en general, excepte 
en les pràctiques que així ho requereixin. L’ús de la mascareta és obligatori en qualsevol cas. La cabuda 
permesa de l’espai s’estableix en un 30% com a referència general, amb un espai de seguretat mínim de 
2,5 metres quadrats per persona. En tot cas, s’han de complir els requisits de ventilació periòdica establerts 
al Pla de contingència. 
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