María José Figueras Salvat
Rectora

Vista la Resolució de 13 d’octubre de 2020 d’aquest Rectorat sobre les mesures a
aplicar en l’àmbit acadèmic durant la situació de pandèmia, que donava resposta al
requeriment del PROCICAT de la mateixa data;
Vistes les pròrrogues d’aquesta resolució de 13 d’octubre: resolucions de 30
d’octubre, 20 de novembre, 25 de novembre de 2020 i 21 de gener de 2020;
Vista la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8335
de 6 de febrer);
En ús de les competències que m'han estat conferides pel meu càrrec i vistes les
modificacions introduïdes per la resolució anterior quant a la docència a primer curs
dels graus universitaris,

RESOLC:

1. A criteri de la direcció del centre, un cop escoltats els estudiants a través dels seus
delegats i el col·lectiu del professorat, la docència teòrica de primer curs dels graus
pot tenir caràcter semipresencial o híbrid. És a dir, es poden impartir les assignatures
a distància (com es feia fins ara), també de manera presencial o amb una combinació
de les dues modalitats. Els mitjans tècnics disponibles a les aules han de permetre
donar facilitats als estudiants que optin per la no presencialitat. I, evidentment,
sempre cal mantenir les mesures de seguretat COVID-19 establertes en relació amb
l’ocupació i l’ús de les aules i els espais universitaris.
Cada centre ha d’informar els estudiants de les assignatures afectades pels canvis
a través dels espais Moodle, amb independència d’altres canals d’informació que els
centres considerin oportuns. Així mateix, si escau, els centres han d’informar els
estudiants dels espais que tenen a disposició (aules, CRAI, etc...) per fer el
seguiment de les assignatures de manera no presencial quan hagin de ser al campus
per raó d’una altra activitat acadèmica presencial.
2. En la resta de cursos de grau i altres titulacions (màsters i postgraus) es manté
l’activitat presencial únicament en les pràctiques i en les activitats d’avaluació que
s’hagin programat en aquesta modalitat. Així mateix, segueixen tenint caràcter
presencial la resta d’activitats que s’han definit com a essencials, entre les quals
s’inclou la recerca.
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3. L’obertura de les instal·lacions del CRAI i els serveis que s’hi ofereixen es
continuen regint per les resolucions que es dictin a l’empara del Pla d’obertura
progressiva d’activitats del Departament de Salut establert per la Resolució
SLT/1/2021.
4. La resta d’activitats docents i de gestió recuperaran progressivament la
presencialitat, sempre que així ho estableixin les noves resolucions de les autoritats
sanitàries.
5. Aquesta resolució té efectes a partir del dia 8 de febrer de 2021 i és vigent mentre
es mantinguin les actuals mesures dictades per les autoritats sanitàries per a l’àmbit
universitari.

Tarragona, 9 de febrer de 2021
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