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RESOLUCIÓ de 18 de setembre 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 instalꞏlacions de la Universitat Rovira i Virgili i la 
Fundació URV previstes durant el curs 2020-21 
 

Relació de fets 

 

I. La declaració de l’estat d’alarma, que es va concretar en el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, i la Resolució de la rectora, de 15 de març, sobre el 
coronavirus (COVID-19) van implicar la suspensió de totes les activitats 
acadèmiques presencials i el tancament de les instalꞏlacions i els edificis de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), així com l’aprovació de les instruccions de Gerència 
i dels vicerectorats competents sobre la realització de l’activitat acadèmica i 
investigadora en línia i la implantació del teletreball. 
II. El 10 de juny de 2020 el Ministeri d’Universitats va publicar el document 
“Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria 
para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada”, que 
va ampliar amb data 1 de setembre mitjançant el document “Recomendaciones del 
Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas de actuación de 
las universidades ante un caso sospechoso o uno positivo de COVID-19”. 

III. El 18 de juny de 2020 la Generalitat de Catalunya va publicar el Decret 
63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència sanitària provocada 
per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. El mateix 
dia també es va publicar la Resolució del Departament de Salut SLT/1429/2020, per 
la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc 
de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 
IV. El mateix 18 de juny de 2020 la rectora va emetre la Resolució sobre la 
represa gradual de les activitats als centres i instalꞏlacions de la URV i la Fundació 
URV per finalitzar el curs 2019-20. 
V. El 25 de juny de 2020 AQU Catalunya va publicar el document “Orientacions 
per a l’adaptació de les titulacions universitàries en períodes d’emergència sanitària i 
excepcionalitat: implantació, desenvolupament i acreditació”. 
VI. El 30 de juny el PROCICAT va aprovar el Pla Sectorial d’Universitats, aprovat 
el dia anterior pel Consell Interuniversitari de Catalunya i requerit per la Resolució 
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció 
i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció 
per SARS-CoV-2. 
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VII. El 8 de juliol es va publicar la Resolució SLT/1648/2020, per la qual 
s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 
VIII. El 14 de juliol el Claustre de la URV va aprovar el seu codi ètic, on s’estableix 
el següent: “La URV es compromet a tenir cura de les persones, fomentant les 
condicions adients per promoure una qualitat de vida saludable i digna per a tota la 
comunitat universitària. La Universitat ha de procurar que les persones es cuidin, i 
també que es cuidin les unes de les altres, afavorint sentiments socioemocionals de 
prosperitat, felicitat i satisfacció. I alhora, hem de mantenir la missió formativa i de 
generació de coneixement, que és la nostra raó de ser.” En aquest sentit, els 
principis referits han de guiar les mesures incloses en aquesta resolució. 
IX. El 10 de setembre es va publicar la Resolució del Departament de Salut 
SLT/2207/2020, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori 
de Catalunya. 
X. La URV és una universitat presencial i, com a tal, voldria reprendre les 
activitats de docència, recerca, transferència, gestió i administració durant el curs 
2020-21 de manera tan presencial com sigui possible. Això no obstant, en aquests 
moments la situació de la pandèmia, la seva elevada incidència en l’àmbit territorial 
de la URV i les recomanacions fonamentades dels experts de la URV consultats 
aconsellen reduir significativament la presencialitat als nostres campus per no 
contribuir a una propagació superior de la pandèmia. En vista d’aquests fets, en 
exercici de la responsabilitat social que correspon a una institució de més de 2.000 
treballadors i 14.000 estudiants i a l’empara de l’autonomia universitària, s’estableix 
que la presencialitat de la docència durant el primer quadrimestre es restringeixi a 
allò que els docents dels diferents ensenyaments considerin necessari o 
imprescindible. Per això, en aquest document es regulen i s’estableixen les 
condicions en què s’ha de desenvolupar l’activitat universitària per al curs 2020-21. 
XI. Aquesta situació excepcional ens brinda l’oportunitat de reflexionar sobre el 
futur de l’ensenyament superior i el paper de la docència, la recerca i la transferència 
en els reptes de la societat. Així doncs, aquesta resolució té per objectiu regular 
l’activitat docent de la Universitat durant el proper curs, sense perjudici de dur a 
terme, entre tots, una reflexió profunda i participada sobre la nostra activitat, el 
model que la sustenta i la qualitat i el rigor amb què cal actuar, com s’ha fet fins ara. 
La comunitat universitària ha demostrat que és capaç d’enfrontar-se amb 
professionalitat als reptes més complicats, i això ha permès que l’activitat de la 
Universitat no s’hagi aturat durant la pandèmia i que l’estudiantat hagi pogut acabar 
el curs acadèmic. Aquest ha estat i segueix sent l’objectiu principal de la URV. 
XII. Els principis generals en què es fonamenta aquesta resolució són els 
següents: 
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1. La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar declarar el curs 
acadèmic 2020-21 “període excepcional” com a conseqüència de la situació 
d’emergència sanitària. Aquesta excepcionalitat, davant una situació de crisi 
encara no superada, justifica l’adopció de mesures extraordinàries i la 
necessitat “d’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”. 

2. La URV és una universitat presencial i, per tant, l’objectiu ha de ser assolir la 
màxima presencialitat possible, sense perjudici, tanmateix, de poder 
complementar-la amb la docència a distància, el treball a distància i altres 
mesures alternatives. En aquests moments la URV ha de vetllar per la salut i 
la seguretat de tots els membres de la comunitat universitària i d’altres 
colꞏlectius externs que tenen relació amb la nostra institució, a més de ser 
especialment sensible a les persones dels colꞏlectius més vulnerables. Per 
això, s’ha de limitar la presencialitat a allò que sigui imprescindible o 
essencial. 

3. Per a les activitats que calgui fer de manera presencial, és indispensable la 
corresponsabilitat de l’estudiantat i del personal. Cal que coneguin i 
respectin, tant de manera individual com colꞏlectiva, les recomanacions 
sanitàries i la normativa de prevenció. Així mateix, cal garantir en tot moment 
les condicions de seguretat i higiene que estableix la legislació vigent. En 
aquest sentit, és obligatori l’ús de la mascareta sempre en tots els campus i 
en tota mena d’activitats, i són primordials altres mesures com la ventilació 
adequada del espais, el rentat de mans i la distància interpersonal. En el cas 
de les pràctiques en institucions sanitàries, cal adaptar-se a les directrius del 
centre sanitari. 

4. L’experiència apresa de l'emergència del darrer trimestre del curs 2019-20 ha 
de permetre garantir que es mantingui la qualitat dels nostres ensenyaments i 
evitar les possibles discriminacions en cas de confinament o altres situacions 
que la COVID-19 pugui provocar.  

En conseqüència, fent ús de les competències conferides per la legislació vigent, 
d’acord amb els degans i deganes i els directors i directores de centre, i havent-ne 
informat els representants d’estudiants i dels treballadors i treballadores,  

RESOLC: 

Modificar la resolució de 30 de juny de 2020 en els termes següents: 

Primer. Els campus de la URV romanen oberts per tal que els membres de la 
comunitat universitària hi puguin dur a terme la seva activitat habitual. Es recomana 
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que durant l’horari d’obertura dels centres estigui present, com a mínim, un membre 
de l’equip deganal o de direcció (o la persona en qui es delegui), per tal que pugui 
prendre les mesures adequades en cada moment sobre possibles afectacions 
provocades per la situació actual. 

Segon. Tots els ensenyaments dels diferents cicles (grau, màster i doctorat, així com 
la formació continuada i els ensenyaments conduents a títols no oficials) s’han 
d’impartir en la modalitat de docència mixta, on predomina la docència presencial a 
distància. Aquesta modalitat pot tenir canvis docents, metodològics i avaluatius per 
anar-se adaptant a la situació de cada moment. 

Tercer. Es reserva la docència presencial a l’aula per a allò que sigui imprescindible 
per mantenir el seguiment dels estudiants i l’avaluació continuada:  

a) Pràctiques que requereixin presència als laboratoris o a l’aulari. 
b) Seminaris i tutories acadèmiques que exigeixin presencialitat de manera 

ineludible, a criteri del responsable de l’assignatura, del responsable de 
l’ensenyament i/o de l’equip deganal.  

c) Exàmens i altres activitats avaluatives presencials, a criteri del responsable de 
l’assignatura, del responsable l’ensenyament i/o de l’equip deganal. 

d) Per als estudiants de primer curs, es poden fer classes teòriques en grups 
reduïts (aproximadament un terç d’un grup gran, al voltant de 30 estudiants), 
si es pot mantenir la distancia de seguretat d’1,5 metres i l’espai permet 
ventilació.  

e) Per a assignatures d’altres cursos, si el responsable de l’assignatura, el de 
l’ensenyament i/o l’equip deganal ho consideren essencial, es poden fer 
classes teòriques presencials en grups reduïts (al voltant de 30 estudiants), 
mantenint la distància de seguretat d’1,5 metres, sempre que l’espai permeti 
ventilació. Cal valorar aquests casos específics tenint en compte el volum 
d’estudiants que estan convocats simultàniament dins del campus. Aquesta 
valoració l’ha de fer l’equip deganal i el responsable de l’ensenyament amb el 
suport de l’oficina logística de campus o de la unitat equivalent que ho 
gestioni, i ha d’estar validada pel grup d’experts de la URV. 

f) En el cas dels estudiants de ciències de la salut, la presencialitat teòrica i 
pràctica està subjecta a les directrius de les institucions sanitàries, 
considerant la singularitat de les pràctiques i la vinculació de bona part del 
professorat a les institucions sanitàries.  

g) Es poden dur a terme activitats lectives a l’aire lliure si es manté la distància 
de seguretat d’1,5 metres, sense limitació del nombre de persones, sempre 
que el nombre d’estudiants convocats simultàniament al campus no sigui 
superior a 300. Aquesta valoració l’ha fer el responsable de l’ensenyament i/o 
l’equip deganal, amb el suport de l’oficina logística de campus, revisant el 
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volum d’estudiants a les aules del campus ocupades simultàniament en la 
franja horària proposada.  

h) Qualsevol proposta que no es pugui ajustar al que determinen els punts 
anteriors ha d’estar degudament justificada i ha de ser valorada per la rectora, 
amb l’assessorament del grup d’experts COVID-19. 

 

Quart. La junta de centre és l’òrgan competent per aprovar la tipologia de les 
activitats docents al seu centre, sense contravenir el que disposa aquesta resolució. 

Cinquè. Tota l’activitat docent presencial ha de ser programada de manera que es 
pugui adaptar a les condicions de l’espai (per exemple, reduint les dimensions dels 
grups, establint torns, virtualitzant classes segons un model mixt o híbrid, etc.). 
Aquesta programació s’ha de dur a terme d’acord amb les directrius següents: 

a) 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. 
 

b) Cal planificar la docència de manera que es pugui adaptar segons l’evolució 
de la situació sociosanitària, com fa ara amb aquesta resolució. 
 

c) Les activitats acadèmiques presencials s’han de programar de manera que 
les entrades i les sortides dels edificis siguin esglaonades i es respecti la 
distància interpersonal d’1,5 metres.  

 
d) Cal mantenir els horaris compactes i les rotacions de grups estables, tot fent 

possible el seguiment de la docència presencial a distància i al centre quan 
pertoqui. 
 

e) La programació de les activitats presencials ha d’intentar reduir tant com sigui 
possible la mobilitat d’estudiants entre aules. Amb aquesta finalitat, cal 
concentrar les activitats formatives en franges horàries més extenses i en un 
mateix espai.  
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f) Els centres han de decidir quines activitats presencials s’han de dur a terme 
en funció dels requeriments formatius, donant prioritat al primer curs de grau 
(estudiants de nou accés) i a les activitats que durant el curs 2019-20 s’han 
demostrat més difícils de fer de manera virtual, com ara pràctiques clíniques, 
pràctiques de camp, laboratoris o algunes avaluacions. En la mesura que 
sigui possible, cal prioritzar les pràctiques i els seminaris davant de les 
sessions teòriques. 
 

g) Els mètodes d’ensenyament han de ser flexibles i s’han d’adaptar a les 
condicions i característiques de cada titulació, curs o assignatura. En aquest 
sentit, cal preveure que en una mateixa assignatura algunes sessions puguin 
ser presencials amb la totalitat o només amb una part del grup —sempre que 
es compleixi el que determinin els apartats d), e) i f) del punt tercer— i d’altres 
es facin a distància. Algunes de les aules estan preparades tecnològicament 
per impartir docència presencial i a distància alhora, d’acord amb les peticions 
efectuades pels centres. Les sessions, tant si són presencials com a 
distància, preferentment s’han d’enregistrar i posar a disposició dels 
estudiants, complint les normes aplicables de protecció de dades personals, 
per facilitar que en qualsevol moment hi puguin accedir els estudiants que les 
hagin de seguir de manera remota per temes de planificació docent (rotació 
de grups), problemes de salut o dificultats de desplaçament en el cas 
d’estudiants d’altres localitats (nacionals/internacionals).  
 

h) Els estudiants que no disposin dels mitjans tecnològics necessaris per seguir 
la classe síncrona a distància han de formar part, preferentment, del grup 
d’assistents presencials si així ho solꞏliciten al responsable d'ensenyament, 
que ho ha de valorar. També tenen preferència els estudiants que justifiquin 
documentalment alguna situació, dificultat o necessitat educativa especial que 
aconselli la presencialitat. 
 

i) Les instalꞏlacions de la URV han de disposar dels mitjans tecnològics 
necessaris perquè el professorat pugui fer-hi enregistraments i posar-los a 
l’abast dels estudiants, segons es determina al punt 5.g. Les dificultats, en cas 
que n’hi hagi, s’han de comunicar al responsable de l’ensenyament, que ha 
de donar les instruccions oportunes. El Servei de Recursos Educatius, 
l’Institut de Ciències de l’Educació i el Centre de Recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació han establert, d’acord amb les directrius de 
l’equip rectoral, un programa de seminaris web de formació específica sobre 
les tecnologies i metodologies necessàries per a la docència mixta de qualitat. 

 
j) El pla docent s’ha de compartir amb els representants dels diferents 

colꞏlectius i ha de ser aprovat per la junta de centre, validat posteriorment per 
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la Comissió Delegada de Política Acadèmica i Docència de la URV i ratificat 
pel Consell de Govern. Els canvis introduïts en la metodologia docent, les 
activitats formatives, l’avaluació i els calendaris acadèmics han de ser 
publicats pels centres i han d’estar a disposició de l’estudiantat al web dels 
centres i als espais Moodle de cada assignatura. S’ha de fer èmfasi especial 
en les solucions adoptades per a les pràctiques externes obligatòries i el TFG 
i TFM.  

 
k) L’ús d’equips d’aules i espais comuns s’ha de regular mitjançant protocols que 

indiquin les normes de seguretat i neteja, tenint en compte alhora criteris 
d’eficiència, sostenibilitat i proporcionalitat quant a les mesures 
complementàries a aplicar.  
 

Sisè. A l’únic efecte de poder fer un seguiment de les persones que han compartit 
espais en un moment determinat, en cas que es produís un contagi a les 
instalꞏlacions de la URV o de la Fundació URV, el professor o la professora 
responsable de l’activitat docent ha de tenir identificats tots els estudiants que 
participen en cada grup. Es treballa per tenir preparat un sistema de registre 
complementari basat en la lectura d’un codi QR per a les entrades i sortides d’aules 
o espais docents. 
 
Setè. Cada estudiant ha d’acceptar una declaració responsable (disponible a 
Moodle) on es compromet a conèixer el Pla de contingència i a complir degudament 
totes les mesures d’autoprotecció incloses al Pla i altres mesures de seguretat 
determinades per les autoritats acadèmiques i sanitàries. 
 
Vuitè. Les reunions de coordinació i altres activitats no docents s'han de dur a terme 
de manera telemàtica sempre que sigui possible. Si és imprescindible que es facin 
presencialment, han de limitar-se a un màxim de 10 persones i cal aplicar-hi sempre 
totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, 
desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). 
 

Novè. La URV i la Fundació URV han de garantir la seguretat de la seva comunitat. 
Per això: 

1. No poden accedir a les instalꞏlacions de la URV i de la Fundació URV les 
persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha 
diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les 
persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada 
moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb 
símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.).  
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2. El personal de la URV i la Fundació URV ha de rebre formació bàsica de 
seguretat i salut per a la seva autoprotecció i la dels estudiants. 

3. Els estudiants amb una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas d’infecció per COVID han de presentar 
un certificat mèdic que acrediti que poden participar en les activitats 
presencials. 

4. En el cas del personal que pot ser vulnerable a la COVID-19 per 
circumstàncies mèdiques personals de base, correspon al servei de vigilància 
de la salut del Servei de Prevenció Aliè (SPA) de la URV i la Fundació URV 
determinar el nivell de risc d’anar a treballar presencialment i les mesures 
preventives que cal implementar, en funció del procediment d’actuació dels 
serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al SARS-CoV-2 que 
el Ministeri de Sanitat indiqui. 

El treballador o treballadora que cregui que pot formar part del colꞏlectiu 
vulnerable ha de solꞏlicitar formalment aquesta avaluació del SPA a través de 
la cita prèvia per al reconeixement mèdic mitjançant l’enllaç 
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/cpvsalut.html. 

Desè. Sempre que sigui possible, cal potenciar l’ús de la cita prèvia per evitar 
l’acumulació de persones. 

Onzè. Aquesta resolució és vigent fins que finalitzi el primer quadrimestre del curs 
acadèmic 2020-21, sense perjudici que es derogui o modifiqui, en funció de com 
evolucioni l’alerta sanitària per COVID-19. 

 
Tarragona, 18 de setembre de 2020 
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