NOTIFICACIÓ INSTITUCIONAL VI - 4 d’abril de 2020 - 13h
Benvolguts/des,
El meu primer desig és que tots estigueu bé. Soc conscient, però, que alguns de vosaltres
-o els vostres familiars i amics-, ja heu patit la malaltia i, fins i tot, heu viscut la mort d’éssers
estimats. Vull expressar, des d’aquí, el meu condol per les persones que ens han deixat i
transmetre tot l'ànim als membres de la comunitat Blanquerna-URL.
Com bé sabeu, seguim vivint dia a dia en la incertesa de saber quan acabarà el confinament
i en quin moment podrem reprendre l’activitat més o menys normal. Tot apunta a que la
situació s’allargarà. En aquest escenari complex, tal com refereixen diferents comunicats
com el de la URL o el del Ministerio de Universidades volem afavorir un entorn de serenitat,
previsió, adaptació i de garantia de la qualitat de l’ensenyament.
Per aquest motiu, el Consell de direcció de Blanquerna-URL vol comunicar-vos les següents
consideracions:

1. Les activitats lectives continuaran en modalitat no presencial durant els mesos
d’abril i previsiblement maig, a l’espera de l’evolució de la pandèmia i de les
mesures i indicacions de les autoritats competents. Blanquerna-URL comunica al
conjunt de la comunitat d’estudiants, PAS i professorat la seva determinació de
seguir amb les activitats acadèmiques, tot mantenint, en termes generals, el
calendari acadèmic establert.

2. Davant l’elevada probabilitat que les proves d’avaluació final del segon semestre
no es puguin dur a terme presencialment, Blanquerna ja està treballant en un
protocol per assegurar que es puguin fer online, procurant mantenir les mateixes
dates que figuren al calendari acadèmic.

3. En cas que les autoritats sanitàries permetin fer activitats presencials a les
universitats durant els mesos d'estiu, s'aplicarà un pla específic perquè els
estudiants puguin dur a terme les activitats d'assignatures que requereixin l'ús
d'instal·lacions i/o equipaments específics (tecnològics, laboratoris, esportius,
etc.). La reprogramació d’aquestes activitats, que es farà segons les
conveniències i necessitats de la formació dels perfils professionals de cada
titulació, permetrà seguir oferint als estudiants oportunitats rellevants per facilitar
l’adquisició de les competències professionals de la seva titulació. Aquestes
activitats es duran a terme quan les autoritats sanitàries ho permetin i els
responsables acadèmics ho considerin més apropiat.

4. Per a aquells alumnes i famílies que tinguin dificultats significatives per pagar els
corresponents rebuts, s’han establert dues solucions: a) l’ajornament de les
quotes; b) en cas de major necessitat, la possibilitat d’accedir a beques. Per ser
beneficiari d’alguna d’aquestes mesures, caldrà acreditar-ho amb la justificació
corresponent i presentar escrit a l'administració de la facultat.

5. Blanquerna-URL ha decidit augmentar el seu fons de beques socials en 150.000
euros que se sumaran als 750.000 euros que ja hi destina cada curs.

6. Atès l’impacte social i econòmic de l’actual pandèmia, Blanquerna-URL farà, de
manera excepcional per al curs 2020-2021, una modificació a la baixa del
percentatge corresponent al primer pagament de la totalitat de la matrícula que
consistirà en el 35% i no el 50% com és habitual. Es mantindrà com tots els
cursos el sistema de 9 mensualitats per abonar la resta de l’import.

Finalment, us vull desitjar uns bons i necessaris dies de descans. Haurem de ser prou
creatius i lúcids per generar i garantir entorns de relax, diàleg serè, divertiment familiar,
reflexió i vida interior. Estic segur que cadascú, quedant-se a la llar, aportarà el millor de si
mateix per facilitar el millor per als de casa. Us desitjo una bona Pasqua, que en el seu
sentit etimològic remet a la idea de “pas” o “salt” i que, en el nostre cas, ens evoca un futur
en circumstàncies molt més positives i lluminoses.

Cuideu-vos, cuidem-nos,

Dr. Andreu Ibarz
Director general de Blanquerna-URL

