NOTIFICACIÓ INSTITUCIONAL X - 4 de juny de 2020 - 10 h
MODEL COMÚ DE REFERÈNCIA DE BLANQUERNA-URL PER NORMALITZAR
L’ACTIVITAT I LA PRESENCIALITAT

En coherència amb el “PLA DE DESCONFINAMENT BLANQUERNA-URL. Criteris generals
i fases 1 i 2” publicat el dia 26 de maig de 2020, us informem del model comú de referència
per normalitzar l’activitat i la presencialitat en el marc d’aquest pla a partir del dia 8 de juny.
1) Es garantirà diàriament la presència mínima d’un membre de l’equip directiu. A més
de les responsabilitats pròpies del seu càrrec també tindrà la tasca de vetllar pel
seguiment puntual de les situacions referides a seguretat i salut.
2) Progressivament, les reunions periòdiques habituals dels Equips directius i dels
Equips de coordinació s’aniran organitzant i desenvolupant de manera presencial.
3) El professorat i els investigadors podran accedir a les facultats per desplegar les
activitats pròpies del seu rol en aquesta època del curs.
4) El PAS s’incorporarà d’una manera progressiva de forma que individualment les
ràtios de presència mínima en el seu servei siguin els següents:
-

Setmanes 8-12 i 15-19 de juny: 1 dia de presència setmanal
Setmanes 22-26 juny i 29 juny a 3 juliol: 2 dies de presència setmanal
Setmanes 6-10,13-17, 20-24 i 27-31 juliol: 3 dies de presència setmanal

Aquesta seqüència es pot modificar en el cas que les autoritats sanitàries determinin
un altre criteri d’actuació.
5) Independentment de la planificació feta, les persones la presència de les quals sigui
necessària per una qüestió laboral de prioritat, urgent o sobrevinguda en el seu
servei hauran d’assistir presencialment al seu lloc de treball.
6) En cas de necessitat, els estudiants podran accedir als edificis de les facultats per
realitzar, amb cita prèvia, tasques administratives. Les mesures de seguretat i salut
constitueixen una prioritat per a tots i per això en cap cas han de venir a les facultats
els estudiants que tinguin algun símptoma sospitós de la COVID-19 i aquelles
persones que estiguin dins del període de quarantena. Els estudiants hauran de
garantir l’ús de la mascareta a l’interior dels edificis.
L’accés dels estudiants a l’activitat acadèmica presencial queda supeditat al que
dictaminin les autoritats sanitàries i universitàries en les pròximes setmanes.

7) A partir del dia 22 de juny els futurs estudiants podran accedir als edificis de les
facultats (amb cita prèvia) per rebre orientació sobre l’oferta formativa de
Blanquerna-URL, visitar les instal·lacions i per realitzar tasques vinculades a la
preinscripció o matrícula.
Cuideu-vos, cuidem-nos,

Dr. Andreu Ibarz
Director General

