NOTIFICACIÓ INSTITUCIONAL - 9 de setembre de 2020 - 18h
Benvolguts/des,
Espero que estigueu bé.
Us envio aquest correu perquè estem a punt de començar un curs acadèmic excepcional a
causa de la pandèmia de la COVID-19 i vull proporcionar-vos algunes informacions i
orientacions sobre com s’ha de desenvolupar el primer semestre.
Quan el curs anterior va finalitzar, encara estàvem confinats. El repte que se’ns va presentar
llavors va ser enorme i tots els membres de la comunitat —estudiants, professorat i personal
d’administració i serveis (PAS)— ens vam esforçar per superar-lo de la millor manera
possible.
Ara, en un context d’elevada incertesa, hem de seguir sent flexibles per tenir la capacitat
d’adaptar-nos amb agilitat a les circumstàncies de cada moment sense aturar l’activitat
acadèmica i preservant en tot moment la salut dels membres de la nostra comunitat.
Per això mateix, vull recordar-vos la responsabilitat que hem de demostrar per prevenir els
contagis de coronavirus, perquè compartim l’obligació d’adaptar la convivència particular de
la vida universitària a aquest context de normalitat alterada per la COVID-19.
Tots desitjàvem que la situació millorés i s’acostés a la major normalitat possible, no obstant
això, la realitat se’ns imposa, dura i limitadora, i ens recorda la prudència preventiva que
hem de mantenir per la pandèmia.
Els professors, amb el suport del PAS, estem preparats per proporcionar la formació
prevista en la modalitat dual que ja us hem explicat. I si les autoritats sanitàries ens obliguen
a eliminar la part de presencialitat que hem inclòs en aquest model, estem igualment
preparats per passar a una formació íntegrament virtual. Però esperem que no s’hagi
d’arribar a aquest extrem.
Hem elaborat un Pla de Prevenció de la COVID-19 per als membres de la comunitat
universitària de la FCRI Blanquerna (en trobareu una síntesi aquí). El pla en qüestió, que es
va actualitzant en funció de les indicacions de les autoritats sanitàries, regula el
funcionament i la dinàmica de la vida a la Facultat.
És imprescindible seguir amb el màxim rigor aquestes mesures. Per aquest motiu, cal fer
una lectura pausada del Pla de Prevenció.
La pandèmia no ens impedirà compartir experiències i coneixements. Us animo, doncs, a
extreure el màxim de profit d’aquest curs, aprofitant les classes i les tutories (presencials o
via Google Meet).
La distància interpersonal de prevenció de la COVID-19 no us ha d’impedir mantenir la
proximitat amb els vostres companys i professors com a element essencial del seguiment
del curs.
En nom propi i de la resta del personal, us desitjo un bon inici de curs.
Josep Maria Carbonell
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