COMUNICAT INSTITUCIONAL 1 (curs 2020-21) - 13 d’octubre 2020 - 17h

Amb motiu del comunicat del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) en relació amb
l’adopció transitòria de noves mesures als campus universitaris per contenir l’índex de
contagi per COVID-19, Blanquerna-URL comunica el següent:
Blanquerna-URL garanteix en tot moment les mesures de seguretat a l’interior dels seus
edificis i cal dir que el personal i els estudiants de Blanquerna-URL han seguit
escrupolosament els protocols per mantenir les tres indicacions fonamentals a l’interior dels
edificis: distància, rentat de mans i mascareta. Però d’acord amb la situació de la pandèmia
a Catalunya i amb les indicacions del Consell Interuniversitari de Catalunya, ens obliga a
prendre les següents mesures:
1- A partir del dijous 15 d’octubre (si no hi ha modificació de darrera hora) part de les
classes presencials passaran a ser sincròniques virtuals per un període de 15 dies
(acabament el 30 d’octubre), excepte aquelles activitats de caràcter pràctic o de recerca.
Cal tenir present que en el nostre model educatiu la majoria de les matèries no tenen un
caràcter exclusivament teòric.
2- Cada facultat comunicarà demà dimecres la modalitat de cadascuna de les assignatures.
3- Les facultats i tots els serveis seguiran oberts. El professorat que vulgui podrà fer les
classes virtuals des de les instal·lacions de les respectives facultats.
4- Pel que fa al PAS -com a criteri general- podrà fer, voluntàriament, dues jornades durant
la setmana en la modalitat de teletreball sempre que el respectiu servei cobreixi amb
garanties les seves funcions. Per això caldrà acordar amb deganat (facultats) o gerència
(serveis generals) aquestes situacions.
L’objectiu, aquests quinze dies, és evitar la mobilitat en els trajectes. Com ja s’ha publicat,
els contagis es produeixen majoritàriament en el transcurs dels contactes socials: trobades
familiars nombroses, trobades amb amics, sortides de cap de setmana, festes, etc. En
aquest sentit us demano la vostra responsabilitat per evitar, en la mesura del possible, les
situacions de risc, la conseqüència de les quals ens acaba afectant a tots.
Cuideu-vos, cuidem-nos,
Dr. Andreu Ibarz
Director General

