COMUNICAT INSTITUCIONAL 4 (curs 2020-21) - 30 de novembre del 2020 - 13h
Benvolguts/des,
Amb motiu de l’actual desenvolupament de la pandèmia i mentre no es modifiquin les mesures
oficials als campus universitaris per contenir l’índex de contagi per COVID-19, Blanquerna-URL
comunica el següent:
1- Amb l’objectiu de reduir la mobilitat ens veiem obligats novament, durant el mes de desembre, 
a
mantenir l’activitat docent en la modalitat virtual sincrònica, excepte les activitats pràctiques i els
exàmens. Si en els pròxims dies hi ha un canvi en les mesures oficials, procedirem a aplicar-les.
2- 
Tots els exàmens seran presencials
. Les proves d’avaluació final previstes en el calendari
d’exàmens de desembre i gener es duran a terme presencialment mentre les autoritats competents
mantinguin la seva autorització. Els exàmens presencials es faran seguint les mesures de prevenció
establertes (pla de prevenció de cada Facultat). En el cas que les autoritats no permetin fer els
exàmens presencialment s’hauran d’adaptar a la modalitat virtual-online mantenint la data i l’hora
prevista de l’examen (en aquest cas, cada professor informarà de les indicacions). En el cas que a
algun estudiant li resulti impossible fer l’examen presencialment per motius justificats o vinculats a la
situació actual condicionada per la COVID-19 haurà d’informar el professor i la coordinació/direcció
de l’estudi per buscar una alternativa.
3- 
Biblioteques. Des del passat dilluns dia 23 es van reobrir les biblioteques segons l’aforament
propi de la fase de la desescalada (50% de l’aforament) i l’aplicació de les mesures previstes en el
protocol propi de cada facultat.
4- Blanquerna-URL manté oberta la línia de Beques i ajuts per a tots aquells estudiants que tinguin
dificultats econòmiques. D’altra banda, el Consell de direcció de Blanquerna-URL, va acordar no
incrementar el preu de la matrícula per al curs 2021-22.
5. 
Pel que fa al PAS, atesa la singularitat del calendari dels mesos de desembre i gener, i en funció
de la tendència de la COVID-19, queda regulada la possibilitat de fer, voluntàriament, fins a un
màxim de dues jornades durant la setmana en la modalitat de teletreball (excepte en els casos en
què les característiques del lloc de treball l’impossibilitin) i sempre que es cobreixi, amb totes les
garanties, la prestació dels serveis. Per això caldrà acordar amb deganat (facultats) o gerència
(serveis generals) aquestes situacions.
6. La Direcció general de Blanquerna-URL no emetrà noves comunicacions fins a disposar de canvis
substancials en les mesures oficials de desescalada. En aquest sentit es mantindran els criteris de la
present comunicació.
Novament reitero la crida a la màxima responsabilitat en aquest moment greu del desenvolupament
de la pandèmia.
Cuideu-vos, cuidem-nos,

Dr. Andreu Ibarz
Director General

