
 
 

NOTIFICACIÓ ALS ESTUDIANTS 13-03, 10.58h 

Benvolguts i benvolgudes, 

Aquest matí he tingut una reunió amb la vostra representant de Delegats i ja us haurà 
traslladat la nostra conversa, però igualment us ho comunico per escrit. 

Després de la suspensió de les classes, per seguir les activitats docents no presencials us 
informem que: 

 Aquestes classes s'iniciaran el dimecres dia 18 de març (a menys que el professor us 
indiqui la realització d’alguna tasca per al dilluns o dimarts). 

 Els exàmens queden aturats de moment, més endavant ja us informarem de com 
anirem procedint. 

 Intentarem mantenir tant com sigui possible l’activitat acadèmica. Es mantindran els 
horaris de classe, per tant intentarem que estigueu treballant les mateixes 
assignatures en els mateixos espais horaris com quan ho feu presencialment a la 
Facultat. 

 Estigueu pendents de Moodle i correu electrònic, assegureu-vos de consultar-lo 
diàriament i també reviseu el correu brossa ja que els professors aniran contactant 
amb vosaltres per donar-vos les indicacions precises per a cada assignatura. 

 Al web, s’estan incloent tots els comunicats que us estem remetent des de la Fundació 
Blanquerna, i les diferents Facultats: https://www.blanquerna.edu/ca/coronavirus 

 Classes de Seminari: es realitzaran online. El tutor o la tutora us donarà les indicacions. 

 Simulacions: estem preparant un tipus de formació complementària. Quan estigui 
preparada, el professorat contactarà amb vosaltres per donar-vos les indicacions 
pertinents. 

 Pràctiques externes: els estudiants que estàveu realitzant actualment aquestes 
pràctiques, i han quedat suspeses, sereu contactats pels vostres tutors o tutores 
acadèmics per indicar-vos les activitats online que s’han programat. 

Tots i totes estem fent esforços per utilitzar eines que siguin adequades per mantenir 
l'activitat docent. Tot i així, és possible que tinguem alguna dificultat, però cal que siguem 
comprensius i que ho veiem també com una oportunitat per aprendre nous recursos i formes 
de treballar. 

Els dubtes que tingueu, en funció del què es refereixi, els podeu vehicular a través del 
professor de l'assignatura, tutor, coordinador de curs o delegats de classe. 

Moltes gràcies per la vostra cooperació i seguim treballant per superar amb èxit aquesta 
etapa. 

 

Conxita Mestres i Miralles, PharmD, PhD 
Degana 
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