NOTIFICACIÓ INSTITUCIONAL -12 de març de 2020. 17.00h
Benvolguts i benvolgudes,
Avui el govern de la Generalitat decretarà “el cessament de tota activitat lectiva
presencial.” Per aquest motiu, Blanquerna-URL entra a partir de demà divendres 13
fins al dia 27 de març, en l’aplicació de l’apartat 5 “Suspensió de l’activitat educativa
presencial” del Protocol d’actuació davant l’activació d’alerta sanitària por la COVID-19
(SARS-CoV-2). Iniciem un altre escenari guiats per les instruccions de les autoritats
pertinents, per l’aplicació del nostre protocol i pels criteris institucionals i de les
facultats que es vagin publicant.

1. Les informacions generals i de caràcter institucional seran publicades en
l’entorn web www.blanquerna.edu/coronavirus sota la nomenclatura Notificació
institucional // dia - hora
2. Les informacions específiques en relació amb les titulacions i a l’activitat
formativa de les facultats es publicaran al web
www.blanquerna.edu/coronavirus en l'àmbit específic de cada centre, sota la
nomenclatura, Notificació nom facultat // dia i hora i si s’escau per correu
electrònic.
3. Els aspectes específics de caràcter organitzatiu i/o laboral del PDI i PAS de
cada facultat i Serveis generals seran comunicats per correu electrònic intern
des de cada deganat i/o gerència. S’estudiarà en tots els àmbits la possibilitat
d’organitzar amb flexibilitat l’activitat laboral, ateses les circumstàncies
instrumentals i humanes.
4. En relació amb el punt 5.3 del Protocol notifiquem que, per motius de seguretat
i salut, de comú acord amb el deganat o gerència prioritàriament, es podran
acollir al teletreball aquelles persones que puguin acreditar una patologia que
es pugui veure afectada per la COVID-19 o que estiguin en període de
gestació.
5. L’activitat formativa es mantindrà online respectant al màxim els horaris lectius
habituals per tal de no crear interferències entre les matèries. Amb l’objectiu
que tot el professorat pugui adaptar el procés d’ensenyament-aprenentatge
online es dedicaran el dos primers dies d’entrada en vigor del nou escenari,
demà divendres 13 de març i dilluns 16 de març, a la preparació-organització a
les respectives facultats.
6. Durant el divendres 13 de març i a l’espera de la publicació i interpretació del
Decret, els estudiants no tindran restriccions d’accés a les facultats.
7. Recordem la importància de la representació dels delegats i delegades dels
estudiants com a interlocutors amb els responsables de les respectives
titulacions.
8. En aquest moment complex i d’incerteses demanem la màxima responsabilitat,
calma i sentit comú.
9. Recordeu que en cap cas es pot fer públic el nom de les persones afectades
per la COVID-19, com assenyala el Reglament (UE) 2016/679 general de
protecció de dades personals.

