Benvolgudes i benvolguts estudiants,
L’alumnat de segon, tercer i quart curs, a més de cinquè i sisè d'ADE+Dret, començarà
les classes el 15 de febrer. La docència s’impartirà en format telepresencial dins l’horari
establert per cada assignatura fins que les condicions sanitàries permetin recuperar un
cert grau de presencialitat. Els exàmens parcials i finals seran presencials.
L’alumnat de primer curs començarà les classes el 22 de febrer en format presencial.
Tot i que l’actual resolució del PROCICAT (DOGC Núm. 8335, de 6 de febrer) només
arriba precisament fins el 22 de febrer, hi ha voluntat per part de Salut i de les
universitats catalanes de que aquesta possibilitat es mantingui oberta el màxim de
temps possible. Per tant, cal preveure que la docència de primer curs es farà de manera
presencial a les aules almenys durant les primeres setmanes del segon semestre. Els
exàmens parcials i finals seran presencials.
D’acord amb el Pla de contingència de la UAB, la planificació d’ús de les aules s’ha fet
subjecte a una triple restricció: aforament de les aules del 50%, un mínim d’1m de
distància interpersonal i ús de mascareta per part de tot l’alumnat i professorat.
D’acord amb aquesta planificació, el Grup 1 d’Economia de primer curs farà la majoria
de les seves classes en aules mirall (aules 22 i 23). El grup 60 d’ADE+Dret de primer curs
farà les classes de les tres assignatures d’ADE en aules mirall (aules 13 i 14), mentre que
les classes de les tres assignatures de Dret seguiran les pautes del primer semestre. Al
Campus Sabadell, el grup 20 d’Empresa i Tecnologia de primer curs farà la majoria de
les seves classes en aules mirall (aules 10 i 11). La raó són les restriccions d’espai de la
Facultat.
A mesura que es produeixin novetats us n’informarem i anirem actualitzant el Pla de
contingència de la Facultat.
Us desitgem a totes i a tots un bon segon semestre!
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