PLA SECTORIAL D’UNIVERSITATS
(CURS 2021-2022)
DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS

Document presentat al Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 21 de juliol de 2021

PLA SECTORIAL D’UNIVERSITATS
(CURS 2021-2022)
DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS

Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la
pandèmia i del pla de vacunació

Índex

1. BALANÇ DEL CURS 2020-2021 ............................................................................. 2
2. MODALITATS DE LA DOCÈNCIA .......................................................................... 3
3. ÀMBIT D’APLICACIÓ I VIGÈNCIA .......................................................................... 3
4. MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ ................................................. 4
4.1 A nivell general .................................................................................................. 4
4.2 Material i equips de protecció ............................................................................ 5
4.3 Mesures generals als edificis, espais, instal·lacions i equipaments ................... 5
4.4 Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació natural ..... 6
4.5 Protocols de neteja i desinfecció ....................................................................... 8
4.6 Prevenció, promoció de la salut i suport emocional ........................................... 8
5. MESURES RELATIVES AL TREBALL A DISTÀNCIA O TELETREBALL ................ 8
6. MESURES SANITÀRIES I DE PREVENCIÓ ........................................................... 9
7. MESURES ESPECÍFIQUES EN AULES I LABORATORIS ..................................... 9
8. MESURES ESPECÍFIQUES EN ESPAIS D’ÚS COMPARTIT ............................... 10
9. MESURES ESPECÍFIQUES ALS SERVEIS HIGIÈNICS ...................................... 11
10. ALTRES SERVEIS. BARS, RESTAURANTS, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I
APARCAMENTS O D’ALTRES SIMILARS ............................................................ 11
11. REVISIÓ DEL PLA ................................................................................................ 11
ANNEX 1. RECULL NORMATIU COVID-19 DE L’ÀMBIT UNIVERSITARI ................. 12

1

1. BALANÇ DEL CURS 2020-2021
A l’inici de la crisi sanitària, el mes de març de 2020, totes les universitats presencials
van adaptar la seva docència al format virtual, tal com demanava la situació de crisi
sanitària, i en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) es van prendre acords
i es van fer recomanacions sobre quines eren les mesures acadèmiques que calia
adoptar per fer front a aquesta situació el curs 2019-2020, el curs 2020-2021 i també el
curs 2021-2022.
Així, el format adoptat per totes les universitats presencials ha estat un format híbrid en
què els estudiants han combinat els aprenentatges amb la docència virtual. Aquestes
mesures preserven la seguretat de l’estudiantat i de tota la comunitat universitària i han
suposat un esforç molt gran d’adaptació per al sistema universitari de Catalunya.
En paral·lel, es van adoptar mesures de prevenció i protecció de la salut en el Pla
sectorial d’universitats, aprovat el 20 de juny de 2020 pel PROCICAT, i en la seva
modificació de 20 de setembre de 2020, les quals, acompanyades de mesures
acadèmiques, criteris organitzatius, docència de les pràctiques clíniques assistencials i
en els centres educatius formadors, i orientacions per a l’adaptació de les titulacions
universitàries han permès fer front a la crisi sanitària provocada per la pandèmia per part
de les universitats.
Malauradament, el mes d’octubre de 2020, arran de l’empitjorament en els indicadors
de control de la pandèmia, el Departament de Salut va determinar que, en l'àmbit de les
universitats catalanes, tota la docència havia de ser virtual i només es mantindrien com
a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.
No va ser fins a la Resolució del Departament de Salut, de 5 de febrer de 2021, que es
va introduir la presencialitat restringida al primer curs d’estudis de grau, la qual ha anat
augmentant, fins al dia d’avui, amb una presencialitat simultània restringida del 50% de
l’estudiantat de cada universitat presencial.
Tanmateix, en aquests moments, tant l’evolució positiva en el control de la pandèmia
com els bons resultats dels cribratges efectuats al mes d’abril del 2021 a la comunitat
universitària i l’avenç en el coneixement del comportament de la pandèmia i del procés
de vacunació de la població, fan possible adoptar unes mesures més adequades a la
situació que, previsiblement, hi haurà quan s’hagi d’iniciar el proper curs acadèmic 202122.
En qualsevol cas, les mesures previstes en aquest pla sectorial podran ser modificades
per les resolucions del Departament de Salut o altres normatives sobre la matèria en
funció del context epidemiològic i/o la immunitat de grup assolida.
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2. MODALITATS DE LA DOCÈNCIA
Pel que fa a les activitats acadèmiques teòriques presencials, es podrà considerar la
presencialitat simultània de l’estudiantat fins a un 70% de l’aforament autoritzat dels
espais on es duguin a terme les activitats docents, sempre que la normativa vigent ho
permeti.
Comptant que el context epidemiològic sigui favorable, en l'àmbit de les activitats
docents universitàries, les pràctiques i les avaluacions continuaran sent presencials.
Correspondrà a cada universitat fer la concreció de les mesures previstes en aquest pla
d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a
l'estudiantat.

3. ÀMBIT D’APLICACIÓ I VIGÈNCIA
El pla sectorial d’universitats s’aplicarà a totes les universitats, centres adscrits, escoles
de negoci i altres centres d’educació superior universitària que desenvolupen la seva
activitat a Catalunya.
Entrarà en vigor el dia de la seva aprovació i serà vigent fins que es mantingui activat el
Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc, en tot allò que no contradigui les resolucions de
l’autoritat sanitària que s’emetin en cada moment.
Les mesures establertes en el pla seran aplicables al conjunt de la comunitat
universitària (estudiantat, personal al servei de la universitat, PDI i PAS), als
responsables i al personal de les empreses concessionàries i de serveis que duen a
terme la seva activitat a les instal·lacions, i, en general, a les persones que accedeixin
a les instal·lacions de la universitat.
Les biblioteques universitàries podran reprendre les seves activitats amb les mateixes
condicions que la resta de biblioteques.
Les universitats, amb l’ajut dels serveis de prevenció de riscos laborals propis,
actualitzaran el seu pla de contingència per tal de determinar les actuacions que caldrà
dur a terme amb celeritat quan es detectin casos de simptomatologia compatible amb la
Covid-19 o de possibles contagis. El pla haurà de preveure la comunicació, ja sigui de
forma directa o a través dels serveis de prevenció, a les autoritats sanitàries, la
paralització parcial de l’activitat, les mesures correctives que caldrà emprendre (com la
ventilació, neteja i desinfecció dels espais abans de la seva reactivació), així com la
comunicació als responsables de l’activitat, per a la identificació ràpida de possibles
contagis i la planificació de les activitats correctives que es considerin adients.
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4. MESURES ORGANITZATIVES I DE PROTECCIÓ
4.1


A nivell general

Les universitats del sistema universitari català podran flexibilitzar i desenvolupar en
format virtual, si encara és necessari, les activitats acadèmiques presencials, de
formació contínua, o aquelles que estan adreçades a professionals, d’acord amb
les previsions de retorn a la docència presencial que determina aquest pla.

 En l’àmbit de la recerca i la transferència, també en els laboratoris de les universitats,
així com als serveis de suport i d’administració, s’habilita l’activitat presencial plena,
sempre que es compleixin els aforaments vigents en cada moment.
 Totes les activitats regulades en aquest pla es podran realitzar sempre que es
respectin les mesures higienicosanitàries i de distanciament físic determinades en
aquest document.
•

Plans de contingència

Cada universitat ha d’actualitzar, amb l’ajut dels serveis de prevenció de riscos laborals
propis i seguint les recomanacions d’aquest Pla, el seu pla de contingència específic, i
ha d’identificar una persona com a interlocutora de l'aplicació de les mesures
organitzatives i de protecció individual i l’organigrama de responsabilitats per a cada una
de les unitats acadèmiques, serveis o d’altres, per respondre a la casuística
organitzativa de cadascuna de les entitats. Dins d’aquest esquema organitzatiu, caldrà
definir un paper específic per al professorat, amb l’objectiu que, alhora, li garanteixi
l’autoritat per poder fer complir les mesures descrites a l’aula o al laboratori.
En termes generals, per a l’organització de la docència, de la recerca i de les activitats
de gestió universitària, es considerarà l’aplicació d’aquestes mesures en les aules,
laboratoris docents i de recerca, despatxos i llocs de treball del personal i d’altres espais
tancats.
•

Distàncies mínimes interpersonals

La distància mínima interpersonal de seguretat es manté a 1,5 m o aquella que determini
la normativa aplicable.
Els espais on es realitzen les activitats acadèmiques presencials es regulen al punt 7.
•

Ús de la mascareta

L'ús de la mascareta és obligatori a qualsevol espai interior universitari on s’efectuïn les
activitats docents o en espais de treball d’ús públic o oberts al públic. A la resta d’espais
de treball i a l’exterior, l’ús es farà d’acord amb el que estableixi l’autoritat sanitària en
cada moment.
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No estan obligades a fer-ne ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o
dificultat respiratòria que sigui incompatible amb l´ús de la mascareta i ho justifiquin amb
un certificat mèdic.
•

Reunions

S’ha de continuar promovent que les reunions i altres activitats no docents es duguin a
terme de forma telemàtica sempre que sigui possible, especialment en el cas d’aquelles
que comportin desplaçaments.
Les reunions que s’hagin de fer de manera presencial s’han de dur a terme amb totes
les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i
ventilació de l’espai, etc.).
•

Viatges a l’estranger

Els viatges a l’estranger del personal s’hauran de realitzar seguint les indicacions que
cada universitat determini, d’acord amb el que marquin les autoritats sanitàries per a
cada zona de risc.
4.2

Material i equips de protecció

 Es continuarà prioritzant el rentat de mans amb aigua i sabó; quan no sigui possible,
s’utilitzarà gel o solució hidroalcohòlica per a la higiene de les mans a les entrades
dels edificis, biblioteques, sales d’estudi, sales d’actes i menjadors/office.
 Cal mantenir la neteja i desinfecció periòdica en els espais de treball compartits i que
els usuaris es rentin les mans abans d’accedir-hi.
 Es mantindran les mesures de seguretat a consergeries, mostradors i punts
d’atenció al públic, com ara les mampares de separació transparent.
 S’establiran protocols i circuits adequats per a la gestió i la retirada dels residus
específics que es produiran de forma addicional als habituals.
4.3

Mesures generals als edificis, espais, instal·lacions i equipaments



Es mantindrà la informació via senyalització horitzontal i cartells informatius en
vestíbuls i zones de pas, i la retolació d’espais comuns, lavabos i ascensors, per
recordar, entre d’altres, la distància mínima interpersonal de seguretat i del rentat
de mans i, si no és possible, l’ús de la solució hidroalcohòlica.



Es mantindran les portes d’accés i de sortida habilitades als edificis.



Per tal d’evitar aglomeracions i facilitar el moviment de les persones, es mantindrà
la senyalització dels recorreguts i del sentit de circulació.

 Es continuarà vetllant perquè les portes dels espais romanguin obertes, sempre que
la normativa de protecció contra incendis o les condicions climàtiques ho permetin.
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Es manté la recomanació de fer ús de les escales i no utilitzar els ascensors, llevat
dels casos de necessitat o mobilitat reduïda.



Cal mantenir el rentat de mans previ i posterior quan s’hagin de compartir materials
i equips (ordinador, telèfon, etc.) i el material auxiliar de treball (grapadores,
bolígrafs, etc.) que no siguin d’ús individualitzat.



Es manté la prohibició de beure directament de les fonts d’aigua.



Es manté la recomanació de disposar de contenidors específics en els espais
comuns dels edificis per a la recollida de residus derivats de les mesures de
protecció individual (mascaretes, guants, paper d'un sol ús).



Amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la necessitat de respectar la distància mínima
interpersonal de seguretat, s’habilitaran mesures adients de senyalització.
4.4

Recomanacions de ventilació dels espais en edificis amb ventilació
natural 1

 Els edificis universitaris disposen de ventilació natural mitjançant finestres i portes.
Aquesta ventilació ha de ser creuada i contínua. Per tal que la ventilació sigui més
efectiva, convé provocar fluxos d’aire creuats, obrint finestres i portes que es trobin
oposades entre si per tal que corri l’aire, de manera que faci un escombrat de l’aire
interior i es renovi amb l’aire exterior. Cal que aquestes finestres i portes estiguin
obertes el màxim d’hores possibles.
 De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les
finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o oscil·lobatents, o
obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les
portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura
entre l’exterior i l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors.
 El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula aconsegueix una millor
ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al
màxim una sola finestra, encara que la superfície oberta total sigui la mateixa.
 Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes
(passadissos i vestíbuls) a l’exterior.
 És important ventilar les aules i estances a partir del moment en què arribi
l’estudiantat, durant l’activitat lectiva i al final de la jornada. Cal tenir en compte que
una aula buida i ben ventilada després de la seva darrera ocupació té l’aire lliure de
virus i que la velocitat de la renovació de l’aire és molt més gran que la velocitat de
pèrdua de càrrega tèrmica a l’aula. Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el

1

Durant el curs 2020-2021, des del Departament d’Educació s’han fet diferents avaluacions, en què s’han
mesurat les renovacions d’aire per hora, i que confirmen que, de manera general, la ventilació natural
permet assolir les condicions adequades als centres educatius. Aquests estudis permeten extreure un seguit
de consells i recomanacions, aplicables a la resta de centres educatius, que es relacionen a continuació i
que es poden consultar al següent enllaç.
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confort tèrmic, cal escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada
de l’estudiantat, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes les
finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts.
 Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10
minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai
per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’estudiantat.
 Les aules amb ventilació mecànica, com ara bombes de fred i calor, cal que duguin
a terme també ventilació natural tal com està indicat. Els aparells de ventilació han
d’estar orientats cap el sostre.
 Els centres ubicats en edificis construïts o remodelats a partir del 2007 compleixen
el RITE i disposen d’una instal·lació que permet la ventilació dels espais. Un cop el
personal tècnic hagi comprovat que la instal·lació funciona correctament, la seva
posada en funcionament assegura la renovació de l’aire i, per tant, no és necessària
l’obertura de finestres.
 Sens perjudici de l’orientació bàsica de la ventilació, és recomanable que sigui
continuada i cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20
centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva.
 Gimnasos i centres esportius. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el
risc de contagi és diferent. Quan s’hi porten a terme activitats físiques, la taxa de
respiració és més gran i el risc de contagi és més elevat. S’ha de garantir la correcta
renovació i ventilació d’aire als gimnasos. Quan això no sigui possible es valorarà
realitzar determinades activitats a l’aire lliure.
 Lavabos. Cal que els lavabos estiguin permanentment ben ventilats mentre estiguin
oberts a les persones usuàries. Per aquest motiu, si tenen extracció forçada d’aire,
és recomanable que sigui ininterrompuda mentre el centre estigui obert. Si tenen
ventilació natural, caldrà que les finestres romanguin sempre obertes. Es recomana
senyalització on es recordi que l’ordre correcte quan s’acaba de fer servir l’inodor és:
abaixar la tapa, estirar la cadena i rentar-se les mans.
 Per a més informació, consulteu aquest enllaç.
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4.5

Protocols de neteja i desinfecció

Amb caràcter general es mantindran els protocols i les mesures de neteja que s’estiguin
duent a terme actualment, tenint en compte el següent:
Durant les operacions de neteja i desinfecció ordinària dels diferents espais s’obriran les
finestres, sempre que sigui possible, per garantir una ventilació natural i la renovació de
l’aire.
 A més dels protocols de neteja i desinfecció ordinària es definiran protocols de
neteja desinfecció preventiva (en punts més sensibles) i de neteja i desinfecció
correctiva (en cas que es detecti algun cas probable o confirmat de contagi).
 Addicionalment als serveis habituals i en el cas que no sigui possible el rentat de
mans, es garantirà la reposició del paper d’un sol ús, dels gels hidroalcohòlics i
dels líquids desinfectants.
 Els productes emprats seran els validats per les autoritats sanitàries i la seva
aplicació respectarà la seguretat de les persones i el medi.
 Cal consultar la informació en aquest enllaç.
4.6

Prevenció, promoció de la salut i suport emocional

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències
emocionals significatives. Així, el dol per la pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació
viscuda o l’impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un
nombre significatiu de persones de la comunitat universitària.
Es recomana que les universitats puguin fer actuacions de promoció de la salut i de
suport emocional dels seus col·lectius.
Les universitats podran participar, en coordinació amb el Departament de Salut, en la
prevenció i control de la pandèmia facilitant l’ús de les instal·lacions universitàries com
a punts de cribratge i vacunació dels membres de la comunitat universitària, amb èmfasi
especial en el col·lectiu de l’estudiantat

5. MESURES RELATIVES AL TREBALL A DISTÀNCIA O TELETREBALL
La prestació de serveis en règim de presencialitat es potencia i s’estableix com a
modalitat prioritària per a tota la comunitat universitària, en consonància amb la
recuperació de la presencialitat de l’estudiantat i del professorat.
Les universitats del sistema universitari català podran habilitar l’activitat presencial plena
per a totes les tasques administratives i de recolzament que li són pròpies, amb mesures
complementàries d’organització que garanteixin la protecció dels treballadors.
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6. MESURES SANITÀRIES I DE PREVENCIÓ


El personal especialment sensible enfront el SARS-CoV-2 podrà continuar assistint
a la feina sempre que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i
mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa. En cas de dubte, i a petició
de la persona interessada, la unitat de salut laboral del servei de prevenció de
riscos, avaluarà la seva situació des del punt de vista del risc d’infecció per
coronavirus i emetrà un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació del lloc
i protecció necessàries.



L’estudiantat especialment sensible enfront de la el SARS-CoV-2 haurà de valorar
amb el seu equip mèdic la conveniència de retornar a l’activitat presencial en funció
de l’estabilitat de la seva condició clínica i el seu estat vacunal.



Qualsevol persona que manifesti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o
que sigui contacte estret d’un positiu, no ha d’anar a la universitat i està obligada a
comunicar-ho a la universitat i a les autoritats sanitàries corresponents en cas que
aquestes últimes no n’estiguin informades.



Es continuarà aplicant el protocol de gestió de casos del Pla de contingència de
cada universitat, davant l’aparició d’algun cas sospitós o confirmat de contagi per la
COVID-19.

7. MESURES ESPECÍFIQUES EN AULES I LABORATORIS
 En els espais on s’hi duguin a terme les pràctiques, s’haurà de portar un registre dels
assistents potencials i s’hauran de preveure mesures de ventilació i de circulació
dels assistents.
 S’informarà a l’estudiantat de forma periòdica de les mesures que s’han de seguir,
entre aquestes que l’entrada a les aules es faci en tot moment preservant la distància
mínima interpersonal de seguretat.
 S’indicarà al professorat i estudiantat la conveniència i necessitat de rentar-se les
mans abans d’entrar a les aules i en sortir-ne.
 Sempre que sigui possible es mantindran les finestres i les portes obertes.
 Quan finalitzi una classe s'obriran les finestres fins el començament de la classe
següent amb l'objectiu d'afavorir la renovació d'aire.
 Es podran habilitar temporalment nous espais per a aules en edificis on hi hagi
espais disponibles. També es podran habilitar les sales d’actes i sales d’estudi com
a espais per impartir docència.
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 Es farà neteja i desinfecció de totes les aules un mínim d’una vegada al dia. Es
recomana augmentar aquesta periodicitat en la neteja i desinfecció de superfícies
de contacte molt freqüent (panys de porta, polsadors, etc.)

8. MESURES ESPECÍFIQUES EN ESPAIS D’ÚS COMPARTIT
 Serà obligatori rentar-se les mans, a l’entrada i a la sortida amb aigua i sabó o amb
gel hidroalcohòlic.
 Es procurarà una ventilació natural el màxim de temps possible.
 Amb caràcter general es tindrà en compte un aforament de 2,5 m2 per persona. Els
espais on es realitzen les activitats acadèmiques presencials es regulen al punt 7.
 Menjadors. Els menjadors són també espais d’especial atenció, atès que en el
moment de menjar no s’usa mascareta, per la qual cosa –a banda de la higiene de
mans i el manteniment de la distància mínima interpersonal de seguretat i entre les
taules– també s’hi recomana una ventilació màxima amb totes les portes i finestres
obertes de manera continuada.
Als menjadors/office s’indicarà mitjançant cartells la necessitat d’extremar la higiene
de mans quan es vulgui utilitzar els electrodomèstics (neveres, microones, cafeteres,
etc.). Es mantindrà el nombre màxim de persones per taula establerts a la normativa
vigent.
 Gimnasos i centres esportius. En funció de l’activitat que es faci en una estança, el
risc de contagi és diferent. Quan s’hi porten a terme activitats físiques, la taxa de
respiració és més gran i el risc de contagi és més elevat. S’ha de garantir la correcta
renovació i ventilació d’aire als gimnasos. Quan això no sigui possible es valorarà
realitzar determinades activitats a l’aire lliure.
En tot allò que no estigui previst en aquest pla, s’aplicarà el que determini la
normativa per instal·lacions esportives.
 Sales d’actes. En el cas d’ús com a espai docent es mantindrà la previsió del 70%
de l’aforament, sempre que es porti un registre dels assistents o es faci
preassignació de localitats i es prevegin mesures de ventilació i circulació dels
assistents per evitar aglomeracions.
Per la resta d’activitats s’aplicarà el que determini la normativa per aquella tipologia
d’activitat.
 Biblioteques. Es farà neteja i desinfecció de totes les biblioteques un mínim d’una
vegada al dia posant especial èmfasi en la ventilació i en la neteja i desinfecció de
superfícies i elements que puguin estar en contacte amb les mans.
En tot allò que no estigui previst en aquest pla, s’aplicarà el que determini la
normativa sobre biblioteques.
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9. MESURES ESPECÍFIQUES ALS SERVEIS HIGIÈNICS


Es mantindran les finestres obertes el màxim de temps possible.



S’indicarà mitjançant cartells informatius la recomanació d’utilitzar preferiblement
paper per eixugar les mans.



Caldrà disposar de cubells amb tapa i pedal, preferentment equipats amb bossa
interior, per llençar-hi el paper.



Es recomana la neteja i desinfecció un mínim de 2 vegades al dia.

10. ALTRES SERVEIS. BARS, RESTAURANTS, INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES I APARCAMENTS O D’ALTRES SIMILARS


Estaran sotmesos a la normativa específica d’aquests serveis.



Totes les empreses o concessionàries que rebin qualsevol tipus d’encàrrec seguiran
les disposicions establertes al pla de la contingència de la universitat.



Les empreses de serveis i concessions promouran el pagament amb mitjans
electrònics tant als establiments comercials com a les màquines dispensadores de
begudes i/o d’aliments.

11. REVISIÓ DEL PLA
Es revisarà aquest pla de manera periòdica i en funció de l’evolució dels plans de
vacunació i dels indicadors epidemiològics, fet que permetrà a les universitats, arribat el
cas, flexibilitzar també les mesures adoptades en els seus plans de contingència.
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ANNEX 1. RECULL NORMATIU COVID-19 DE L’ÀMBIT UNIVERSITARI
•

Acord de la Junta del CIC de 4 de juny de 2020, pel qual s’estableix un període
d’excepcionalitat al sistema universitari de Catalunya, durant el curs 2020-2021. En
aquest acord s’adopta el format híbrid, en què els estudiants combinen els
aprenentatges amb la docència virtual, per a totes les universitats des de l'1 de juny
de 2020 fins a la finalització del curs acadèmic 2020-2021.

•

Pla sectorial d’universitats, aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc
en data 29 de juny de 2020

•

Modificació del Pla sectorial d’Universitats, aprovada pel Comitè Tècnic del Pla
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents
amb potencial alt risc en data 18 de setembre de 2020

•

Informe de mesures acadèmiques per al curs 2020-2021 de les universitats
catalanes, aprovat per la Junta del CIC de 9 d’octubre de 2020, en el qual s’estableix
la docència mixta en modalitat transversal de les universitats presencials.

•

Principis i criteris organitzatius de la docència i les pràctiques clíniques assistencials
de l’estudiantat universitari als centres sanitaris en la situació de crisi sanitària per
la COVID-19, aprovat per la Junta del CIC de 9 d’octubre de 2020.

•

Pràctiques universitàries en centres educatius formadors durant el curs 2020-2021,
aprovat per la Junta del CIC de 9 d’octubre de 2020.

•

Orientacions per l’adaptació de les titulacions universitàries en períodes
d’emergència sanitària i excepcionalitat: implantació, desenvolupament i
acreditació, aprovat a la Junta del CIC de 9 d’octubre de 2020.

•

Acord sobre la modalitat de l’activitat acadèmica i d’impartició de la docència dels
estudis de grau i de màster universitari en el sistema universitari de Catalunya, per
al curs 2021-2022, aprovat per la Junta del CIC el 26 de març de 2021.

•

Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En aquesta
resolució es va determinar que, en l'àmbit de les universitats catalanes, tota la
docència havia de ser virtual i només es mantindrien com a excepció les pràctiques
i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

•

Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En aquesta resolució es va
introduir la presencialitat al primer curs d’estudis de grau en el sentit següent:
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«En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i
escoles de negoci ubicades a Catalunya), la docència ha de ser virtual, a excepció
de les pràctiques i les avaluacions i també de les classes corresponents al primer
curs d'estudis de grau, en les quals es pot reprendre l'activitat presencial restringida.
En el desenvolupament de les activitats presencials s'han d'extremar les mesures
de protecció, amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de
Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.»
•

Resolució SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, la qual va establir que:
«En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i
escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions podran
seguir sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques
presencials es podrà considerar l'augment de la presencialitat simultània restringida
fins a un màxim del 30% de l'estudiantat de cada universitat, sense poder-se
superar aquest percentatge en cap centre, i havent d'extremar les mesures de
protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla
d'actuació del PROCICAT. Correspondrà a cada universitat fer-ne la concreció
d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei
a l'estudiantat.»

•

Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que estableix que:
«En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i
escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions podran
seguir sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques
presencials es podrà considerar l'augment de la presencialitat simultània restringida
fins a un màxim del 50% de l'estudiantat de cada universitat, sense poder-se
superar aquest percentatge en cap centre, i havent d'extremar les mesures de
protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla
d'actuació del PROCICAT. Correspondrà a cada universitat fer-ne la concreció
d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei
a l'estudiantat.»

•

Resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en la qual s’afegeix que «també
es poden celebrar actes de graduació de l'estudiantat universitari en les condicions
establertes en l'apartat 9, epígrafs1 i 2, d'aquesta Resolució».

•

Per a més informació sobre la normativa vigent, consulteu aquest enllaç.
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