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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona relativa a l’augment de la 

docència presencial durant el segon semestre del curs 2020-2021 

 

 

Per resolució del rector de 3 de febrer de 2021, tota la docència (graus, màsters 

universitaris i postgraus propis) del segon semestre del curs 2020-2021 s’ha iniciat, amb 

determinades excepcions, en format virtual. Aquesta modalitat s’havia de mantenir fins 

que les disposicions del PROCICAT permetessin tornar a la modalitat presencial. La 

resolució també establia que l’adaptació d’una activitat no presencial a presencial l’ha 

d’efectuar el centre havent escoltat els consells d’estudis o les comissions acadèmiques 

de màster, i que s’ha d’anunciar amb l’antelació suficient perquè professorat i alumnat 

tinguin temps d’organitzar les seves tasques.  

 

D’acord amb el previst en la 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, el 9 de febrer de 

2021 el rector va autoritzar la represa de l’activitat acadèmica presencial dels estudiants 

de primer curs dels graus universitaris impartits per la Universitat de Barcelona. 

 

En data 6 de març de 2021 s’ha publicat al DOGC la 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, que preveu el següent: «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». 

 

Actualment, el segon semestre del curs 2020-2021 està organitzat i en marxa, per la qual 

cosa no sembla convenient una nova planificació de l’activitat acadèmica, que en termes 

organitzatius podria tenir efectes no desitjables tant per a l’alumnat com per al 

professorat. 

 

En conseqüència, en vista de les consideracions formulades, havent consultat els degans 

i deganes de les nostres facultats i el Consell de l’Alumnat, i d’acord amb les 

competències que em confereix l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona,  
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RESOLC:  

 

Primer. Autoritzar l’increment de la presencialitat en les activitats docents fins al 30 % de 

l’alumnat de cada centre en qualsevol dels seus ensenyaments, mantenint l’activitat 

docent teòrica en format mixt per als estudiants de primer curs de grau en els termes 

aprovats pels centres d’acord amb la resolució del rector de 9 de febrer de 2021.  

 

Si algun centre vol incorporar la presencialitat a altres cursos de grau, ho ha de fer en el 

mateix format i amb les mateixes condicions que en les activitats de primer curs de grau. 

La represa, abans de fer-se efectiva, s’ha de comunicar al Vicerectorat de Política 

Docent, i se n’ha d’informar els estudiants i el professorat amb prou antelació.  

 

Es pot reprendre la presencialitat simultània restringida dels estudis de màster i postgrau, 

sempre respectant l’aforament màxim previst i extremant les mesures de protecció, amb 

subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del 

PROCICAT i al Pla de contingència de la Universitat de Barcelona.  

 

Segon. Mantenir, per a la resta d’activitats acadèmiques, les disposicions contingudes en 

la resolució del rector de 3 de febrer de 2021.  

 

Tercer. Revisar les mesures contingudes en aquesta resolució en funció de l’evolució de 

la situació sanitària i de les mesures que acordi el Govern. 

 

Quart. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al web de la UB. 

 

 

 

 

 

Joan Guàrdia Olmos 

Rector 
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