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Benvolguts alumnes.

Ja fa uns dies ens vàrem adreçar a vosaltres per informar-vos de les directrius de la Facultat i de la UB
en relació als procediments a seguir mentre duri l’emergència sanitària provocada pel COVID-19.
Tanmateix, hi havia alguns punts que fins i tot nosaltres desconeixíem i alguns que, de fet, encara
desconeixem, ja que no depenen de la Facultat, ni tant sols de la UB.
No obstant, algunes de les incògnites es van aclarint amb els dies. I una de les més grans fa
referència al tipus d’avaluació final que caldrà seguir (presencial o en línia). D’acord amb la resolució
emesa pel Rector de la Universitat de Barcelona amb data d’avui, l’avaluació final/avaluació única
per al curs 2019-2020 passa a tenir un caràcter no presencial. A hores d’ara no sabem si les
facultats estaran obertes al mes de juny i tampoc no sabem si, encara que ho estiguin, es donaran les
circumstàncies de seguretat adequades per poder fer avaluacions presencials. Per tant la decisió
emesa pel Rectorat respon a un desig d’evitar riscos innecessaris als membres de la comunitat UB.
A efectes pràctics, això vol dir que si en les addendes al pla docent que els vostres professors han
penjat al Campus Virtual figuraven dos escenaris (presencial i no presencial) el presencial deixa de
tenir validesa i només té validesa el que fa referència a l’avaluació no presencial. En uns pocs
dies els professors es posaran en contacte amb vosaltres si consideren necessari afegir més
precisions al procediment a seguir per efectuar amb garanties aquest nou sistema d’avaluació.
Contacteu amb els vostres professors, amb els vostres tutors de PAT o amb els responsables de les
vostres titulacions per esclarir els dubtes que la nova conjuntura us pugui plantejar.
Cuideu-vos molt. Estem desitjant retrobar-vos a tots
Ben cordialment
Barcelona, 28 d’abril de 2020
L’equip deganal

