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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona de cessament de la docència
presencial corresponent al segon quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020

Antecedents i fonaments de dret
La greu crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha obligat el Govern de l’Estat
espanyol a prendre diverses mesures excepcionals, entre les quals la declaració de
l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, prorrogat
posteriorment pel Reial decret 476/2020, de 27 de març, i la consegüent normativa de
desenvolupament, que ha afectat els àmbits sanitari, social i econòmic de tot l’Estat.
La Universitat de Barcelona inicialment va suspendre la docència presencial i
posteriorment va acordar el tancament de les seves instal·lacions i edificis, i ha anant
prenent diferents mesures per tal de garantir el manteniment del servei públic en la
mesura que ha estat possible. Especialment pel que fa a l’activitat acadèmica, des del
primer moment es van intensificar els recursos necessaris perquè el personal docent i
investigador pogués planificar i desenvolupar la docència a distància, intentant reforçar el
seguiment de l’activitat dels estudiants a través dels mitjans telemàtics disponibles.
Actualment, tot i les mesures preses a tots els nivells, la incertesa sobre l’evolució de la
pandèmia i sobre les mesures que caldrà aplicar per a la seva contenció continua sent
molt gran. Davant d’això, i tenint present l’elevada probabilitat que no sigui possible
reprendre l’activitat acadèmica presencial durant el que resta de curs, s’ha acordat, per a
tot el sistema universitari català, i d’acord amb les indicacions del Ministeri d’Universitats,
el cessament de la docència presencial corresponent al segon quadrimestre del curs
acadèmic 2019-2020 i el manteniment de la docència a distància, sens perjudici de les
mesures que s’adoptin per garantir l’avaluació de tots els estudiants.
En conseqüència, fent ús de les competències que em confereix la legislació vigent i en
especial l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona,

RESOLC:
Primer. Acordar el cessament de la docència presencial de tots els ensenyaments de la
Universitat de Barcelona corresponent al segon quadrimestre del curs acadèmic 20192020 fins a la finalització del curs.
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Segon. Encomanar a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern l’elaboració de les
directrius generals de funcionament de la docència per al període que resta fins a la
finalització del curs, i l’establiment de les mesures necessàries per garantir l’aprenentatge
i l’avaluació de tots els estudiants de la Universitat de Barcelona.
Aquestes directrius es portaran a aprovació del Consell de Govern que tindrà lloc el
proper 22 d’abril, i posteriorment es publicaran.
Tercer. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al Portal de Transparència de la
Universitat de Barcelona.
Barcelona, 3 d’abril de 2020
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