
 

 

 

RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’estableixen directrius 
en relació amb les proves finals d’avaluació del segon semestre del curs 2020/2021. 

 
La millora de la situació epidemiològica a Catalunya ha comportat una nova Resolució del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig), 
que prorroga i modifica les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19.   
 
En l’àmbit de les activitats docents universitàries, l’esmentada resolució indica que les pràctiques 
i les avaluacions poden ser presencials. I d’altra banda,  estableix que en les activitats teòriques 
presencials a les universitats es podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània 
restringida fins a un màxim del 50% de l’alumnat. 
 
En conseqüència, en vista d’aquest context i 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,  
 
RESOLC  
 
Primer.- Les proves finals d’avaluació de les assignatures del segon semestre del curs 2020-
2021 seran preferentment presencials. Tanmateix, les direccions dels centres podran establir les 
excepcions que considerin oportunes, quan el pla docent especifiqui com a única modalitat la no 
presencial, per raó de la capacitat de les aules, el nombre d’estudiants convocats o altres motius 
que facin més adequada la modalitat no presencial de l’avaluació. 
 
En tot cas, en les activitats presencials caldrà seguir les mesures de protecció establertes en el 
Pla Sectorial d’Universitats del PROCICAT així com en els Plans de Seguretat COVID 19 
establerts per les Facultats. Així mateix cal garantir que tant l’alumnat com el professorat i el PAS 
disposen amb l’antelació suficient de les instruccions de seguretat per a l’accés, la realització 
dels exàmens i la sortida dels edificis.  
 
Segon.- En aquelles situacions en que no es puguin seguir els protocols de seguretat es poden 
portar a terme les activitats d’avaluació de forma no presencial. En la realització de les 
avaluacions no presencials s’han de tenir en compte les indicacions per al compliment de la 
normativa de protecció de dades personals en el marc de la docència i de l’avaluació no 
presencial acordades per la Secretaria general en data 6 de maig de 2020, així com les directrius 
relacionades amb les proves d’avaluació final no presencial contingudes a la resolució del rector 
de data 7 de maig de 2020.  
 
Tercer.- Els centres han de garantir que els estudiants que no puguin assistir a alguna activitat 
d’avaluació presencial programada per trobar-se en una situació degudament justificada de 
confinament podran tenir sistemes alternatius d’avaluació (reprogramant la data si és possible o 
modificant el sistema d’avaluació), tal i com es fa quan un/a estudiant no pot realitzar una activitat 
avaluativa per impediment d’una causa major. 
 
Quart.- Aquesta resolució s’ha de publicar a la seu electrònica i al web de la UB. 
 
 
 
 
Joan Guàrdia Olmos 
Rector 
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