Comunicat de suspensió de les activitats acadèmiques presencials al
Campus Docent Sant Joan de Déu
Davant l’evolució de l’epidèmia del COVID-19 durant les darreres hores, i segons
indicacions del Departament de Salut, el Departament d’Educació i la Universitat de
Barcelona, i per indicació del Govern de la Generalitat de Catalunya, a partir del 13 de
març, se suspenen totes les activitats acadèmiques presencials fins:


El dia 27 de març en el cas de Cicles Formatius.



I el dia 3 d’abril en el cas de la Formació Universitària, ambdós inclosos.
Tenint present que ens trobarem en període de Setmana Santa, l’activitat
acadèmica presencial del Grau en Infermeria, màsters i postgraus, no es
reprendrà fins al dia 14 d’abril.

Els membres del PDI, docents i membres del PAS del Campus Docent SJD continuaran
prestant els seus serveis, llevat de les activitats acadèmiques presencials. Aquests
serveis es donaran via telefònica, correu electrònic i plataformes virtuals
d’aprenentatge.
En el cas del PDI i docents, i en relació amb la docència que té assignada, ha de
procurar cercar alternatives per planificar-la temporalment en modalitat no presencial
i posar a l’abast dels estudiants els recursos necessaris en el procés del seu
aprenentatge, intensificant les respostes als seus dubtes i possibles consultes, a través
de correus electrònics o altres vies de comunicació no presencial. En aquesta situació
excepcional, cal tenir presents les possibilitats que ofereixen totes les eines
relacionades amb la plataforma docent del Campus Docent.
Durant aquest període el Campus Docent romandrà tancat de cara al públic.
Davant d’una situació excepcional i d’incertesa com aquesta, fem una crida a la
responsabilitat i el compromís de tota la comunitat educativa.
També us recordem que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que
estableix el Departament de Salut pel que fa a la prevenció del virus i que podeu
consultar a http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
Us agraïm la vostra col·laboració i comprensió,
Atentament,
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