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Protocol d’actuació de la Universitat de les Illes Balears sobre 
les mesures extraordinàries previstes per a l’adaptació a la 
suspensió temporal de l’activitat docent presencial 
 
 
Atesa la situació de suspensió temporal de les activitats docents presencials a la 
Universitat de les Illes Balears, a partir del dia 16 de març i durant catorze dies, deguda 
a la situació d’excepcionalitat produïda per la incidència epidemiològica del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), no s’autoritza, amb caràcter general, l’accés dels estudiants a cap 
edifici o instal·lació de la UIB, excepte la Residència d’Estudiants. 
 
En aquest sentit, es proposen diverses alternatives no presencials. La finalitat d’aquestes 
actuacions és poder establir unes pautes flexibles que permetin als professors adoptar 
les mesures que considerin més adients en relació amb les activitats d’ensenyament-
aprenentatge i d’avaluació, sempre tenint en compte les característiques específiques 
de cada assignatura. 
 
Els centres coordinaran i comunicaran als estudiants els aspectes acadèmics relacionats 
amb la docència, sempre en el marc indicat en aquest protocol. 
 
Es mantenen les obligacions del PDI, que ha de continuar prestant serveis, 
preferentment i mentre sigui possible de forma telemàtica, reduint al màxim els 
desplaçaments a les instal·lacions de la UIB. Els professors responsables de les 
assignatures, en coordinació amb els caps d’estudis de la titulació, establiran les 
modificacions en la programació i en els sistemes d’avaluació publicats a les guies 
docents que consideren adients, tenint en compte la situació actual d’excepcionalitat i 
amb la finalitat de no perjudicar els nostres estudiants. 
 
Qualsevol modificació respecte al que indica la guia docent s’ha de comunicar als 
estudiants a través d’Aula digital amb suficient antelació.  
 
 

1. Activitats docents 
 
En relació amb les activitats docents presencials programades durant el període de 
suspensió:  
 

• Es facilitarà als estudiants l’accés a través d’Aula digital als materials i recursos 
docents programats durant aquest període per facilitar l’estudi autònom. 
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• Es recomana utilitzar els mitjans disponibles de la UIB per a l’activitat docent no 
presencial. L’eina Aula digital de la UIB ha estat millorada durant els darrers anys 
amb un reordenament de continguts que en faciliten l’ús i aporten rapidesa en la 
comprensió. Aula digital incorpora totes les eines necessàries per dur a terme una 
docència i una avaluació no presencial. Al següent enllaç estan disponibles totes 
les possibilitats i els recursos:  
https://campusdigital.uib.cat/Atencio-al-professorat/info/treballar_en_linia_ad 
A la web <https://campusdigital.uib.cat/aula_digital_y_video/> es descriuen 

totes les passes a seguir per emprar les videoconferències per motius docents o 

per altres motius relacionats amb l’activitat acadèmica. 

A la web <https://campusdigital.uib.cat/Atencio-al-professorat/> es troben 

disponibles els manuals sobre els diversos recursos docents i metodològics 

digitals. També es pot utilitzar un conjunt de cursos d’autoaprenentatge per al 

PDI sobre l’ús de les diverses funcions d’Aula digital. 

Els professors que no disposin d’Aula digital activada la podran activar 

immediatament contactant amb el servei Campus Digital. El servei Campus Digital 

es transforma en un centre d’atenció a l’usuari a través de l’adreça electrònica 

<suport.professors@uib.cat>.  

En qualsevol cas, es recomana seguir algunes accions preventives per evitar que 
els usuaris hi accedeixin simultàniament el mateix dia i a la mateixa hora. 

• En cap cas no es podran organitzar reunions ni tutories presencials amb els 
estudiants.  

• Queden suspeses les activitats dels alumnes col·laboradors mentre duri aquesta 
situació de suspensió temporal, sense que això impliqui una reducció de l’ajut 
rebut. 

• Les pràctiques de laboratori de les assignatures experimentals poden ser 
substituïdes per un altre tipus d’activitat formativa que permeti adquirir les 
competències previstes, o es podran reprogramar o realitzar de forma intensiva, 
si és possible, en reanudar-se les activitats docents presencials. 

• Les pràctiques clíniques dels estudis que es realitzin en entorns hospitalaris i 
sanitaris queden suspeses mentre duri aquesta situació d’excepcionalitat i 
sempre seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. Sempre que sigui 
possible, es reprogramaran de la forma més adient en el moment en què es 
puguin reanudar. 

• Les pràctiques externes curriculars i extracurriculars en empreses o institucions 
queden suspeses temporalment, excepte les que es puguin fer de manera no 
presencial, i es podran reanudar amb posterioritat, si és necessari, per completar 
el pla formatiu.  
 

https://campusdigital.uib.cat/Atencio-al-professorat/info/treballar_en_linia_ad
https://campusdigital.uib.cat/aula_digital_y_video/
https://campusdigital.uib.cat/Atencio-al-professorat/
http://suport.professors@uib.cat/
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2. Proves d’avaluació 
 
Segons l’article 24 del Reglament acadèmic de la UIB (AN 12372): «L’avaluació dels 
alumnes és responsabilitat de la Universitat i l’han d’exercir els professors responsables 
de cada assignatura, llevat del que disposen els articles 6.2, 38.4 i 41 d’aquest reglament, 
i d’altres situacions excepcionals, per a les quals el Consell de Direcció cercarà una solució 
adient». 
 
En virtut d’aquesta situació excepcional, els criteris i sistemes d’avaluació publicats a les 
guies docents es podran modificar durant l’any acadèmic 2019-20 per ajustar-los a la 
situació actual, amb l’objectiu de no perjudicar els estudiants. Per tant: 
 

• Sempre que sigui possible, se substituiran les proves d’avaluació presencial 
programades per altres sistemes d’avaluació que no impliquin la presencialitat. 
Si no és possible per les característiques de l’assignatura, es reprogramaran les 
proves d’avaluació afectades per la suspensió de l’activitat docent presencial. 

• Amb caràcter general, s’ajornen les defenses de treballs de fi de grau i de treballs 
de fi de màster. En cas que no es puguin ajornar, la UIB posarà a disposició dels 
centres els mitjans que permetin la defensa de forma virtual. 

• L’Oficina de Suport a la Docència (OSD) estarà disponible a través del correu 
electrònic <osd@uib.cat> per donar resposta a totes les qüestions sobre 
procediments acadèmics i d’avaluació. 

• El Consell de Direcció pot autoritzar la flexibilitat en l’aplicació del calendari 
acadèmic, especialment en referència als terminis del període d’avaluació 
complementària i d’avaluació extraordinària i al de tancament d’actes. 

• La Universitat garantirà, en tot cas, el dret d’avaluació dels estudiants. 
 
 

3. Reunions d’òrgans col·legiats 
 
Les reunions dels òrgans col·legiats durant aquest període de suspensió temporal de 
l’activitat docent presencial s’han de realitzar de forma virtual. 
 
Per gestionar-ne els aspectes tècnics s’ha de contactar amb 
<suport.professors@uib.cat>. 
 
 

4. Estudiants de mobilitat 
 

mailto:osd@uib.cat
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Aquells estudiants de mobilitat procedents d’altres universitats que hagin decidit 
continuar els estudis a la UIB seguiran les instruccions que s'ofereixin a la resta de la 
comunitat universitària. 
 
Els estudiants de la UIB que participin en un programa de mobilitat i que, per la incidència 
epidemiològica del virus SARS-CoV-2, sol·licitin reincorporar-se a l’activitat acadèmica de 
la UIB seran readmesos. Es considerarà justificada la seva absència fins al moment de la 
reincorporació i els facilitarem, en la mesura del que sigui possible –i en funció de la data 
d’arribada–, la realització de les activitats d'avaluació. Per a això, és imprescindible que 
comuniquin la decisió de reincorporar-se a la UIB al Servei de Relacions Internacionals 
(erasmus@uib.cat).  
 
 

5. Escola de Doctorat 
 

• Defensa de tesis doctorals 
 

Amb caràcter general, s’ajornen les defenses de tesis. A l’efecte del còmput de la durada 
dels estudis de doctorat, no es tindran en compte els dies de suspensió. Només en casos 
d'extrema necessitat, i degudament justificats, es permetran les defenses presencials. 
Aquestes es realitzaran a porta tancada. En cas que algun membre del tribunal no pugui 
fer acte de presència al lloc de la defensa, es permetrà que hi participi en línia, en 
aplicació de l'article 23, punt 8, de l’Acord normatiu 13084, del dia 10 d’abril de 2019 
(FOU 481). Per tal d’implementar aquesta opció, el director de la tesi ha de fer una 
sol·licitud raonada adreçada a la directora de l’Escola de Doctorat de la UIB amb el major 
temps possible d’antelació sobre la data prevista de la lectura de la tesi. A aquest efecte, 
la Universitat posarà els mitjans tècnics necessaris per facilitar la connexió en línia. En el 
cas de les tesis convocades per altres universitats en què participin membres de la UIB, 
s’aconsella evitar els desplaçaments i celebrar les reunions de manera virtual. 
 
Aquestes mesures seran vigents mentre es mantingui la suspensió temporal de l’activitat 
docent presencial i poden ser modificades en funció de les indicacions de les autoritats 
sanitàries sobre l’evolució de la incidència epidemiològica del virus SARS-CoV-2 (COVID-
19). 
 
 
 
 

mailto:erasmus@uib.cat

