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Supòsits d’incorporació dels estudiants a les instal·lacions de la UIB 

 
Les diferents fases del desconfinament indicades pel Govern de l’Estat espanyol fan necessari 
incloure un conjunt de supòsits d’incorporació dels estudiants a les instal·lacions de la UIB. 
Tots aquests supòsits dependran necessàriament de les indicacions i recomanacions de les 
autoritats sanitàries. 
 
L’activitat docent i les tutories de les assignatures continuaran en la modalitat no presencial. 
El seguiment dels treballs de fi de grau (TFG) i dels treballs de fi de màster (TFM) i les seves 
defenses es desenvoluparan, preferentment, en la modalitat no presencial, llevat d’aquells 
casos en què sigui imprescindible que es facin de manera presencial. L’avaluació durant els 
períodes d’avaluació complementari i extraordinari serà en la modalitat en línia, exceptuant 
aquelles assignatures que no es poden avaluar de forma adequada en un entorn a distància. 
Totes aquestes activitats es realitzaran fonamentalment amb les eines disponibles a Campus 
Digital. 
 
Encara que la modalitat no presencial és la prioritària de la Universitat de les Illes Balears, a 
continuació s’indiquen una sèrie de supòsits d’activitats que podran realitzar-se 
presencialment, sempre que la fase de desconfinament vigent ho permeti, i seguint les 
recomanacions de les autoritats sanitàries que garanteixen la seguretat: 
 

a) Estudiants que han d’incorporar-se als laboratoris per dur a terme el TFG, el TFM 
o la tesi doctoral, prèvia petició al tutor i autorització del Vicerectorat 
d’Investigació i Internacionalització. A partir de l'inici de la fase 1, es podrà dur a 
terme la incorporació escalonada als laboratoris d'investigació. 
 

b) Estudiants que necessitin acudir a les instal·lacions de la UIB de manera puntual 
per fer-hi tràmits administratius que necessàriament són presencials. A partir de 
l'inici de la fase 2 es podran fer aquests tràmits amb cita prèvia 
(https://saga.uib.cat/) 

 
c) Estudiants que necessiten un préstec de llibres de la biblioteca. El Servei de 

Biblioteca i Documentació habilitarà un procediment per a la reserva prèvia 
d'aquests llibres i donarà les instruccions per recollir-los. A partir de l'inici de la 
fase 2 es podrà fer aquest préstec amb reserva prèvia (https://biblioteca.uib.cat/) 
 

d) Estudiants que es reincorporen a empreses o institucions per a les pràctiques 
externes que no han estat substituïdes totalment o parcialment per activitats no 
presencials. Es podran reincorporar i reprendre les pràctiques, si l'empresa 
compleix les recomanacions sanitàries i s’hi compromet, a partir de l'inici de la 
fase 2. En qualsevol cas, l'estudiant contactarà amb el cap d'estudis o el DOIP, 
segons pertoqui, qui gestionarà que l'empresa es comprometi a garantir totes les 
mesures sanitàries adients per als estudiants (document disponible a 
osd@uib.es). 
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e) Estudiants que han de realitzar activitats pràctiques lligades a assignatures 
(pràctiques de laboratori, pràctiques clíniques, etc.) que no han pogut ser 
substituïdes per activitats no presencials. Aquestes pràctiques es realitzaran 
d’acord amb les programacions de cada centre. 

 
f) Estudiants que han de realitzar les proves d’avaluació d’assignatures que no es 

poden dur a terme de forma adequada en un entorn a distància. Les dates 
d’avaluació estan fixades pels centres. 

 
g) Estudiants que, per motius tècnics, no puguin realitzar la defensa del TFG o del 

TFM de forma no presencial fora de les instal·lacions de la UIB. Els estudiants 
afectats contactaran amb el tutor del TFG o del TFM. 

 
h) Estudiants que gaudeixen d’una plaça d'alumne col·laborador de tipus A o B, o 

d’una plaça d’alumne col·laborador del Ministeri. A partir de l'inici de la fase 1 es 
podran incorporar, si escau, prèvia petició del tutor i autorització del Vicerectorat 
d’Estudiants. Vegeu la “Instrucció sobre el protocol d’actuació respecte als 
alumnes col·laboradors tipus A i B motivada per l’excepcionalitat de l’estat 
d’alarma” de la vicerectora d’Estudiants. 

 

No s’inclouen en els supòsits anteriors, i es proporcionaran alternatives que substitueixin les 
activitats presencials programades indicades anteriorment, incloses les proves d'avaluació, els 
casos següents: 

i. Els estudiants de mobilitat que han tornat a la seva localitat d'origen però sense 
renunciar a la seva condició d'alumne de la UIB. 

ii. Els estudiants que es trobin fora de la nostra comunitat autònoma i justifiquin que no 
s’hi poden desplaçar. El Grup 9 d’Universitats, format per les nou universitats 
públiques úniques a la seva comunitat autònoma, han acordat oferir les seves 
instal·lacions per a la realització d’activitats presencials. Si et trobes en aquesta 
situació, pots demanar més informació a alumnes@uib.cat  

iii. Els estudiants residents en una de les illes Balears diferent de la de la seu universitària 
en què estan matriculats poden sol·licitar de fer un examen a la seu de l’illa de la qual 
són residents. 

 
Els estudiants que es vegin afectats per algun dels casos anteriors han de comunicar-ho amb 
antelació suficient, i abans del dia 29 de maig en el cas d'exàmens d'assignatures, al Servei de 
Relacions Internacionals (en el cas d'alumnes de programes de mobilitat), al cap d’estudis de 
la titulació (en el cas d'exàmens, pràctiques de laboratori i pràctiques externes curriculars), al 
DOIP (en el cas de pràctiques externes extracurriculars) o al tutor del TFG o del TFM (en els 
casos relacionats amb la realització o defensa del TFG o del TFM).  

 


