
Suspensió de l’activitat presencial.

Queden tancats tots els edificis de Mallorca, 
excepte Son Lledó i la Residència d’Estudiants. 
També es tanquen les seus de Menorca i d’Eivissa. 

Campus amb accés restringit. 

Tot el personal que puntualment vulgui accedir a 
la Universitat ha de tenir autorització. 

Horari d’accés restringit de 8 a 14 hores.

Neteja a fons i desinfecció de les instal·lacions 
de la Universitat: aules, laboratoris, biblioteques, 
oficines, despatxos i zones comunes.

Amb caràcter general, les reunions de feina es fan 
per videoconferència.

Accés restringit als edificis

Horari de matí en tots els 
edificis de 8 a 15 hores.

Horari d’horabaixa de 15 
a 21.30 hores als edificis 
següents:

De dilluns a divendres:  
edificis Mateu Orfila i Rotger i 
Guillem Colom Casasnovas.

Dimarts i dijous: Son Lledó.

Se suspèn l’activitat 
acadèmica presencial.

No està permès 
d’accedir als edificis de 
la Universitat.

Accés permès als 
alumnes autoritzats 
per als TFG, TFM i tesis 
doctorals.

Inici dels exàmens no 
presencials. 

Accés als edificis dels 
estudiants autoritzats 
amb cita prèvia.

Accés als edificis amb 
cita prèvia:

Gestions 
administratives  
Préstec de  llibres 
de la biblioteca amb 
reserva prèvia
Altres gestions 
puntuals.

Pràctiques externes en 
empreses (si es donen les 
condicions preventives i 
de seguretat).

Disseny: Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia. Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge.
Servei de Comunicació, Promoció i Imatge. http://dircom.uib.cat/

* Els períodes establerts per a cada una de les fases són orientatius, d’acord amb el Pla de transició indicat pel Govern de l’Estat.
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Teletreball per a tot el personal, excepte el 
de serveis essencials. 

Horari segons període no lectiu.

Instrucció de seguiment del teletreball als 
responsables dels serveis i unitats.

Se suspenen les activitats formatives 
presencials.

Inici d’una activitat presencial mínima.

Dia 11: Rectorat, consergeries, serveis de 
Comptabilitat, de Pressupost i Tresoreria, 
de Nòmines i Seguretat Social, de Recursos 
Humans, de Patrimoni i tècnics de 
laboratori.

Dia 18: Servei d’Alumnes i Gestió 
Acadèmica, secretaries dels edificis i de 
les seus de Menorca i d’Eivissa, Servei de 
Biblioteca i Documentació, Oficina de 
Suport a la Recerca. 

Inici de l’atenció al públic amb cita prèvia.

Gradualment s’aniran incorporant a 
l’activitat presencial la resta dels serveis, 
prèvia avaluació dels llocs a càrrec del 
Servei de Prevenció, i combinant el 
teletreball i la presència al campus. 

Horari ordinari amb flexibilitat  horària i de 
jornada.

Preparació del retorn gradual a l’activitat 
presencial: visita a tots els serveis per fer 
una avaluació dels llocs de treball i adopció 
de mesures preventives.

Tot el personal desenvolupa l’activitat 
docent i investigadora de forma 
no presencial, excepte els serveis 
essencials en instal·lacions de recerca.

Se suspenen totes les activitats de 
congressos, jornades i viatges.

Reobertura gradual de laboratoris 
i instal·lacions de recerca, prèvia 
avaluació a càrrec del Servei de 
Prevenció i prioritzant el teletreball.

Accés puntual als despatxos, sempre 
que s’observin les indicacions 
sanitàries de distanciament i seguretat 
i amb autorització prèvia.

El Servei de Biblioteca i Documentació 
restableix el servei de préstec de 
llibres, que es realitzarà amb reserva 
prèvia.

Preparació del retorn gradual 
a l’activitat presencial: visita a 
les instal·lacions de recerca dels 
departaments, instituts i grups 
de recerca que tinguin necessitat 
d’accedir als edificis de la Universitat, 
per fer una avaluació dels llocs i 
adoptar mesures preventives.

15 de març

30 d’abril

11 de maig

25 de maig 

8 de juny

21 de juny


