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Benvolgut/da company/a,
Han passat més de dos mesos des que la situació sanitària causada per la COVID19 obligués a tancar l'edifici de la Universitat i a cessar tota l'activitat presencial.
Avui les condicions han millorat i podem ser molt més optimistes de cara a tornar a
la normalitat tan desitjada.
Tenim notícies que indiquen que és molt probable que a partir del dia 2 de juny es
pugui reobrir la Universitat i, per tant, es pugui anar retornant a l'activitat
presencial tant laboral com acadèmica. A l'espera que aquestes previsions es
compleixin, s'està preparant tot el protocol per a la represa de l'activitat, a fi que
abans del període estival de vacances haguem pogut tornar a la màxima normalitat
possible per estar així ben preparats per a la tornada a ple rendiment durant el mes
de setembre.
És una notícia que celebro personalment, però també professionalment,
institucionalment i socialment. Professionalment ens permetrà tornar als hàbits
presencials, a les relacions interprofessionals i grupals; institucionalment la
Universitat d'Andorra podrà reprendre la plena activitat en tots els seus àmbits; i
socialment afavorirà la reactivació econòmica i les relacions socials directes tan
necessàries.
Com ja us vam informar, no es preveu un retorn de l'activitat lectiva presencial de
la formació reglada durant aquest curs. Però sí que hem programat, per a totes les
formacions reglades a excepció de les del Centre d’Estudis Virtuals, que les
avaluacions finals es facin presencialment a partir del 15 de juny. Així mateix
també es restabliran en format presencial les defenses de projectes fi de bàtxelor,
l'avaluació de les estades formatives, les proves lingüístiques d’educació, les
teoricopràctiques de primer curs del bàtxelor d'Infermeria, la prova d'admissió al
bàtxelor en Infermeria i els tribunals del programa de doctorat.
La incorporació laboral presencial es farà gradual a partir del dimarts dia 2 de juny.
De forma general, en una primera fase, s'aplicaran les mesures següents a fi d'anar
restablint la normalitat, sempre que la regulació indicada per Govern ho permeti:



Obertura al públic de 9.00 a 13.00 hores.
Incorporació del personal a jornada presencial reduïda preferentment entre
les 8.00 i les 15.00 hores de forma gradual fins al divendres 12 de juny. La
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resta de la jornada es continuarà mitjançant teletreball per facilitar la
conciliació familiar.
A partir del divendres 12 de juny inclòs tot el personal ja treballarà de
forma simultània i presencial a l'edifici.

Durant aquesta setmana, un cop s'hagi publicat la normativa que afecti l'obertura de
la Universitat, se us informarà de forma detallada de totes les mesures d'higiene i
de seguretat a tenir en compte durant el període de retorn a l'activitat presencial.
Mentrestant des de les direccions i la gerència s'informarà i s'organitzarà cadascuna
de les àrees i dels serveis.
El col·lectiu de persones vulnerables podran posar-se en contacte amb l’empresa de
riscos laborals de la Universitat, perquè pugui avaluar la situació particular en la
reincorporació presencial al lloc de treball.
Us vull agrair tota la feina feta durant aquests dos mesos i mig tan complicats que
ens ha permès arribar a la recta final del curs de la millor manera possible en
aquestes circumstàncies. I estic convençut que també serà exemplar la tornada a
l'activitat laboral presencial i l'inici del nou curs el proper més de setembre.
Una forta abraçada,
(signat digitalment)
Miquel Nicolau i Vila
Rector de la Universitat d'Andorra
Sant Julià de Lòria, 26 de maig del 2020
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