29 d’octubre del 2020

Pla de flexibilització dels horaris d’activitat presencial per motiu de la Covid-19
Per motiu de la situació sanitària derivada de la Covid-19, la Junta Acadèmica de la
Universitat d’Andorra (UdA) acorda un pla de flexibilització dels horaris de l’activitat
presencial a l’UdA. Aquest pla inicia la seva aplicació el dilluns 2 de novembre del
2020.
Les mesures que preveu el pla són:
•

Les classes presencials de formació reglada acabaran abans de les 13.30
hores a fi de reduir les interaccions socials dels estudiants durant l'hora de
dinar. Se suprimirà la pausa de 30 minuts de mig matí i es mantindran els
parades de 10 minuts entre sessions per ventilar les aules. Cada àrea
informarà dels nous horaris i de les sessions lectives que passaran a ser no
presencials.

•

Les sessions presencials passaran a ser de 1h10’, sense que es redueixi la
càrrega lectiva de les sessions.

•

Es fomentaran les reunions entre el personal i amb els estudiants mitjançant
videoconferència.

•

El personal podrà sol·licitar la flexibilització del seu horari laboral, d’acord
amb el següent:
o

El personal podrà finalitzar l’activitat laboral presencial a les 13.30
hores a fi de reduir les interaccions socials dels estudiants durant l'hora
de dinar. Durant la resta de la jornada es continuarà treballant des de
casa en el mateix horari habitual.

o

Cada direcció decidirà el personal de l’àrea que haurà de mantenir
servei presencial.

o

El personal pot ser requerit a estar presencialment a l’UdA durant el
seu horari habitual, si és necessari. S’avisarà amb un mínim de 24
hores d’antelació.

L’activació o desactivació del pla dependrà de l’evolució dels indicadors que es
prenen com a base en relació a la situació de la Covid-19 a Andorra.
La Junta Acadèmica de la Universitat d’Andorra revisarà setmanalment els
indicadors per determinar les mesures de flexibilització aplicables al personal
durant la setmana següent. En relació amb els horaris de les classes lectives
presencials, en la mesura en què sigui possible, es mantindran els mateixos
horaris durant el semestre. Si els indicadors evolucionen favorablement, es
podrà augmentar la presencialitat de l’UdA (tutories, reunions presencials, etc).

