
 
 
 

 

Comunicat del Rector i de les Direccions Generals 12/03/2020 - General 

 

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) suspendrà tota la 
seva activitat acadèmica presencial d’acord amb les indicacions emeses aquest dijous 
al migdia pel govern de la Generalitat de Catalunya. En una compareixença de premsa, 
el president, Quim Torra, ha anunciat l’aturada de classes presencials a totes les 
universitats, centres escolars, instituts, escoles bressol i centres de formació d’adults 
de Catalunya. Seguint aquestes indicacions, la UVic-UCC romandrà tancada físicament 
per a tot el seu alumnat fins a nou avís, a partir d’aquesta tarda al campus Manresa i a 
partir de demà al campus Vic i a la seu de Granollers. 

La formació acadèmica es traslladarà a les aules del campus virtual i la formació online 
seguirà desenvolupant-se amb tota la normalitat. Per altra banda, l’activitat laboral 
dels professionals que integren la institució, tant Personal Docent i Investigador (PDI) 
com Personal d’Administració i Serveis (PAS) seguirà amb normalitat, amb l’excepció 
dels casos de persones que formin part de col·lectius de risc, que la faran via 
teletreball. La Universitat també facilitarà aquesta opció a totes persones 
treballadores, en els casos que sigui possible o necessari, i d’acord amb un seguit de 
procediments amb els quals s’està treballant. 

Comunicat del Rector i de les Direccions Generals 12/03/2020 - Estudiants 

 

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) informa que, 
d’acord amb les indicacions anunciades pel president de la Generalitat de Catalunya, 
suspendrà tota la seva activitat acadèmica presencial, a partir de demà divendres 13 
de març. No obstant això, la docència es continuarà impartint en format online, 
sempre que sigui possible. En relació a les pràctiques curriculars i extracurriculars, 
també queden suspeses. 

Pel que fa a l’estudiantat de la UVic-UCC que es troba participant en estades d’estudi 
i/o pràctiques a la resta de comunitats autònomes i a l’estranger, caldrà que segueixin 
les indicacions dels organismes oficials i dels centres d’acollida dels territoris 
corresponents. 

Així mateix, el Rectorat de la UVic-UCC, la Fundació Universitària Balmes i el Comitè de 
Seguretat i Salut de la UVic-UCC han habilitat aquest matí un nou espai al web on se 
centralitza tota la informació sobre l’impacte del COVID-19 a la Universitat. També es 
recomana que s’estigui pendent del correu electrònic per a l’actualització de la 
informació. 

El Rector 
Vic, 12 de març de 2020 


