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EUROAULA 
Sra. Ivonne Arenas 
Directora 
 
 
 
Benvolguda Ivonne, 
 
En virtut del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma i es van 
aprovar tot un seguit de mesures que van fer que l’activitat acadèmica s’hagués d’adaptar per 
complir amb aquestes. Així, en l’article 9.1 del referit RD es va preveure la suspensió de 
l’activitat educativa presencial en tots els centres i nivells educatius, inclosos els serveis 
universitaris. En el mateix precepte també es va establir que, malgrat l’anterior, es mantenia 
l’activitat educativa a través de les modalitats a distancia i en línia, sempre que resultés 
possible. Així doncs, i pel que fa a l’àmbit universitari, es va mantenir l’obligació de prestar 
l’activitat acadèmica, si bé amb la restricció de la no presencialitat.  
 
Per tant, la prestació de l’activitat acadèmica en la modalitat no presencial no ha estat l’elecció 
d’una opció dels centres universitaris, sinó el compliment d’una obligació legal imposada sota 
determinades condicions per raons de salut pública.  
 
Consegüentment, les universitats han hagut de garantir la prestació del servei públic que 
tenen encomanat -l’ensenyament superior universitari- i sota unes determinades restriccions, 
que amb el temps s’han anat flexibilitzant. Dintre d’aquest servei cal incloure l’activitat 
acadèmica que realitzeu els centres adscrits i que es troba sota la supervisió de la universitat 
a la qual us trobeu adscrits (en aquest sentit, es podria dir que formeu part de la seva activitat 
acadèmica), de conformitat amb allò establert a la Llei orgànica d’universitats 6/2001 (art. 11), 
al Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a universitats 
públiques de centres docents d’ensenyaments superiors, i a la Normativa per a l’adscripció, 
autorització d’ensenyaments i supervisió i tutela de l’activitat dels centres d’ensenyament 
superior adscrits a la Universitat de Girona, així com al conveni d’adscripció subscrit amb la 
Universitat de Girona.  
 
Atenent al marc legal citat, d’acord amb la informació que ens heu lliurat i amb el seguiment 
dut a terme de la vostra activitat acadèmica, concloem el següent: en primer lloc, que heu 
mantingut l’activitat acadèmica, complint així amb el mandat legal citat; en segon lloc, que 
seguint les recomanacions i instruccions de la Universitat de Girona, el manteniment de 
l’esmentada activitat s’ha fet observant les restriccions assenyalades; i en tercer lloc, que 
malgrat tot, a pesar de la manca de presencialitat, l’activitat docent s’ha realitzat 
correctament (i és per això que té el ple reconeixement per part de la Universitat de Girona) i 
es continua realitzant de manera adequada donant compliment als vostres compromisos 
acadèmics, de forma que els estàndards de qualitat i rigor anteriors a la declaració de l’estat 
d’alarma s’estan preservant durant la vigència d’aquest, per la qual cosa els objectius 
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acadèmics que persegueixen les vostres titulacions tampoc han resultats alterats per les 
condicions en què heu continuat prestant els vostres serveis.  
 
A banda de constatar l’anterior, amb aquest escrit també volem agrair-vos i posar en valor 
l’esforç que esteu realitzant en el vostres centres per fer-ho possible.  
 
Rebeu una cordial salutació.  
 
 
 
 
 
 
Quim Salvi Mas    José A. Donaire Benito 
Rector      Vicerector de Comunicació i Relacions Exteriors 
 
 
Girona, 5 de juny del 2020 
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