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Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 28 de maig, per la
qual es modifiquen instruccions referents a les pràctiques en empreses
dictades durant l’estat d’alarma a conseqüència del coronavirus (COVID-19).

Amb data 14 de març, el Govern d’Espanya va dictar el Reial decret 463/2020, pel
qual es declarava l’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19.
Seguint les directrius que es disposaven en aquesta normativa i les instruccions de
les autoritats sanitàries i del Govern de la Generalitat de Catalunya, aquest rectorat va
dictar la Resolució de 15 de març, en què se suspenia tota l’activitat formativa
presencial.
En desenvolupament d’aquesta resolució, es va dictar la Instrucció de docència
5/2020, de la URV, que al punt 8è detallava que quedaven suspeses les pràctiques
externes presencials.
El ministre d’Universitats, Sr. Manuel Castells Olivan, va adreçar un escrit a la CRUE,
en data 21 de maig de 2020, autoritzant les pràctiques externes en els plans d’estudi
de grau i màster de les universitats espanyoles a les empreses, institucions o entitats
que no tinguin limitada totalment la seva activitat.
EL 27 de maig la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE) va acordar la represa
de les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, de grau o
màster, de títols oficials i propis.
En l'exercici dels principis sobre els quals se sustenta l'autonomia universitària, i en el
marc de les competències que li atorguen la Llei orgànica d'universitats, 6/2001, i
l’Estatut de la URV, aprovat per l’Acord de Govern GOV/23/2012, de 27 de març
(DOGC núm. 6100, de 2 d’abril de 2012), aquest rectorat
RESOL:
Primer. Modificar la Resolució de data 15 de març i aixecar la suspensió de les
pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, de grau o màster, de
títols oficials o propis, que no es puguin desenvolupar de forma virtual en el marc del
que estableixen els convenis de cooperació educativa, i sotmesa a les condicions
següents:
1. Signatura del conveni de cooperació educativa pertinent.
2. Conformitat de totes les parts: entitat colꞏlaboradora, responsable acadèmic i
estudiant.
3. Respecte a les directrius contingudes a les diferents fases del Pla per a la transició
cap a la nova normalitat amb relació a la mobilitat entre les unitats territorials de
referència.
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4. L’empresa externa ha de tenir permesa l’activitat i garantir que compleix tots els
requisits exigits per la normativa de prevenció de riscos laborals. També ha d’haver
elaborat un pla de contingència per fer front als riscos derivats de l’alerta sanitària per
la COVID-19 que inclogui els estudiants en pràctiques, del qual d’informar i formar els
estudiants abans de la incorporació, i s’ha de comprometre a facilitar als estudiants el
material de protecció adient a la tasca que han de dur a terme, així com tot el que
calgui per afrontar els riscos derivats de la situació d’alerta sanitària ocasionada per
la COVID-19.
Les empreses han de certificar (model certificat) aquests extrems abans de la
incorporació presencial de l’estudiant, i els certificats han de quedar incorporats a
l’expedient.
5. En cap cas poden reincorporar-se a la formació pràctica externa presencial els
estudiants que:
a) Presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19.
b) Convisquin o hagin estat en contacte els darrers catorze dies amb persones que
presentin símptomes, fins que finalitzi el termini de seguretat recomanat per les
autoritats sanitàries.
c) Pertanyin a algun dels colꞏlectius vulnerables a la COVID-19 establerts pel
Ministeri de Sanitat (principalment, les dones embarassades, les persones de
més de seixanta anys i les persones amb malalties cardiovasculars —incloent-hi
la hipertensió—, malalties pulmonars cròniques, diabetis, insuficiència renal
crònica, immunodeficiències, càncer amb tractament actiu, malaltia hepàtica
severa, obesitat mòrbida —IMC>40).
Segon. Modificar la Instrucció 5/2020 de docència en els mateixos termes detallats al
punt primer d’aquesta resolució.
Tercer. Aquesta resolució, i les mesures acordades, tenen efecte des de la data de
signatura.
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