
Benvolgudes i benvolguts,

Espero que hàgiu pogut gaudir d’un agost tranquil i que estigueu bé de salut, vosaltres i les vostres persones 
estimades.

Us envio aquest missatge amb algunes consideracions que espero que us puguin ajudar per prendre decisions, 
en aquest curs incert que ara comença.

 Primer de tot, estic contenta de poder-vos dir que gràcies a l’esforç de moltes persones, aquest curs podreu fer 
l’automatrícula, que és el sistema de matriculació en línia de la Universitat de Girona. Com sabeu, era un 
objectiu nostre i una reinvindicació vostra des de feia temps. Ja estàvem treballant en aquesta direcció per 
aconseguir-ho, però el gir que va agafar el curs passat va confirmar que aquest és, també, el sistema més segur. 
Per ajudar-vos en aquest tràmit, des de la Unitat de Compromís Social estan preparant uns vídeos als quals 
ben aviat podreu accedir. Evidentment, a part d’aquesta ajuda, podeu fer consultes a la UCS.

 Després, haig de fer referència als canvis en la docència. És molt important que us recordi que, malgrat que 
nosaltres som els responsables del Programa, no disposem de la informació detallada de totes les assignatures 
que el componen. Per això, us recomano molt que abans de matricular-vos d’una assignatura n’hàgiu consultat 
la informació disponible, o bé n’hàgiu parlat amb el professor o la professora o amb la coordinació d’estudis. 
Heu de tenir en compte que probablement les assignatures es desplegaran d’una manera molt diferent als 
altres cursos, i pot ser que no responguin a les vostres expectatives, tant si espereu que una assignatura pot ser 
duta a terme de manera completament virtual com si teniu el desig d’assistir molt a sessions presencials. 
Aquest curs és diferent i canviant. Per això, repeteixo, assegureu-vos primer de com es materialitzarà cada 
assignatura que us interessa.

Un tercer tema essencial al qual haig de fer referència són les condicions de seguretat i salut a la nostra univer-
sitat. En la pàgina Info COVID ( https://www.udg.edu/ca/infocovid ) hi ha un seguit d’enllaços i apartats 
que us conduiran als documents que ens ajuden a organitzar la nostra tasca, seguint els requeriments dels 
governs. Encara que en aquesta pàgina trobareu una informació exhaustiva i contextualitzada, us faig esment 
de quina seria una manera de valorar la vostra assistència a la UdG, si heu decidit matricular-vos en el Progra-
ma. Com ja us havia dit en un missatge anterior, un percentatge molt alt dels estudiants del Programa teniu un 
dels factors que es considera de risc, que és l’edat. Però el tractament de la seguretat i la salut a la UdG no ha 
estat fer mesures per a tot un col·lectiu, sinó per a cada persona de la comunitat. És a dir, en aquest sentit, 
cadascú de vosaltres no és un estudiant sénior, sinó que és un membre de la comunitat que té unes característi-
ques concretes en relació amb la salut. Per tant, el que seria recomanable per a vosaltres, i també per a tots els 
estudiants que tenen un o més factors de risc, seria anar al vostre professional de salut de referència, i demanar 
un informe o una orientació per valorar si podeu/voleu anar “físicament” a la universitat. Un cop ho hàgiu 
decidit, si la resposta és afirmativa, seria recomanable que us adrecéssiu a l’Oficina de Salut Laboral, on us 
podran fer recomanacions adequades per al nivell de risc que representa la vostra situació personal.

Finalment, recordeu que la Lourdes Goy està sempre disponible a la Unitat de Compromís Social. Des del Vice-
rectorat de Territori i Compromís Social i des de la Unitat de Compromís Social seguirem vetllant per Progra-
ma i us acompanyarem tan bé com puguem.

 Que tinguem molt bon curs. Ben cordialment,

 Sílvia Llach Carles
Vicerectora de Territori
i Compromís Social


