
 

 
 
Resolució de la rectora de la Universitat Jaume I, de 12 de març de 2020, per la qual 
s’adopten mesures preventives i recomanacions de salut pública relatives a la 
comunitat universitària com a conseqüència de la situació, evolució i perspectives 
del coronavirus (COVID-19) 
 
Seguint les instruccions de la Generalitat Valenciana, i reunit el Consell de Direcció en 
sessió extraordinària, aquest Rectorat, en l’exercici dels principis sobre els quals es 
sustenta l’autonomia universitària i en el marc de les competències que la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats i els Estatuts de la Universitat Jaume I de 
Castelló aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- La suspensió de totes les activitats presencials acadèmiques. 
 
Segon.- La suspensió de les activitats extraacadèmiques, d'extensió universitària, 
culturals, esportives, de formació permanent, actes i esdeveniments en seus universitàries, 
jornades i, en general, totes les que no corresponguen a la docència reglada. 
 
Tercer.- La suspensió de tots els programes de mobilitat i intercanvi no iniciats de 
personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i estudiantat.  
 
Quart.- La suspensió de les pràctiques curriculars i extracurriculars que es realitzen en 
empreses, organismes i institucions, a excepció d'aquelles que puguen realitzar-se 
mitjançant teletreball. 
 
Cinquè.- El manteniment de l’assistència del personal docent i investigador i el personal 
d'administració i serveis als seus llocs de treball mentre les autoritats acadèmiques i 
sanitàries de la Generalitat Valenciana no dicten instruccions sobre aquest tema.  
 
Sisè.- Sol·licitar al personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i 
estudiantat la màxima col·laboració per a seguir les recomanacions de salut pública 
formulades per les autoritats competents. 
 
Setè.- La present resolució i les mesures especials acordades sortiran efectes des del dia 
16 de març de 2020 i es mantindran vigents fins que la situació sanitària en relació amb 
el coronavirus (COVID–19) permeta la seua reconsideració o modificació. 
 
La rectora, 
 
Eva Alcón Soler 
Castelló de la Plana, 12 de març de 2020 


