
COMUNICAT NÚM. 1 – Informe de la setmana del 16 al 20 de març. 

 

 

 

Molt bon dia a tothom 

Espero que tothom es trobi bé, malgrat el confinament, que ens ànims es mantinguin i que 
puguem superar aquesta situació al més aviat possible. 

Aquesta nota setmanal va adreçada a tota la comunitat de l’ETSAB, PDI, PAS i estudiantat. 

En primer lloc vull remarcar que la seu de l’ETSAB continua tancada, però que l’Escola segueix 
activa. 

A la UPC només queda obert l’edifici del rectorat i l’àrea de gestió econòmica del Vèrtex. La 
resta de tasques s’estan fent mitjançant teletreball. 

L’activitat docent continua de forma no presencial mentre duri el període d’alarma per la 
COVID-19. 

De moment es manté el calendari, que anirem ajustant, així com les avaluacions. Tot dependrà 
de com evolucioni la situació. 

Segons les darreres notícies de la gerència, a la comunitat de la UPC s’han detectat 42 casos 
de possible coronavirus, dels que se n’han confirmat 6. D’aquests, un estudiant del Grau de 
Paisatge (ETSAB/ESAB) i la resta amb ordre d’aïllament (dos d’Arquitectura i un de Paisatge) 

 

REUNIONS 

Durant la setmana passada hem fet reunions “on line” amb el rector, amb els directors i les 
directores de centres i departaments, amb el vicerector d’ordenació acadèmica i amb l’equip 
de direcció de l’ETSAB. 

 

ACTIVITAT DOCENT 

Es manté l’activitat docent i l’avaluació de les assignatures, tant les teòriques com les de taller, 
fent servir les eines que la universitat ha previst (Atenea i servei Google/UPC Meet Drive, 
Calendari, xat). L’ús d’aquestes eines es fa per mitjà de la “identitat UPC”, per la qual cosa es 
recomanable tenir activades les credencials. Malgrat tot, es poden fer servir sistemes de 
comunicació alternatius 

L’ETSAB forma part de la UPC per la qual cosa l’activitat ve ordenada pels òrgans centrals i en 
coordinació amb la resta de centres de la universitat. 



Seguint les darreres indicacions es mantenen totes les activitats de forma no presencial i 
mitjançant teletreball. 

Serà possible tornar a l’activitat quan les autoritats sanitàries ho autoritzin. 

 

SERVEI TIC 

El servei TIC continua actiu al 100%, amb reunions diàries, i amb un servei de mínims a l’Escola 
que dóna suport a la comunitat. 

Es prega que informeu de qualsevol problema de connexió. Ho farem arribar al servei TIC per 
tal que ho resolgui. 

 

CANALS DE COMUNICACIÓ 

Es proposa seguir les comunicacions segons l’ordre següent: 

Fer-les per mitjà del professorat directe, o del professorat responsable de cada assignatura, 
quan s’hagi de fe un comentari o comunicació de caire general. 

El professorat ha de comunicar qualsevol incidència important al director o directora del seu 
departament, que ho comunicarà a la direcció de l’escola des d’on es tramitarà al rectorat, on 
hi ha una comissió responsable de gertionar-ho. 

Aquesta comissió està formada pel rector, la cap del gabinet, el gerent, el vicerector 
d’ordenació acadèmica i el vicerector de l’àrea TIC. 

Acabo aquesta nota amb un agraïment a tothom pel gran esforç que esteu fent en benefici de 
la societat en general i de l’ETSAB en particular. 

 

Cordialment, 

 


