
COMUNICAT NÚM. 10 – Informe del 18 al 22 de maig. 

 

Bon dia de nou. Espero i desitjo que tots i totes continueu bé i amb els ànims necessaris per 
acabar aquest quadrimestre. 

Anem a passar de fase 0 a fase 1 a tota la UPC. Les escoles de Manresa i Vilanova ja estaven 
en aquesta fase. Això vol dir que, progressivament, anirem tornant a unes condicions de 
"normalitat" que són les desitjades per la Universitat i per tota la comunitat universitària, però 
se seguiran sotmetent a totes les mesures que estableixin les autoritats sanitàries. L'activitat 
acadèmica seguirà realitzant-telemàticament. 

Totes aquelles persones que d'una manera o altra hagin estat afectades pel Covid-19 hauran 
d’informar-ho a la UPC abans d'incorporar-se a la seva tasca. La UPC derivarà al CAP 
corresponent la situació perquè a la persona afectada se li realitzin els controls pertinents. 

En aquesta setmana he/hem perdut un altre estimat professor, José Manuel del Llano, del 
Departament de Projectes. Va ser el meu professor i estava especialment vinculat a ell.  

La Gerència de la UPC ha proporcionat les mesures que cal seguir en cas que el personal de la 
UPC s’hagi d'incorporar als seus llocs de treball, seguint les indicacions de Sanitat: 

• Com es transmet el coronavirus? 
• Símptomes 
• Casos en què has d'evitar el desplaçament (símptomes, contactes i personal 

especialment sensible) 
• Abans de sortir de casa: rentat de mans, ús de les màscares, com llevar-se els guants 
• Desplaçaments: a peu, amb bicicleta, amb moto, en patinet, en cotxe (neteja de el 

vehicle), en transport públic col·lectiu, en taxi o VTC 
• Al centre de la feina: bones pràctiques 
• Recomanacions a l'arribar a casa 
• Impacte psicològic 

Més informació: https://prevencion.asepeyo.es/covid-19-catalan/story_html5.html?lms=1 

 

REUNIONS 

Seguim realitzant reunions en línia amb tots els equips de govern tant de la UPC, rectorat, 
vicerectorats, equips de gestió, alumnat, directores i directors de Departament i equip de 
direcció de l'ETSAB. També amb el PAS i les meves reunions habituals amb el PDI. Seguim en 
contacte permanent i a disposició de la comunitat. 

 

ACTIVITAT DOCENT 

L'accés a l'Escola seguirà un procés estricte. La biblioteca iniciarà properament les seves 
gestions de préstec seguint les indicacions dels protocols sanitaris. S'informarà al respecte. 

https://prevencion.asepeyo.es/covid-19-catalan/story_html5.html?lms=1


Se segueix mantenint el calendari previst i publicat, Grau, Màster i defenses de TFE (TFG, TFM, 
PFC, PFM), fins al juliol se seguirà realitzant en format telemàtic. 

S'ha organitzat una primera reunió de coordinació amb els responsables de grau i els 
departaments per traslladar l'esborrany sobre la programació acadèmica de el curs 2020-21 i 
la gestió semipresencial. Es concretarà al més aviat possible. Un cop realitzada la reunió, i en 
coordinació amb els departaments, es convocarà la Junta d’Escola per aprovar l'estratègia 
acadèmica del pròxim curs, especialment pel que fa al primer semestre, i sempre atenent a 
les indicacions de la UPC i les autoritats sanitàries. 

Vam començar a treballar en un Open ETSAB virtual perquè a nivell nacional i internacional es 
visualitzin els treballs realitzats a la nostra escola. 

El dia 29 de maig es farà la Jornada de Presentació dels Màsters ETSAB. 

 

PAS. Servei TIC, Secretària Acadèmica, Mobilitat 

Voldria insistir en el meu agraïment al PAS i al TIC en general per l'esforç que estan realitzant. 

 

ALTRES 

La direcció està preparant un seguit d'actes i accions culturals com a tancament de curs. És 
una oportunitat de reafirmació com a comunitat educativa, com a reflexió i com a imatge. 

L'ETSAB segueix col·laborant en la impressió de màscares 3D que es facilitaran a totes les 
persones a les que s'autoritzi l’accés a l'ETSAB. 

Se segueix treballant en la jornada d'homenatge a Federico Correa que esperem realitzar al 
més aviat possible. 

S'ha presentat a la Universitat la proposta de nomenament com a Doctor Honoris Causa de 
l'arquitecte Ricardo Bofill segons acord de la Junta d'Escola. Es preveu que aquest acte es faci 
el febrer de 2021. 

Moltes gràcies una vegada més per tot el vostre esforç. 

Cordialment, 

 

 


