
COMUNICAT NÚM. 11 – Informe del 25 al 29 de maig. 

 

 

 

Bon dia a tothom. 

Confio i desitjo que tothom continuï animat i amb ganes de rematar una bona feina. 

Al passar a la fase 1, l'escola comença una adaptació progressiva a condicions de normalitat i 
a l'espera de seguir les indicacions que estableixin les autoritats sanitàries. 

El passat dia 29 de maig es va fer la Jornada de Presentació dels Màsters ETSAB. Es poden 
veure els vídeos d’aquesta jornada. Hi va haver una molt bona acollida. Es poden veure a: 

https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/masters/presentacions-masters 

El 6 de juny tindrà lloc una altra sessió de portes obertes —la segona online— dels graus 
d'Arquitectura i Paisatge: 

https://etsab.upc.edu/ca/noticies/graus-darquitectura-i-paisatgisme 

Se segueix treballant en un Open ETSAB virtual per poder compartir els treballs realitzats i 
perquè a nivell nacional i internacional també es vegin. 

 

REUNIONS 

Se segueixen fent reunions en línia amb els diferents equips de govern de la UPC i de l'ETSAB. 
S'han realitzat reunions sobre l'avaluació final online i la planificació del curs vinent amb els 
responsables de les assignatures de grau, els departaments i la Delegació d'Estudiants. 

Els accessos a l'edifici segueixen restringits a l'espera d'un nou canvi de fase. En el moment 
que quedi autoritzat l'accés puntual per retirar objectes dipositats a les taquilles de 
l'estudiantat, s'informarà la comunitat amb les mesures i protocols corresponents. 

S'ha convocat una reunió de la Comissió Permanent per avui dia 2 de juny. Es farà una altra 
Junta d'Escola demà dia 3 per establir l'estratègia acadèmica del pròxim curs. Posteriorment 
es farà públic el document. 

 

ACTIVITAT DOCENT 

La Biblioteca ha iniciat gestions de préstec de llibres. Cal contactar amb la Biblioteca per 
acordar una cita de recollida. 

Els exàmens i lliuraments finals es faran segons el calendari establert a la Junta d'Escola, 
L'activitat acadèmica, exàmens i consultes es continuaran fent en format telemàtic el que 
queda de quadrimestre. 

 

https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/masters/presentacions-masters
https://etsab.upc.edu/ca/noticies/graus-darquitectura-i-paisatgisme


PAS. Servei TIC, Secretària Acadèmica, Mobilitat 

El PAS i el servei TIC segueixen fent la seva tasca d'una manera eficaç i intens. 

 

ALTRES 

La UPC va establir un pla d'ajuda econòmica per, dins les seves possibilitats, adaptar la 
docència del curs vinent a les noves condicions de presencialitat i de docència en remot. 

És interessant ressaltar el seguiment de l'avaluació dels treballs de fi d'estudis durant aquestes 
setmanes i s'està plantejant la retransmissió telemàtica quan aquests actes puguin fer-se de 
manera presencial, incorporant els protocols corresponents. 

Aprofitem per comunicar un nou projecte editorial, "a punts", que es distribuirà aquesta 
setmana i es podrà descarregar. També estem treballant perquè "breves/breus" també ho 
sigui i des del primer número. 

A principi de juliol es faran les proves d'accés a la Universitat amb les mesures sanitàries i de 
seguretat corresponents. 

Moltes gràcies de nou. 

Cordialment, 

 

 


