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Bon dia a tothom. 

Espero que estigueu amb bons ànims. 

M'alegro informar que aquest és el meu últim comunicat d'aquest període de confinament ja 

que es comencen a reactivar tots els serveis presencials de l'ETSAB. 

En cas que hi hagi alguna novetat significativa, tornaria a utilitzar aquesta via de comunicació. 

S’apropa la fase final d'aquest procés que ha durat tantes setmanes i que ha estat possible 

superar en el que ens concerneix gràcies a l'esforç de totes i tots. 

Malgrat que el reinici efectiu pot ser complicat, els òrgans rectors de la universitat preveuen 

un retorn a la definida com a "nova normalitat". 

Voldria recordar a tot el PDI, l'estudiantat, el PAS i els seus familiars que han estat víctimes 

directament o indirecta d'aquesta pandèmia. 

També m'agradaria recordar especialment el professor Fernando Álvarez i els professors 

jubilats Arnau Puig, Ignasi de Rivera, Juan Puebla, Carlos Martí i José Manuel del Llano. Els 

trobarem a faltar molt. 

REUNIONS 

Se segueixen fent reunions online amb tots els equips de govern de la UPC i de l'ETSAB. 

Es preveu fer una altra Junta d'Escola a inici de Juliol per acordar la programació acadèmica 

2020-21 amb les directrius que es van ratificar a la Junta d'Escola de fa dues setmanes. 

L'escola i la universitat es van adaptant progressivament a les noves circumstàncies, però 

sempre condicionades a les indicacions de les autoritats sanitàries. 

ACTIVITAT DOCENT 

La biblioteca continua fent gestions de préstec de llibres. 

S'han efectuat les diferents avaluacions per curs i es van realitzat les finals online segons la 

planificació prevista. 

PAS. Servei TIC, Secretària Acadèmica, Mobilitat 

El PAS i el servei TIC segueixen realitzant una tasca encomiable per al bon funcionament online 

de totes les gestions necessàries per al desenvolupament de l'activitat de l'ETSAB.  

ALTRES 

Els accessos a l'edifici seguiran el protocol establert. A la fase 3 quedarà autoritzat l'accés 

puntual per retirar objectes dipositats a les taquilles de l'estudiantat. Caldrà comunicar-ho 

prèviament al correu de marta.sogas@upc.edu que gestionarà l'accés. 

marta.sogas@upc.edu%20


S'està estudiant l'adaptació d'una sèrie d'aules a la docència presencial i online per al proper 

curs. Així mateix, s'està gestionant la compra d'algunes tablets o ordinadors de préstec. Es 

tornarà a informar de la qüestió quan estigui resolt definitivament. 

S'ha iniciat la distribució dels "a punts (interiors)". Haureu rebut el primer correu electrònic 

amb dos exemplars ja fa uns dies; aquesta setmana us arribarà una nova remesa de dos 

exemplars. També s'iniciarà aquesta setmana que ara entra la sèrie "Interiors" de vídeo-

xerrades, que arrenca el 16 de juny amb la Maria Rubert, catedràtica del Departament 

d'Urbanisme i Ordenació del Territori. Les xerrades estan programades en l'horari habitual de 

cultura ETSAB, dimarts al migdia. 

Al web de l'escola trobareu informació detallada. Les dues activitats suposen reprendre 

l'essència d'activitats que s'han realitzat anteriorment amb l'objectiu de documentar i donar 

visibilitat a la diversitat i qualitat dels discursos i posicions que la caracteritzen. 

S'ha formalitzat la donació de l'arxiu de l’Arnau Puig a l'ETSAB. 

S'està organitzant un acte de graduació virtual dels estudiants de la promoció 2020. També es 

realitzarà l'Open ETSAB de manera virtual. Es donaran els detalls en breu. 

En un pdf adjunt s'especifiquen les directrius que la universitat ha establert per a la "nova 

normalitat". 

Moltes gràcies una vegada més.  

Cordialment, 

 

 


