
COMUNICAT NÚM. 2 – Informe de la setmana del 23 al 27 de març. 

 

Molt bon dia a tothom. 

Espero que estigueu bé i que els ànims continuïn sent molt positius. 

Aquesta és la meva segona nota a la comunitat de l’ETSAB. Repetiré aquesta acció cada 
setmana fins el moment en que acabi aquest tancament. 

Es va mantenint l’activitat docent de forma no presencial i se seguirà fent així mentre duri el 
període d’alarma a causa del COVID19 i amb el mateix calendari previst. 

A l’informe setmanal de gerència hi consten 81 casos de COVID19 de persones vinculades a la 
UPC. Hi ha persones afectades de cada estament. Als quatre casos que afectaven directament 
l’ETSAB, cal afegir-hi el d’un professor nostre que està ingressat a la UCI. Un bon amic que 
esperem que es recuperi ben aviat. 

Les decisions i mesures preses per la comissió d’emergència i els diferents comunicats són 
disponibles al l’enllaç: https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/covid-19 

També tinc notícies de diversos estudiants que han tingut i tenen problemes familiars 
relacionats amb la pandèmia. També hi ha casos que segueixen amb dificultat la docència no 
presencial atès que a les circumstàncies anteriors s’hi uneix l’escassa qualitat i inestabilitat de 
les xarxes telemàtiques a la residencia habitual o, també, per l’absència d’eines informàtiques. 
Són estudiants que, abans d’aquesta situació, tenien una presència contrastada i participació 
a la docència de l’ETSAB. M’he compromès a atendre els casos similars quan aquesta situació 
acabi, i intentar trobar una solució. 

 

REUNIONS 

Durant aquesta setmana hem continuat fent reunions “on line” amb el rector i els directors i 
les directores de centre, amb el vicerector d’ordenació acadèmica, directores i directors de 
departament i amb l’equip de direcció de l’ETSAB. És d’agrair la implicació de tothom, PDI, PAS 
i estudiantat, i molt especialment la del professorat associat. Vaig demanar al rector, 
juntament amb el director de l’ETSAV, el reconeixement explícit d’aquesta circumstància 

 

ACTIVITAT DOCENT 

Se segueix mantenint l’activitat docent i el calendari acadèmic i d’avaluació programats per a 
aquest segon semestre. Insisteixo, hi pot haver petits ajustaments per facilitar la tasca de les 
assignatures que tenen més dificultat en l’evolució i desenvolupament de les seves 
temàtiques. Ho anirem treballant amb les directores i els directors de departament, que ho 
estan coordinant per garantir el bon funcionament de la docència. Les coordinadores i els 
coordinadors d’assignatures van fent reunions amb els seus equips docents per debatre el 
desenvolupament de les temàtiques i per detectar on i com es pot millorar l’activitat. 

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/covid-19


Així mateix, tal com va comunicar el cap d’estudis fa unes setmanes a tots els coordinadors i 
coordinadores de grau, se suspèn la Setmana Transversal, que s’hauria d’haver celebrat 
aquest dies, en la que s’estaven organitzant diferents activitats de caire docent i cultural a tots 
els cursos, i es torna a una docència regular, ara no presencial. 

La Setmana Santa no serà lectiva. 

D’altra banda, l’ICE està fent cursos de formació per al professorat per a un bon ús dels 
programes informàtics que ens ofereix la UPC, i per impartir la docència amb una qualitat 
major. Cal agrair aquest esforç compartit. 

Adjunto un enllaç on podreu trobar els cursos que es fan per aquelles persones que no s’hagin 
pogut connectar a les dues sessions virtuals que ja s’han fet: 

https://www.youtube.com/watch?v=CjFzyO4k9lY&list=PLkgord6_YlwRp6HMCfY-
DMqWfHVgEFaG-&index=2 

Aprofito per recordar que els horaris de les assignatures es mantenen i que no es convenient 
alterar-los per tal de no afectar en cadena la resta d’assignatures. 

 

PAS (Servei TIC, Secretaria Acadèmica, Mobilitat, etc.) 

S’han duplicat les vies de comunicació amb l’ATIC per tal de resoldre qualsevol problema 
informàtic. Agraeixo al PAS l’esforç que està fent mitjançant el teletreball remot. També el 
servei TIC de l’ETSAB, que segueix atent a qualsevol incidència que es pugui produir. 

 

CANALS DE COMUNICACIÓ 

La proposta de comunicació que vaig formular en el meu comunicat anterior està funcionant 
de manera eficaç. Malgrat que l’eina és millorable, el Google Meet està sent de gran utilitat 
per tal de mantenir un contacte directe amb l’estudiantat. Per això convé fer servir al màxim 
les seves capacitats, que la UPC ha posat a la nostra disposició, juntament amb el paquet G 
Suite. Això no exclou l’ús d’altres mitjans que puguin incidir en qüestions més personals com 
les que m’han arribat directament, encara que és convenient, per a l’avaluació continuada, 
deixar testimoni de les proves i lliuraments parcials a les Atenees de cada curs. 

Us agraeixo, en nom propi i de tot l’equip de direcció, el gran esforç que esteu fent. 

 

Cordialment, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjFzyO4k9lY&list=PLkgord6_YlwRp6HMCfY-DMqWfHVgEFaG-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=CjFzyO4k9lY&list=PLkgord6_YlwRp6HMCfY-DMqWfHVgEFaG-&index=2

