
COMUNICAT NÚM. 3 – Informe de la setmana del 30 de març al 3 d’abril. 

 

Molt bon dia a tothom novament després d’una altra setmana de confinament. 

Espero i desitjo que tothom segueixi amb l’ànim positiu. 

Aquesta és la meva tercera nota a tota la comunitat de l’ETSAB. M’agradaria no haver de fer-
ne gaires més, però ho seguiré fent en les successives setmanes lectives metre durin aquestes 
circumstàncies. La setmana que entra suposa un petit descans de l’activitat docent que amb 
tant esforç totes i tots estem fent. 

Desgraciadament l’impacte de la pandèmia ens està afectant. El professor Fernando Álvarez, 
director del Departament de Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació va 
morir el divendres 3 d’abril. Estem molt afectats per aquest fet, així com pel decés dels pares 
de quatre professores i professors, i el de familiars directes de diferents estudiants. Això ens 
entristeix molt. Estem amb vosaltres. 

Arnau Puig i Ignasi de Rivera, antics professors de l’ETSAB, també han mort. Arnau, motor de 
Dau al Set, abans de morir, va llegar la seva biblioteca i arxiu personal a l’ETSAB. Li estem molt 
agraïts. 

Mo hem rebut des de la gerència l’informe setmanal d’afectació del COVID-19 a la UPC. Així 
que el rebem us ho farem arribar. Segons el que ens costa, en aquests moments hi ha un altre 
professor de l’ETSAB hospitalitzat. 

REUNIONS 

Seguim fent reunions “on line” amb el rector, amb les directores i directors de centres i de 
departaments, i amb l’equip de direcció de l’ETSAB. Les decisions preses s’han anunciat 
mitjançant comunicats del rector, del ministeri, de la REACU i de la CRUE. 

Ha estat convocada una reunió de la Comissió Permanent just per a després de Pasqua, i 
posteriorment se’n convocarà una de la Junta d’Escola virtual per tal de començar a organitzar 
el proper curs. 

L’essencial de la proposta es mantenir l’esquema docent de l’actual curs i adaptar-nos a les 
circumstàncies acadèmiques (calendari, avaluacions, etc.) que vagin apareixent durant les 
pròximes setmanes. 

ACTIVITAT DOCENT 

Segons el comunicat del rector del 3 d’abril de 2020, “cessa la docència presencial 
corresponent al 2n quadrimestre 2019-2020, amb efectes del 13 de març i fins a la finalització 
del període lectiu. Tota l’activitat docent restant es durà a terme de forma no presencial”. 

Se segueix mantenint el mateix calendari d’avaluació programat per a aquest segon semestre. 
Si hi hagués alguna variació, hauria de comptar amb l’aprovació dels departaments i de 
l’ETSAB. 



Hi ha hagut alguns desajustos en algunes assignatures. Mitjançant els departaments s’ha 
comentat amb el professorat responsable que ha mostrat una actitud positiva per tal 
d’adequar-se a les circumstàncies. Poc a poc, entre totes i tots, anem millorant i adaptant-nos 
a aquesta experiència de la millor manera possible. Agraïm a tothom aquest esforç i 
comprensió. 

Insisteixo en recordar que els horaris de les assignatures es mantenen i que no s’han d’alterar 
per tal de no afectar el bon funcionament de la resta de matèries. Tampoc s’han d’alterar les 
exigències del curs, ni en més ni en menys. Cal que siguin les mateixes que estan establertes 
a la guia docent. Així mateix, recalquem que la docència continuada quedi recollida a les 
Atenees de cada assignatura, que són l’entorn oficial per fer els seguiments i avaluacions. El 
rectorat ha facultat les direccions dels centres per vetllar pel compliment d’aquestes 
circumstàncies. 

Després de Pasqua es valorarà l’actualització de les guies docents de les assignatures que 
hagin d’ajustar les dinàmiques docents i els sistemes d’avaluació. Tot això haurà de quedar 
recollit a les guies docents, que es tornaran a sotmetre a l’aprovació d’un òrgan de govern 
competent. 

D’altra banda, s’està plantejant la possible realització presencial d’exàmens finals durant els 
mesos de juny i juliol. Informarem tan bon punt en concreti. 

També es treballarà, segons les indicacions de la UPC, per aclarir al més aviat possible la 
defensa telemàtica dels treballs finals de titulació (TFG, TFM, PFG i PFC). S’està acabant de 
preparar juntament amb el Sevei de Gestió Acadèmica de la UPC la realització telemàtica dels 
tribunals del mes de maig. De moment, aquesta situació no la podem extrapolar als tribunals 
de juliol. 

La Setmana Santa no és lectiva ni laboral. Només amb el vistiplau dels departaments i la 
direcció es podran considerar alguna excepció. 

PAS. Servei TIC, Secretaria Acadèmica, Mobilitat 

El PAS ha continuat amb l’esforç del teletreball remot. El servei TIC de l’ETSAB segueix atent a 
qualsevol incidència que es pugui produir. 

 

Us agraeixo de nou l’esforç i la comprensió. 

 

Cordialment, 

 


