
COMUNICAT NÚM. 4 – Informe dels dies 6 i 7 d’abril. 

 

 

Bon dia de nou. 

Excepcionalment escric aquesta nota resumida atès que s'han aclarit qüestions importants pel 
que fa al funcionament del quadrimestre. Això és vàlid sempre que no hi hagi novetats 
d'última hora. 

Afortunadament el professor de l'ETSAB ingressat a l’Hospital Clínic està evolucionant 
positivament. 

 

REUNIONS 

He tingut reunions amb els directors i directores de centres de la UPC, i posteriorment amb 
els mateixos directors i directores, el rector i part del seu equip de govern. 

 

ACTIVITAT DOCENT 
(es donarà informació de calendari concret en el comunicat següent) 

Després d'aquestes reunions, les directrius i acords són els següents: 

• El Consell Social ha aprovat concedir una pròrroga de tres mesos als becaris predoctorals 
de la UPC, que sembla que també es podrà aplicar als de l’AQU i als del Ministeri (a 
confirmar). 

• Si algun estudiant tingués dificultats de connexió a una xarxa informàtica, es gestionarà 
des de les direccions dels centres la seva possible solució en la mesura del possible. En 
aquests moments estem tramitant dos casos. 

• Les peticions d'anul·lació de matrícula es prorroguen fins al dia 17 d'abril. 
• La docència d'aquest quadrimestre serà totalment "on line", tal com vaig indicar en el meu 

correu anterior. Això vol dir que tant l'avaluació continuada com l'avaluació final seran no 
presencials i segons el calendari previst. 

• Si es retirés l'estat d'alarma es plantejaria fer els exàmens i els lliuraments de manera 
presencial. Es destina fonamentalment el mes de juny per realitzar-los. L'activitat 
acadèmica podria allargar-se fins al 3 de juliol. 

• Els TFG i TFM també es presentaran "on line". Això inclou els estudiants visitants 
internacionals. 

• La selectivitat es farà la segona setmana de juliol. Això implica que la matrícula dels 
estudiants de nou accés es farà el setembre, retardant l'inici del curs vinent. 

• La matrícula dels estudiants que cursen els estudis actualment es farà entre el 27 i el 31 
de juliol, però els canvis de grup es faran el setembre. 

 



PAS. Servei TIC, Secretària Acadèmica, Mobilitat, 

El PAS i el PDI segueixen plenament implicats en la producció de material de prevenció amb 
l'ús de les tres impressores 3D de l'ETSAB. La gestió per fer-ho ha estat complicada atesa la 
situació en què ens trobem, però feliçment resolta amb l'ajuda de la gerència de la UPC i amb 
la dedicació del responsable del taller de maquetes. 

 

ALTRES 

Aprofito l'ocasió per recordar que és molt important utilitzar i tenir actiu i sincronitzat el 
correu electrònic de la UPC. Amb la implementació del G Suite-UPC, totes les convocatòries 
de reunions, aules Meet, etc., es fan a través del correu de la UPC. Així mateix, insiteixo en la 
importància de tenir al dia les Atenees de les assignatures, amb el registre de l'activitat 
continuada que aquestes setmanes totes les assignatures estan implementant. 

 

Gràcies per la vostra comprensió i esforç, i bones vacances de Setmana Santa. 

 

Cordialment, 

 

 


