
COMUNICAT NÚM. 5 – Informe de la setmana del 14 al 17 d’abril. 

 

 

Bon dia, 

Espero que després d’aquestes curtes “vacances” tothom torni al treball amb ànims i forces suficients 
per tal d’acabar feliçment aquest semestre. 

El professor de l’ETSAB que estava ingressat al Clínic ja ha sortit de la UVI i està confinat a casa. 

S’organitzarà un acte d’homenatge al professor Fernando Álvarez que va morir fa poc. 

Per desgràcia segueixen arribant notícies de nous ingressos i defuncions de familiars propers a 
membres de l’Escola. 

 

REUNIONS 
Segueixo mantenint reunions amb l’equip de direcció, els directors i les directores de centre de la UPC,, 
el rector i part de l’equip de govern per aclarir qüestions que afecten la UPC en general i la nostra 
Escola en particular. 

S'està fent un gran esforç per adaptar-nos a les circumstàncies actuals, establint el marc legal que ho 
permet. Per això els comunicats oficials d'Instruccions i recomanacions són excessivament extensos i 
detallats. Es poden trobar complets a la pàgina web de la UPC. 

S'han establert uns protocols i compromisos per fer proves i lliuraments que s'estan penjant a Atenea 
Acadèmica. Es comparteixen amb els i les responsables de les assignatures. Es completarà a mesura 
que aparegui nova informació. 

 

ACTIVITAT DOCENT 
L'accés a l'Escola continua totalment restringit. 
• Com que la docència d'aquest quadrimestre és totalment online, vol dir que tant l'avaluació 

continuada com l'avaluació final seran no presencials. Es manté el calendari previst: 
o Darrera setmana lectiva de Grau: 
 18-22 de maig: Aquesta setmana estaven previstos exàmens i lliuraments de treballats de 

totes les assignatures, menys Projectes i Urbanística. 
 25-29 de maig: Setmana no lectiva, només lliuraments de Projectes i Urbanística. 

o Exàmens d'avaluació final:  
 A partir de el 8 de juny:  

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/calendaris-horaris/examens-finals  
 

• Durant aquestes primeres setmanes després de Pasqua s'està procedint a l'actualització de les 
guies docents amb els nous mecanismes d'avaluació i seguiment que s'hagin implementat. Des de 
la direcció d’estudis i Gestió Acadèmica s'habilitaran els mecanismes adequats i posteriorment se 
sotmetran a la consideració de la Junta d'Escola. 

 
• En relació als treballs finals (TFG, PFG, PFC i TFM) també es preveu realitzar-los en remot. La 

primera convocatòria que s'està organitzant és la de maig. Properament disposarem dels 

https://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/calendaris-horaris/examens-finals


mecanismes legals per realitzar els dipòsits en línia i les defenses no presencials. Creiem 
convenient que totes les persones interessades en aquestes sessions puguin assistir-hi. 
Es comencen a organitzar les convocatòries del segon semestre. Les defenses es concentraran al 
mes de juliol, la primera convocatòria, i després de l'estiu, la segona convocatòria. 
Intentarem ser el més flexibles per adaptar-nos a les condicions que s'estableixin des del rectorat. 

 
 NOVETAT SOBRE L’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA: S'ha establert un nou termini per a les sol·licituds 

d'anul·lació de matrícula: la nova data límit és el 30 d'abril. Aquesta possible renúncia només tindrà 
efectes acadèmics. 

 
 Curs 2020-21. El rectorat té actualment previst mantenir la normalitat habitual per al nou curs. 
 
PAS. Servei TIC, Secretària Acadèmica, Mobilitat 
El PAS segueix treballant en remot. Per a això continua disposant del suport del servei TIC de l'ETSAB. 

 

ALTRES 
S'està fent un pla de mesures d'ajuda a la matrícula que, amb tota seguretat s'emetrà la setmana que 
ve des del rectorat. 

La direcció de l'Escola aposta per mantenir la celebració de l'exposició OPEN ETSAB, com en el curs 
passat, però aquesta vegada en format digital. Durant les properes setmanes establirem els 
procediments perquè sigui compatible amb el final del quadrimestre. 

Hi ha un servei de suport psicològic per a PDI i PAS. Properament també n’hi haurà per a l'estudiantat. 

Connectivitat: m’informen que ja s'han realitzat dos enviaments de targetes SIM per solucionar dos 
casos que s'havien comunicat. 

S'està treballant en la problemàtica que algun estudiant ha plantejat referent al maquinari informàtic. 
S'informarà en propers comunicats. 

Creiem que ara mateix poden ser una bona ocasió per realitzar el nostre treball d'una manera diferent, 
una nova oportunitat de millora. 

Gràcies un cop més pel vostre esforç i comprensió. 

Cordialment, 

 

 


