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Bon dia de nou. 

Espero i desitjo que tothom estigui amb bon ànim i realitzant el seu treball en les millors condicions 
possible. 

Atenent a algunes consultes rebudes i tal com vam comentar amb anterioritat la Universitat ofereix un 
suport psicològic a l'PDI i a el PAS. També es proporciona a l'estudiantat mitjançant l’enllaç següent: 
https://inclusio.upc.edu/ca/ca/serveis/atencio-psicologica 

Afortunadament no tenim cap variació pel que fa a les notícies de noves afectacions del COVID-19 a la 
nostra Comunitat. 

Recordo que aquest quadrimestre es realitzarà totalment en remot incloses l'avaluació continuada i la 
final. 

 

REUNIONS 
Seguim realitzant reunions online amb tots els equips de govern tant de la UPC, rectorat, vicerectorats, 
equips de gestió i equip de direcció de l'ETSAB. També amb el PAS, el PDI i l'estudiantat. Estem en 
contacte permanent per al que calgui. 

S'està intentant corregir els desajustos que es puguin produir, que n'hi ha, en la mesura de les nostres 
possibilitats, mantenint les actuacions anunciades en comunicats anteriors. 

El rectorat està treballant en la redacció d'una enquesta per rebre de l'estudiantat, el PDI i el PAS les 
respectives impressions respecte al funcionament de la docència i la gestió, i per conèixer de primera 
mà possibles problemàtiques i intentar solucionar-les. 

 

ACTIVITAT DOCENT 
L'accés a l'Escola segueix totalment restringit. S'està treballant en un calendari de desconfinament 
seguint les indicacions dels serveis sanitaris. Es manté el calendari previst. 

MOBILITAT DEL CURS 20-21. Segons la informació facilitada pel vicerectorat, es manté la mobilitat dins 
d'Europa. 

Les universitats japoneses no acceptaran estudiants estrangers el Q1. 

A la resta d'Àsia sembla que acceptaran estudiants estrangers a partir d'octubre, tot i que està pendent 
de confirmació. 

Amèrica s'està plantejant la rebuda d’estudiants a partir de l'Q2. 

Tot això queda sotmès a les directrius sanitàries que estableixin els diferents països. 

Segurament hi haurà molta dificultat en els desplaçaments als diferents països, cosa que pot ser un 
inconvenient afegit que caldrà valorar individualment. 

S'espera que la UPC emeti un comunicat oficial a mitjan maig. 

https://inclusio.upc.edu/ca/ca/serveis/atencio-psicologica


Una alternativa possible per realitzar un programa de mobilitat seria la de l'intercanvi amb universitats 
estatals on es preveu que la mobilitat serà més àgil. 

ALUMNES INCOMING. En la mesura del possible, per als estudiants estrangers dels estudis de màster 
es procurarà que facin la matriculació online i seguint les instruccions que s'indiquin des de l'àrea de 
gestió acadèmica. 

CURS 2020-21. S'està valorant l’organització mitjançant una docència mixta per al primer quadrimestre 
del curs, combinant l'activitat presencial i el seguiment no presencial. 

 

PAS. Servei TIC, Secretària Acadèmica, Mobilitat 
L'activitat es continua fent intensament mitjançant teletreball i connexió remota com en les setmanes 
anteriors, amb el suport del servei TIC de l'ETSAB. 

 

ALTRES 
L'ETSAB segueix col·laborant en la impressió de màscares 3D. 

El vicerector d'Ordenació Acadèmica ha confirmat que es manté la reducció del cost de la matrícula a 
la que es va comprometre el Govern de la Generalitat. 

També la Universitat segueix elaborant unes noves directrius que contemplen la reducció dels requisits 
exigits per a les "beques Equitat". 

El termini de renúncia a la matrícula finalitza el 30 d'abril i només té efectes acadèmics (no es 
comptabilitzarà la convocatòria de les assignatures a què s'hagi renunciat). 

L'organització està resultant una mica complexa, però crec que amb la col·laboració de tothom pot ser 
una bona oportunitat per a la millora de l'ETSAB. 

Moltes gràcies una vegada més per tot el vostre esforç. 

Cordialment, 

 

 


