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Bon dia. 

Iniciem una altra setmana en què esperem que tothom continuï animat, i fent la seva feina d'una 
manera responsable i en les millors condicions possibles. 

La nostra comunitat ha rebut aquests últims dies males notícies pel que fa al COVID-19. Han mort els 
antics professors Joan Puebla d'Expressió Gràfica i Carlos Martí de Projectes Arquitectònics. Són 
notícies que ens afecten de manera especial. 

Igual que amb el cas de Fernando Álvarez, plantejarem un seguit d'accions per continuar amb la seva 
tasca, que creiem que és la millor manera de rendir-los un homenatge. 

S'ha gestionat l'obtenció d’EPI per a la tota la universitat gràcies a la gestió realitzada per una 
professora de la nostra Escola, així com la tasca del Taller de maquetes en la realització de pantalles 
protectores. 

 

REUNIONS 
Continuem amb les reunions en línia amb el rectorat, l'equip de direcció i amb les directores i els 
directorss de departament i d'altres centres de la UPC. També mantenim un contacte permanent amb 
l'estudiantat, el PAS i el professorat. 

Les disfuncions de les que hem tingut coneixement s'han abordat i corregit en la mesura que les 
circumstàncies ens ho permeten. 

S'ha realitzat una reunió de la Comissió Permanent on es va proposar una adaptació del pressupost i 
dels documents de reformulació de TT, TFG i optatives, plantejant-los per al curs 2021-22, i amb la 
proposta de concursos per fer la tardor propera. Els documents van rebre una acceptació majoritària. 

Està previst convocar una Junta d'Escola en el termini màxim de 15 dies. 

S'hi presentaran els documents de l'encàrrec docent, reformulacions de Tallers Temàtics, TFG i 
optatives que anteriorment es van exposar a la Comissió Permanent. Així mateix, s'adjuntarà el 
protocol TFE-telemàtic i l'actualització de les guies docents entre altres documents. 

En paral·lel a aquestes qüestions urgents s'està organitzant la modificació dels calendaris de defensa 
de TFE de les convocatòries del segon semestre 2019-20 i el calendari acadèmic del pròxim curs. 

Per al progressiu desconfinamient, la gerència de la UPC està mantenint reunions amb els sindicats per 
acordar un pla que reuneixi les mesures de seguretat necessàries: gel, rètols, criteris d'habilitació i 
inhabilitació d'espais, etc. 

Es farà una campanya informativa i les seves fases de realització corresponent a tota la comunitat 
universitària. 

Aquest pla s'ha d'ajustar al que indiquen les autoritats sanitàries. 

 

  



ACTIVITAT DOCENT 
L'accés a l'Escola continua totalment restringit i l'activitat, tant acadèmica com administrativa, es 
continua fent en remot. 

Hi ha hagut problemes de connectivitat en diversos casos que s'han solucionat en la mesura del 
possible. 

S'estan adaptant els protocols en la mesura que es van detectant problemàtiques concretes. 

 

PAS. Servei TIC, Secretària Acadèmica, Mobilitat, 
L'activitat de l'PAS en remot és molt intensa. Els estem molt agraïts atès que la gestió i coordinació de 
calendaris no és gens fàcil quan aquesta tasca es realitza en remot. El suport del servei TIC de l'ETSAB 
segueix sent fonamental. 

S'ha arribat a un acord amb el COAC referent a la col·legiació provisional dels i les estudiants que hagin 
finalitzat els estudis. Preguem a les persones que vagin acabant els estudis que en ho comuniquin per 
donar-los les instruccions oportunes. 

 

ALTRES 
Com s'ha dit anteriorment, l'ETSAB segueix col·laborant en  la realització d'impressions de màscares 
3D. 

L'organització segueix sent complexa, però tothom hi està posant el millor de la seva part , per la qual 
cosa els estem molt agraïts. Moltes gràcies de nou per tot això. 

Cordialment, 

 

 


