
COMUNICAT NÚM. 8 – Informe del 4 al 8 de maig. 

 

 

Bon dia una setmana més. 

Seguim treballant en remot gràcies a l'esforç que tothom està fent, tot i seguir tenint unes condicions 
complicades. Recomano, com a reflexió, un article de Susana Cuadrado que en fa referència: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200509/481027563601/la-gran-trampa-del-teletrabajo.html 

Als comunicats anteriors s'han explicat les iniciatives preses i l'oferiment d'ajudes a aquelles persones 
que en puguin necessitar, PDI, PAS i estudiantat. Si algú necessités algun tipus de suport, preguem que 
ens ho faci saber. 

El rector va realitzant comunicats on es manifesten les directrius generals de tota la Universitat, i que 
he vingut anunciant setmanalment: 

https://www.youtube.com/watch?v=-L8-WQbEttw&feature=youtu.be 

La vicerectora d'estudiantat també ha realitzat un altre comunicat: 

https://youtu.be/0vg_QsLvShE 

La gerència de la UPC segueix informant de la situació setmanal de l'impacte de la pandèmia a la nostra 
Universitat. En els moments actuals hi ha hagut 129 casos, amb un únic mort que ha estat el del nostre 
company Fernando Álvarez. L'ETSAB ha tingut / té 7 persones afectades. 

 

REUNIONS 

Es continuen realitzant reunions en línia amb el rectorat, l'equip de direcció ETSAB i les directores i 
directors dels departaments i dels altres centres de la UPC, a més de les habituals amb el PDI, 
l'estudiantat i el PAS. 

S'ha convocat una Junta d'Escola per avui dilluns 11 de maig. 

Està previst exposar l'encàrrec docent, les reformulacions de tallers temàtics i les assignatures 
optatives per al curs 2021-22 (concursos a realitzar la tardor 2020), les directrius d'un nou model TFG, 
els protocols per als TFE-telemàtics i l'actualització de les guies docents mitjançant les respectives 
addendes. Un cop acabada la Junta, es faran públics els documents aprovats. 

Se segueix treballant en un Pla de desconfinamient segons les directives que tenen previst acordar la 
gerència de la UPC amb els diferents col·lectius de la nostra Universitat. Tot això queda sempre 
subjecte al que indica per les autoritats sanitàries. 

Hem d'insistir i recalcar que tots els actes acadèmics de l'ETSAB fins a finals de juliol es realitzaran de 
manera online. 

 

ACTIVITAT DOCENT 

L'accés a l'Escola segueix restringit fins que no canviï la fase de confinament. S’informarà de les noves 
mesures quan això passi. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200509/481027563601/la-gran-trampa-del-teletrabajo.html
https://www.youtube.com/watch?v=-L8-WQbEttw&feature=youtu.be
https://youtu.be/0vg_QsLvShE


Les queixes i disfuncions s'han anat comunicant a les direccions dels departaments, que han fet les 
gestions oportunes per a la seva resolució. 

Preguem que es respectin els protocols per a les queixes i les instàncies mitjançant la secretaria 
acadèmica. 

El calendari acadèmic aprovat per la Junta per a aquest curs es manté, així com les modificacions que 
es van introduir el gener de 2020 sobre les dues últimes setmanes de maig i la realització dels exàmens 
i treballs de manera esglaonada. 

S'ha enviat un recordatori de tot això als responsables de les assignatures des de la direcció d'estudis 
i també s'ha demanat col·laboració a les direccions departamentals. 

La direcció d'estudis i la direcció de l'ETSAB han de ser informats de qualsevol incidència al calendari 
per poder prendre les mesures oportunes. 

S'han anat realitzant presentacions de PFG amb un nombre d'assistències molt significatives. Recordo 
que aquests actes són públics i estan oberts a tota la comunitat de l'ETSAB (se n’informa a l'apartat 
"avisos" del web). 

S'està treballant en col·laboració amb el vicerector d'Ordenació Acadèmica en un nou calendari de 
defenses TFE per a aquest segon semestre acadèmic, la qual cosa abasta des de juliol fins a octubre / 
novembre. En breu es farà públic. 

Estem intentat flexibilitzar les dates i agilitar els protocols. 

 

PAS. Servei TIC, Secretaria Acadèmica, Mobilitat 

L'activitat de l'PAS segueix sent intensa i amb uns mitjans limitats. Tot i això voldria remarcar que el 
seu esforç és més que encomiable, també gràcies a el suport fonamental dels serveis TIC de l'ETSAB. 

 

ALTRES 

Agraïm la flexibilitat i la bona predisposició de tots els col·lectius en els petits desajustos que han anat 
apareixent. 

Ens ha arribat informació que hi ha professorat que realitza cursos i conferències en altres àmbits, 
estatals i internacionals. Crec que és una magnífica notícia i demano a les persones implicades que ens 
els comuniquin per informar també des de la nostra pàgina web. 

Moltes gràcies de nou per tot l'esforç. 

Cordialment, 

 

 


