
COMUNICAT NÚM. 9 – Informe de l’11 al 15 de maig. 

 

Un cop més, bon dia. 

Em consta que tot el col·lectiu està fent un esforç considerable, a vegades en condicions molt 
poc favorables. Queda poc per finalitzar el curs acadèmic i voldria animar a mantenir el vostre 
compromís perquè tots i totes el pugueu superar de la millor manera possible, que és el que 
des de l'equip de l'ETSAB desitgem. 

Moltes gràcies a tots i totes pel vostre esforç. 

Hem intentat ajudar persones que tenien problemes amb la seva connexió i espero que 
estiguin solucionats. 

ENQUESTES. Com ja es va anunciar, per a aquest segon semestre la UPC ha decidit no realitzar 
les enquestes a l'estudiantat sobre l'activitat del professorat. Per a aquells grups que vulguin 
realitzar pel seu compte una enquesta normalitzada, sense valor en termes de rendiment 
lectiu, us proposem el model de l'ICE: 

https://www.ice.upc.edu/ca/suport-a-la-docencia/eines_i_recursos/eines-upc/enquesta-de-
satisfaccio-seeq 

CALENDARIS. Des Direcció d'Estudis s'ha realitzat una actualització dels calendaris de defenses 
de tots els Treballs Finals d'Estudi del segon semestre 2019-20 (TFG, TFM, PFG i PFC). 

PAGAMENT MATRICULES. La UPC no aplicarà, durant l'estat d'alarma, ni la suspensió de drets 
per impagament de la matrícula, ni el recàrrec corresponent un cop es reactivi el seu 
pagament, de l'2020.04.03. Més informació: 

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/mesures-pagament-matricula 

PERMANÈNCIA. Sobre les normatives de permanència de grau i màster, els terminis per assolir 
el rendiment mínim en la fase inicial dels estudis de grau i de rendiment mínim en el primer 
any acadèmic, tant dels estudis universitaris de grau com de màster, queden ampliats en dos 
quadrimestres pels estudiants amb matrícula vigent durant el segon quadrimestre de el curs 
2019-20. Així mateix, en el càlcul dels paràmetres de seguiment de progrés dels estudiants no 
es tindran en compte les qualificacions del segon quadrimestre o anuals de el curs 2019-20, ja 
que podrien condicionar la matrícula de cursos posteriors, suposar la seva desvinculació, o 
qualsevol altre efecte acadèmic. 

 

REUNIONS 

Les reunions online amb el rectorat es continuen fent com de costum amb l'equip de direcció 
ETSAB, els directors i les directores dels departaments i dels altres centres de la UPC, amb 
l'estudiantat i amb el PAS. 

JUNTA D’ESCOLA. La Junta d'Escola va tenir lloc en dues sessions: dilluns 11 i el 13 dimecres 
de maig. Les propostes recollides en l'ordre del dia van ser sotmeses a votació. L'escrutini dels 
vots va ser favorable, el que va suposar l'aprovació de les propostes acadèmiques plantejades: 
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reformulació de TFG, Tallers temàtics i Optativitat (Grau i MarqEtsaB) per al curs 2021-22. Els 
concursos es realitzaran aquesta tardor. El TFG es modificarà parcialment el curs 2020-21. 
S'adjuntaran els documents aprovats. 

 

ACTIVITAT DOCENT 

L'accés a l'Escola segueix restringit seguint les directrius del rectorat i les indicacions de 
Sanitat. 

La universitat segueix amb una sèrie de protocols que es poden veure a l'enllaç següent: 

https://www.upc.edu/prevencio/ca 

La Junta de Govern va aprovar el següent protocol: 

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/aprovat-el-pla-de-desconfinament-de-la-
upc 

TESIS. Sobre l'organització de les tesis doctorals, em remeto a la resolució de Consell de 
Govern: 

https://www.upc.edu/normatives/ca/Covid-19/resolucions/documents-acords-dorgans-col-
legiats/resolucio-728_2020-tesis-doctorals-suspensio-terminis-i-mesures-ordenacio_.pdf 

 

PAS. Servei TIC, Secretària Acadèmica, Mobilitat 

L'activitat de l'PAS segueix sent intensa i amb uns mitjans limitats. S’ha previst fer una reunió 
amb aquest col·lectiu la setmana que ve. 

Aprofito per agrair els esforços dels serveis TIC de l'ETSAB perquè tot segueixi funcionant en 
remot. 

 

ALTRES 

A la pàgina web de l'ETSAB trobareu els links de conferències o actes que professor @ s de 
l'ETSAB estan realitzant fora de l'àmbit acadèmic. 

Els diferents cursos estan oferint, a més conferències i classes online de temes específics. 

Crec que és una bona oportunitat perquè to @ s puguem gaudir d'aquests esdeveniments, és 
un esforç que cal aprofitar ja que tothom està posant el millor de si mateix. 

Moltes gràcies de nou per tot l'esforç. 

Cordialment, 
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