
Benvolgudes/ Benvolguts,

A punt de començar el període lectiu del segon quadrimestre,  el PROCICAT ha fet públiques
noves mesures (d'aplicació en el nostre centre a partir del proper 15 de febrer) on s’indica la
represa de classes teòriques presencials per als alumnes de primer curs de grau. Aquesta mesura
ha estat fruit de les sol·licituds fetes pels rectors de les universitats catalanes.

Abans de detallar-vos com es concreta això als diferents estudis de l'ETSETB,  reitero el meu
agraïment a tota la comunitat:  professorat,  PAS i  estudiants,  per  l'enorme esforç que esteu
demostrant, i que ens ha permès cloure amb èxit i aparent normalitat el primer quadrimestre del
curs (el segon ja en pandèmia).

De cara a l'inici  del  quadrimestre,  i  arrel  de les noves mesures de PROCICAT, després de
debatre-ho en reunió de directors de centre amb rector i consultat en reunió d'equip directiu amb
els respectius caps d'estudis, hem acordat:

•El 1r curs de totes les titulacions de grau (GRETST, GEF, GRELEC) s'impartirà
d'acord al  model    de presencialitat  amb aforament restringit  tal com es va definir  per  
setembre de 2020. (Amb caràcter general Teoria i Laboratoris a l'aula i laboratoris amb
50% d'aforament, i emissió en streaming síncron quan sigui necessari).
•Resta de  cursos de graus  i  màsters tal  com  es  va  definir  a  la  instrucció  de  15
d'octubre  de 2020 i  es va acabar  el  període lectiu abans de nadal  (amb caràcter
general teoria online, pràctiques i exàmens presencials)

És molt  important que indiqueu la informació detallada tal  com es concreta a la vostra
assignatura a través d'Atenea.

El professorat de 1r que torna a impartir les classes de manera presencial, tal com es feia al
setembre, cal que segueixi amb especial cura totes les mesures higièniques, sanitàries i de
control de ventilació que ja es van recomanar a l'inici del curs 2020-21.

Aquestes  mesures  són  les  mateixes  que  les  contemplades  per  a  la  impartició  de laboratoris
pràctics de tots els cursos i estudis de l'ETSETB, que s'ha vingut fent de manera ininterrompuda
des de setembre de 2020 i que podem dir amb satisfacció que han resultat amb una absència
total  de contagis a  les pràctiques de laboratori.  Des de setembre de 2020 que el  comitè
COVID ETSETB no ha detectat  ni  ha reportat  cap cas de positiu  derivat  de l'activitat  docent
presencial als laboratoris de pràctiques.

És per això que també  oferirem,  a partir  de divendres 12 de febrer,  a tot el professorat de
primer amb docència presencial, la possibilitat de recollir  mascaretes FFP2 a consergeria de
l'ETSETB (B3), tal com es venia fent fins ara per les classes de laboratori.

Igualment,  per  millorar  la  traçabilitat,a  partir  del  15  de  gener  disposareu  de  l'aplicació
APPARCA, desenvolupada per Serveis Informàtics de l'ETSETB. És molt important que recordeu
als estudiants la obligació de registrar la seva presència en cada aula i franja horària.

https://intranet.etsetb.upc.edu/serveis/share/apparca/#/

Aquesta eina,  també els permetrà l'ús de les aules informàtiques de l'A2, com aules d'estudi,
per quan estiguin desplaçats al campus i hagin de fer un seguiment online des del campus.

https://telecos.upc.edu/ca/shared/documents-noticies/comunicat-10-09-2020.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/shared/documents-noticies/comunicat-10-09-2020.pdf
https://intranet.etsetb.upc.edu/serveis/share/apparca/#/
https://telecos.upc.edu/ca/shared/etsetb-mesures-covid-19-15-31-octubre-2020.pdf
https://telecos.upc.edu/ca/shared/etsetb-mesures-covid-19-15-31-octubre-2020.pdf


Finalment, per aquells que tingueu dubtes, especialment al professorat de 1r dels graus, us
convoco a una sessió informativa, on podreu resoldre els vostres dubtes, el proper:

DIVENDRES 12 de FEBRER

HORA. 9 a 11:00

Enllaç: meet.google.com/ffd-excg-uup

Com sempre tot  l'equip directiu  restem a la  vostra disposició per qualsevol  cosa que pugueu
necessitar,

Cordialment,
Josep R. Pegueroles Vallés

Director ETSETB-UPCTelecos

http://meet.google.com/ffd-excg-uup

