Benvolgudes, benvolguts,
Tres mesos després de l'inici del confinament, acabant ja el curs, hem arribat al final del
període d'exàmens ordinaris, amb la bona notícia que estem en fase de nova normalitat.
Des de la meva darrera comunicació les notícies i novetats més destacades són les
següents:
•

Realització exàmens Atenea / Atenea Exams.

Com us vaig informar en les sessions informatives sobre exàmens, una de les
preocupacions dels serveis TIC, era que el sistema Atenea suportés la realització massiva
d'exàmens a tota la universitat. Aquest va ser el motiu de desplegar Atenea Exams.
A la gràfica que us adjunto trobareu el seguiment que des d'UPCnet es va fer de l'ús de
les dues plataformes per la realització d'exàmens, del 8 fins al 18 de juny. Cal tenir en
compte que el gruix d'exàmens segons la nostra planificació es va realitzar els dies previs
a la recollida de dades, que a la nostra escola no hi van haver incidències destacables, i
que l'activitat es va distribuir de manera balancejada entre ambdues plataformes. Moltes
gràcies a tots per haver seguit les recomanacions.

•

Introducció de notes a PRISMA

Ja fa uns dies que els caps d'estudis es van posar en contacte amb els coordinadors
d'assignatures per sol·licitar-vos que aquest curs, les notes definitives es publiquin
directament a PRISMA. Com bé sabeu, el calendari per fer tots els processos
administratius associats a l'avaluació és molt i molt just. Cal que entre tots facilitem
aquesta tasca per poder arribar a temps al període de matrícula.
Us torno a afegir a aquest correu tant el calendari que us van informar els caps d'estudis,
com els documents que us hem preparat per guiar-vos en el procés. Us demanem si us

plau que no apureu els terminis i ho feu amb temps per tal que si hi ha alguna incidència
us puguem ajudar en el procés.
•

Pla de contingència i Comissions d'Avaluació

En un anterior butlletí ja us vaig informar que a la Comissió Permanent de 13 de maig va
sorgir a debat els "mecanismes d’avaluació en el quadrimestre de primavera del curs
2019-2020 per l’excepcionalitat de la COVID-19". La Comissió Permanent va aprovar per
consens fer arribar les conclusions del debat, en correu electrònic del director, a tot el
professorat de l’ETSETB. Les conclusions es poden resumir en les següents:
•

•

La preocupació de l’estudiantat és l’angoixa que provoca l’avaluació
online, tant parcial com final, degut a la situació de confinament i docència
no presencial.
Es veu raonable demanar al PDI que apliqui criteris de flexibilitat donada
la situació i que tinguin en compte aquesta excepcionalitat per afavorir el
progrés normal dels alumnes.

Es van considerar i debatre diferents propostes sobre la manera de corregir els resultats
atípics, fruit de la situació.
És evident que el quadrimestre ha estat excepcional, i així també ho ha de ser l'avaluació.
En aquest sentit també es va pronunciar el Consell de Govern de 3 de Juny, on s'insta a
les comissions avaluadores " que facin una valoració dels resultats de les avaluacions que
hagin tingut lloc el 2n quadrimestre d’aquest curs 2019-20 i, en cas que en alguna
assignatura es posi de manifest una distribució de qualificacions amb decrements atípics,
debati i acordi, si escau, les mesures necessàries per reconduir els resultats observats"
(Document acord CG adjunt)
Així aquest quadrimestre, després de la publicació de notes, i abans de les reavaluacions
i comissions, contactarem amb els coordinadors per revisar els resultats provisionals
perquè siguin realment discriminatoris. Així donarem compliment al document del CG i
facilitarem el difícil procés de revisió, la tasca de les comissions d'avaluació i l’aplicació
del pla de contingència de l’ETSETB.
•

Planificació Setembre i Junta d'Escola

En el mateix Consell de Govern de 3 de juny es van aprovar les directrius per la
programació del curs vinent, així com diverses accions pressupostàries per facilitar-la:
1. convocatòria d'ajuts per equipament de videoconferències a
l'aula,
2. convocatòria d'ajuts per teaching assistant
3. convocatòria extraordinària d'ATPs.
Les restriccions sanitàries actuals, i la previsió d'una ocupació màxima del 50% permesa
al setembre ha fet molt complexa la proposta de calendari lectiu i la confecció dels
horaris. Vull felicitar explícitament els companys de l'àrea de Planificació Acadèmica que

han fet possible la definició de tots els horaris de tots els cursos i totes les titulacions per
permetre apropar-nos a la màxima normalitat possible, tot i el COVID-19.
Tant jo mateix com tot l'equip directiu estem molt satisfets amb el resultat que hem
obtingut. Estem acabant d'enllestir la proposta i us la farem arribar a finals d'aquesta
setmana.
Adjunt trobareu un PPT amb les directrius que hem seguit i alguna informació addicional.
Hem prioritzat un model docent centrat en l'estudiant, fent que l'oferta formativa sigui
el més semblant possible a la que estem acostumats a donar, tot i les limitacions
sanitàries del 50%. Començant la programació pels cursos baixos (nou accés) hem anat
garantint el 100% de presencialitat a tots, fins arribar a aconseguir una programació on
els escenaris del 50% i el 100% són gairebé iguals a efectes de l'estudiant; exceptuant la
distància social, i les mesures higièniques.
No amaguem que aquesta fita ha estat possible posant com a contrapartida la rigidesa
dels nous horaris. No podrem fer ajustos i modificar-los amb la flexibilitat que estàvem
acostumats. La complexitat per encabir 4 graus i 6 màsters en les aules i laboratoris que
tenim disponibles, de manera que puguem fer tota la docència presencial, és molt gran.
Ja durant les últimes setmanes la sotsdirectora de planificació i els caps d'estudis s'han
anat posant en contacte amb els coordinadors per demanar-los la forma d'impartició dels
laboratoris i avançar-los aquestes directrius. Qualsevol dubte que tingueu durant aquesta
setmana si us plau feu-nos-el arribar.
Com es desprèn de les línies anteriors, els canvis d'horaris respecte les planificacions
passades són molt important i significatius. És per això que pensem que és bo que aquest
model estigui recolzat per tota la Junta d'Escola. A començaments de juliol, presentarem
per la seva aprovació la planificació del curs 20-21 en sessió extraordinària de Junta (per
comptes de la Comissió Permanent habitual) per poder escoltar, debatre i si escau
recolzar i aprovar el model de planificació proposat.
•

Nova normalitat i fases desescalada

En els darrers dies s'han precipitat les notícies sobre les fases del desconfinament i la
nova normalitat. Quan escric aquest butlletí, totes les comunitats ja han passat a Fase 3,
les autonomies han recuperat competències, la Generalitat ha establert el nou període
com a "etapa de represa" i l'espai Schengen s'ha reobert.
Aquestes novetats ens fan pensar en una situació al setembre més normalitzada, i un
control dels rebrots molt més localitzat i focalitzat, permetent el desenvolupament
normal d'activitat sempre i quan es compleixin les mesures de precaució pertinents. És
així que gerència ens ha fet arribar un esborrany sobre les mesures en la Fase de Nova
Normalitat, que encara no és públic però que esperem quedi tancat els propers dies. En
aquest esborrany ja es contempla tot allò que fa referència a aspectes concrets de
l'activitat de la universitat de cara a setembre. Totes les mesures plantejades a nivell
d'Escola són completament compatibles amb l'esborrany que s'està treballant.

Ens queda per davant ja només la recta final del curs. A la vegada veiem el final del túnel,
podem dir oficialment que ja no estem en estat d'alarma, i que ja assaborim la nova
normalitat. A partir d'ara em dirigiré a vosaltres amb correus informatius habituals, però
dono per acabat el butlletí de crisi. Espero també anar-vos veient poc a poc pel campus,
pels passadissos, per les aules...
Podem estar molt orgullosos de la resposta que com Escola hem donat durant aquests
mesos per fer front a aquesta situació difícil. Dono gràcies especialment a tot l'equip
directiu (sotsdirectors i caps d'estudis), així com els caps d'àrea; la seva feina ingent
durant aquestes setmanes (les seves mans, el seu cap, la seva dedicació) ha fet que, per
exemple, siguem els primers en tenir llesta per la seva aprovació la planificació de l'any
vinent. Moltes felicitats i moltes gràcies a tots.
Només em queda desitjar-vos que acabeu de gaudir del dia de la Música
(https://ca.wikipedia.org/wiki/Dia_de_la_M%C3%BAsica), i que prepareu i gaudiu com
mai la revetlla de St Joan. Una bona manera pot ser a través dels concerts en xarxa
organitzats
entre
altres
per
la
UPC
per
aquest
motiu
(https://www.vives.org/programes/cultura/concert-de-sant-joan-musica-de-poetes/)
Cordialment,
Josep R. Pegueroles Vallés
Director ETSETB - UPCTelecos

