
Benvolgudes / Benvolguts, 

 

Desitjo que estigueu tenint una tornada progressiva a la quotidianitat i que les 

vacances us hagin servit per descansar i fer provisió d'energia de cara al nou curs 

2021-22 que està a punt de començar.  

 

Lamentablement, he de començar aquest correu amb la trista notícia del traspàs el 

passat 21 d'agost, del professor Jaume Mussons, llargament vinculat a l'ETSETB fins 

la seva jubilació. Enviem el nostre condol i una forta abraçada als seus familiars, 

companys i amics. 

 

El proper dilluns s'iniciaran les classes d'un nou curs, que coincideix amb la 

celebració dels 50 anys de la creació de l'ETSETB, per al que hem previst diversos 

actes commemoratius que esperem que siguin del vostre interès, i dels que us anirem 

informant. 

 

Curs que encara estarà marcat per la pandèmia, tot i que esperem que sigui el que 

ens permeti anar reprenent la forma de fer que teníem abans de la COVID.  

 

Per la vostra informació, a continuació us faig un resum de les mesures COVID que 

hem de tenir en compte, d'acord a la instrucció relativa al pla de 

contingència: https://www.upc.edu/ca/sala-de-

premsa/pdfs/intruccio_rector_pla_contingencia_covid_curs2021_22.pdf i que ja incloïa 

el 70% d'aforament a les aules que s'ha ratificat darrerament (Resolució 

SLT/2704/2021).  

 

i) Tota la docència (graus i màsters) s'ha planificat de manera presencial, amb el 

100% de l'alumnat matriculat fent les activitats acadèmiques al campus, tot i que mai 

superen (amb criteri general) el 50% de l'aforament de l'aula (i en cap cas el 70%). 

 

ii) es mantenen les mesures: higiene de mans, mascareta, ventilació 

 

iii) es manté el criteri de mantenir la major distància possible entre ocupants d'un 

espai tot i que s'entén que al 70% es poden ocupar seients contigus. 

 

iv) es permet la realització de pràctiques per parelles. 
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v) no es manté un registre de la ubicació de cada alumne en cada aula (traçabilitat) 

 

vi) es manté l'obligatorietat de notificar un positiu de COVID al comitè COVID de 

l'ETSETB (infocovid.etsetb@upc.edu) 

 

vii) es demanarà al professorat que faciliti el seguiment de l'assignatura a aquells que 

(com en una malaltia comuna) no puguin assistir a classe, però no es demanarà de 

manera obligatòria la transmissió de classes en streaming. 

 

viii) només es considerarà contacte estret aquells que vinguin determinats per 

Salut, no tenint en compte la ubicació propera a l'aula, ja que l'ús de mascareta és 

obligatori. 

 

ix) en cas de detecció de brot es consultarà el comitè COVID UPC (gerència) per si 

es veu necessari el pas temporal del grup a modalitat online. 

 

x) la consideració de PDI-PES ha de ser renovada per al curs 21-22 i en qualsevol 

cas, només eximeix de l'activitat a l'aula si explícitament ho indica l'informe mèdic. 

 

Estem a l'espera de rebre les mascaretes per PDI, PAS i estudiants d'aquest curs, 

i seguirem amb la distribució de FFP2 tal com fèiem l'any passat per als laboratoris. 

 

Des de gerència s'està treballant per tenir punt de vacunació al mateix 

Campus Nord (possiblement a partir del proper dilluns), i poder establir mesures 

incentivadores per incrementar el percentatge de vacunats entre la nostra comunitat. 

 

Com en els darrers cursos farem una sessió informativa, per aquells que tingueu 

dubtes o consultes el proper: 

 

Dia:  Divendres 10 de setembre 

Hora: 12:00  

Enllaç:  https://meet.google.com/kch-ffcw-gkq  

 

Agraeixo moltíssim, altre cop, l'esforç que esteu fent tots oferir el millor 

ensenyament universitari possible. Els que pugueu assistir a la reunió, ja tindré ocasió 

de poder-vos saludar personalment, i als demés només em queda desitjar-vos una 

festiva diada nacional de Catalunya i un magnífic inici de curs. 
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Cordialment, 

 

Josep R. Pegueroles Vallés 

Director ETSETB - UPC Telecos 

 


