Benvolgudes, benvolguts,
De nou contacto amb vosaltres, com ho aniré fent periòdicament, per donar-vos les
darreres informacions que ens van arribant.
Reitero l'agraïment per l'esforç que esteu fent i us transmeto també l'agraïment des de la
DAT, que ens comenta que "les incidències que els han fet arribar aquests primers dies
de classe no presencial són mínimes i en general tot està funcionant bastant bé".
(i) Allargament del període de situació excepcional.
Potser la notícia més important que ha ocorregut aquests dies és que el termini inicial
d'aturada de les activitats presencials, que estava marcat per al 14 d'abril, ha quedat
postposat sine die.
Tant pels comunicats oficials com per la premsa ja deveu estar al cas que l'estat
d'alarma, decretat en principi per 15 dies, s'ha anat allargant. Actualment, per la
informació de que disposem, no podem assegurar quan finalitzarà la suspensió
d'activitats presencials. Hem d'estar preparats per diferents escenaris, alguns més
pessimistes que altres, per això els caps d'estudis tornaran a contactar amb vosaltres
perquè amplieu l'adaptació d'activitats presencials més enllà del 14 d'abril,
concretament fins el 27 de maig, data de finalització del calendari acadèmic vigent.

(ii) Modificació protocol accés edificis
Des de gerència ens han comunicat que s'ha modificat el protocol d'accés als edificis de
la universitat. A partir del dia 21 de març l'accés queda totalment restringit i només
s'autoritzarà a "aquelles persones que de forma ineludible hagin de fer alguna actuació
conduent al manteniment d’instal·lacions i/o serveis crítics".
Us adjunto la comunicació complerta, a la web del COVID-19, perquè aquells que
estigueu en aquest cas sapigueu com heu de procedir.

(iii) Comptes GSuite d'estudiants
Degut a la LOPD, els comptes d'estudiants no es poden fer públics, pel que ja no es
trobaran ni s'autocompletaran els noms dels alumnes quan utilitzem el seu domini
@estudiantat.upc.edu.
Per gestionar les llistes de classe d'una manera prou àgil al següent enllaç s'inclouen
algunes recomanacions usant els llistats accessibles via Atenea.
https://serveistic.upc.edu/ca/g-suite-for-education/faq/soc-estudiant-i-no-estic-en-eldirectori-upc-de-g-suite

Com veieu estem just entrant en la fase greu de l'alerta. Les notícies i directrius que
rebem poden arribar a ser descoratjadores. Hem de ser conscients de l'abast de la
situació, gravetat de l'emergència i importància de seguir les mesures indicades.
No vull que caiguem, però, en el pessimisme. Si els estudiants fan el seguiment com
toca i el professorat acompanya en aquesta nova situació, juntament amb els serveis de
l'Escola, estic segur que ens en sortirem de la millor manera possible.
Desitjo que estigueu tots bé, amb la gent que estimeu, i us disposeu a passar un cap de
setmana de descans de la millor manera possible. La setmana vinent seguirem en
contacte per explicar-vos l'avanç de la situació.

Cordialment,
Josep Pegueroles
Director ETSETB-UPCTelecos

