
Benvolgudes, benvolguts, 

Amb molts ja vaig poder parlar dilluns passat en les reunions amb coordinadors 
d'assignatures. Vaig alegrar-me de veure-vos bé de salut i amb ànims per 
enfrontar el final de curs.  Aquells que encara no he pogut veure, espero 
igualment que estigueu bé. 
 

Des del darrer correu que us vaig enviar hem pogut celebrar el centenari de 
la creació del títol d'Enginyeria de Telecomunicació (22 d'abril 
- https://www.instagram.com/p/B_R8zXsg6jc/), la diada de Sant Jordi (23 
d'abril - https://www.instagram.com/p/B_USYyJA7Ui/), les Jornades de Portes 
Obertes conjuntes de tota 
la UPC (https://www.instagram.com/p/B_XBrtjgu7z/) i una permanent de 
la CODITEL (Conferencia de Directores de Telecomunicación) on diferents 
escoles vam poder compartir com estàvem vivint aquesta situació. Podem estar 
contents de la nostra capacitat d'adaptació. 

A banda d'aquests actes, com sempre us detallo els punts informatius: 

 Ahir va tenir lloc un Consell Acadèmic on el Rector ens va presentar els 
diferents documents i actuacions que es portaran al proper Consell de 
Govern de 14 de Maig. De tots ells ja n'hem anat parlant durant les 
passades setmanes. Si hi hagués algun canvi significatiu respecte les 
instruccions donades, o alguna novetat, ja us la faria saber. 

 Cal destacar que gerència està treballant en el Pla de Desconfinament, 
que aquesta setmana es negocia amb els sindicats de PAS i PDI i del 
que tindrem més concreció la setmana vinent. La represa d'activitat de 
PDI i PAS serà esglaonada i seguint tots els criteris i mesures 
sanitàries recomanades. El primer que es podrà reprendre és l'activitat 
en projectes de recerca. 

 Els exàmens finals segueixen programats de manera no presencial 
com us havíem anunciat. No es produirà cap canvi en aquest aspecte. 
Tot i les notícies esperançadores que ens arriben pels mitjans sobre 
les dates d'arribada a la "nova normalitat", les universitats seguirem 
amb la programació d'exàmens online prevista. 

 El proper 13 de maig, en Comissió Permanent ETSETB, portarem a 
aprovació els canvis (mínims) al calendari acadèmic que seran 
necessaris per als exàmens finals. Ja vaig comunicar dilluns als 
coordinadors que us proposarem una "Aula Virtual d'Examen Final" 
per tenir un model d'escola comú. Ho estem acabant de treballar amb 
l'Equip Directiu i l'ajuda de la DAT. 

 Us recordo que a Atenea disposem del curs UPCTelecos No 
presencial ( https://atenea.upc.edu/course/view.php?id=59560) on 
hem posat diferents enllaços i recursos per l'adaptació a no presencial. 
Us animem a compartir les vostres experiències al Fòrum del curs, en 



especial el que fa referència a avaluació on-line. En aquest mateix 
curs us hem posat les plantilles dels documents que vam comentar als 
coordinadors que podeu usar com a model per Addenda Guia Docent, 
que inclou els requisits de RGPD; i el disclaimer per les sessions amb 
videoconferència. 
(https://atenea.upc.edu/course/view.php?id=59560#section-4). 

Finalment, us adjunto a aquest correu la presentació que vaig fer en les 
reunions de dilluns, per si és del vostre interès. Com us vaig dir, he demanat a 
la DAT que faci una enquesta entre els nostres estudiants similar a la de 
l'Escola de Camins, que vaig presentar els resultats. 

Crec que ens confirmarà que la sobrecàrrega de feina i l'angoixa pels resultats 
dels exàmens finals són també les preocupacions més grans que tenen ara els 
nostres estudiants. Us aniré informant de possibles actuacions de coordinació 
entre assignatures per evitar solapaments en actes d'avaluació i dates 
d'entregues de tasques. Igualment, us agrairé que ens comenteu els resultats 
de l'avaluació parcial per veure si els resultats són comparables a la mitjana de 
cursos anteriors. 

Altre cop us agraeixo la molta i bona feina que esteu fent. Seguim en contacte, 

Josep R. Pegueroles Vallés 
Director ETSETB - UPCTelecos 


