
Benvolgudes, benvolguts, 

Ens reincorporem a l’activitat després del parèntesi de Pasqua tot desitjant que estigueu bé 
de salut, vosaltres i els vostres. Esperem que comenceu animats el darrer període d’aquest 
quadrimestre accidentat. 

Un mes després de l’aturada de l’activitat presencial a la universitat encara no tenim data de 
retorn i hem d’estar preparats per acabar totes les activitats del curs, avaluació 
final inclosa, en modalitat online. 

Tot i que aquesta circumstància és incòmoda hem de pensar que precisament el confinament 
és allò que està fent que entre tots anem controlant l’expansió del virus. 

Vull tornar a agrair-vos el vostre esforç, en primer lloc per fer tot el possible perquè puguem 
seguir l’activitat acadèmica en certa normalitat, i en segon lloc pel seguit d’iniciatives socials 
en que us esteu comprometent per fer front a la crisi sanitària. 

Estic esperançat en que la participació de membres de la nostra comunitat en projectes 
socials com https://www.oxygen.protofy.xyz/ per la fabricació de respiradors, 
o https://www.coronavirusmakers.org/ per la impressió 3D de mascaretes, 
o https://telecomunicat.cat/ per facilitar tauletes i telèfons mòbils a hospitals, aportaran el 
nostre granet de sorra a la solució de la crisi.   

Igualment, l’Escola lidera un projecte amb l’Institut Català de la Salut unint esforços d’un grup 
de PAE i diferents professors i PAS. El projecte Connecta-COVID19 està desenvolupant un 
sistema per gestionar el flux d’informació entre personal sanitari i familiars de pacients 
ingressats amb COVID i que no tenen autonomia per poder comunicar-se. Si esteu interessats 
en contribuir a aquest projecte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través d’aquest 
correu. 

Com a informacions destacades d’aquest retorn a l’activitat cal destacar: 

i)                 Tot i el nou RD de 9 d’abril en que s’aixequen algunes mesures, la nostra situació 
com Universitat segueix igual a com es va decretar en la primera declaració de l’estat d’alarma 
de dia 14 de març. Per tant, tota l’activitat seguirà sent no presencial, i els campus seguiran 
tancats. 

ii)                Ja gairebé el 100% de les assignatures ens heu fet arribar el vostre pla 
d’adaptació online. Estigueu oberts a suggeriments que us anem fent per tal de millorar la 
docència no presencial. 

iii)              La UPC ha publicat unes FAQs (https://www.upc.edu/ca/serveis/preguntes-
frequents-sobre-el-covid-19-per-a-estudiants-upc) que donen resposta a les preguntes que 
molts ens hem fet aquests dies. És interessant que tota la comunitat les llegim per entendre 
les mesures que els centres anirem aplicant. 

iv)              Mantenim reunions setmanals amb la DAT per fer un seguiment de l’activitat online 
de les diferents assignatures. 

v)                La UPC va aprovar eliminar les enquestes a PDI d’aquest quadrimestre. En el seu 
lloc es recollirà una consulta, no vinculant a efecte d’avaluació, només de les assignatures, per 
saber com s’han anat adaptant. 



vi)              Ens reunim molt sovint i avui mateix ho hem fet, en Equip Directiu per anar adaptant 
les directrius UPC a la nostra Escola. Aquests dies hem tornat a posar en marxa les Jornades 
de Portes Obertes (en modalitat online), trobareu la informació a la nostra pàgina web 
principal. Us preguem que si teniu contactes amb centres de secundària en feu la màxima 
difusió. 

vii)       Demà dimecres celebrarem la primera Comissió Permanent online, en el marc 
d’aquesta certa normalitat de funcionament. Aprovarem actuacions d'ordinari com l’informe 
d’enquestes del quadrimestre anterior, distribució de capítol 2 de pressupost, convocatòria 
equipament obsolet,... 

viii)             Està prevista una altra Comissió Permanent a mitjans de maig, també online, on 
haurem d’aprovar els canvis docents que s’han produït aquest quadrimestre a causa de l’estat 
d’alarma. 

ix)     De moment el calendari lectiu es manté, amb la peculiaritat que es farà tot online. De 
tota manera cal tenir en compte que es poden produir canvis. Forçosament, degut a les dates 
de les PAU i depenent de la data de tornada a la presencialitat,  hi haurà canvis en les dates de 
reavaluació, seminaris i cursos intensius. 

x)           Recordem que avui dia 14 d’abril és el darrer dia que tenim per publicar al Metacurs 
d'Atenea els canvis de cadascuna de les assignatures. Tant pel que fa a la manera d’impartició 
com pel que fa a la seva avaluació. 

xi)              Ja en el comunicat del rector de data 3 d’abril se’ns demanava que adaptem tots els 
processos d’avaluació per poder fer-se de manera online. Alguns ja hem començat a fer 
controls parcials d’acord a la nova situació. 

xii)              Avui mateix es publicaran unes directrius a nivell UPC (“Criteris de seguretat TIC i 
protecció de dades personals en classe i/o avaluació en remot”,  i   “Recomanacions en relació 
a les proves d’avaluació en el context de la situació excepcional de docència no-presencial 
motivada per la COVID-19”) elaborades per Serveis Jurídics i Serveis TIC de la UPC. 

xiii)             Des de l’equip directiu estem preparant un resum executiu d'aquestes 
recomanacions i consideracions legals. Us el farem arribar en el butlletí del proper divendres. 

xiv)            Aquells que ja hagueu fet avaluacions online o ho feu en els propers dies no us 
preocupeu si no compleixen estrictament els requisits legals. Hem establert un període de 
transitorietat fins 24 d’abril. 

xv)      Juntament amb la DAT estem generant un document/guia amb exemples de 
mecanismes d'avaluació online, que podreu fer servir tant per les avaluacions a partir del 24 
d'abril com pels exàmens finals. Aquesta guia  també inclourà el codi d’honorabilitat i 
recordatori de normativa de còpia, que adaptarà el document que se’ns ha facilitat a nivell 
UPC, per si es vol usar. Tenim pensat anar-la publicant al curs d'Atenea de l'ETSETB de 
docència no presencial. 

  

Com sempre, no dubteu en contactar amb mi o amb els sotsdirectors i caps d’estudis per 
qualsevol dubte que pugueu tenir. 

Seguim endavant, 



  

Josep Pegueroles 

Director ETSETB-UPCTelecos 

 


