Benvolgudes, benvolguts,
Espero que seguiu bé de salut. Tal com us vaig anunciar en el butlletí d'aquest
dilluns, us actualitzo les novetats que han ocorregut durant la setmana:
i) Dimecres vam celebrar la Comissió Permanent de manera telemàtica.
Haureu rebut el document d'acords.
ii) Dijous ens vam reunir amb el vicerector Gassó i ens va informar de la
publicació per part del Departament d'Universitats i Recerca d'un document
sobre criteris i enfocament de l'avaluació (https://govern.cat/salapremsa/notespremsa/384224/govern-universitats-proposen-quatre-formats-avaluacio-nopresencial-davant-situacio-confinament-pandemia-covid-19). Aquest no
contradiu en res cap dels consells i directrius que ja hem anat aplicant a la
nostra escola.
iii) S'espera que a començaments de la setmana vinent tinguem un
document similar que faci referència a les pràctiques acadèmiques
externes. Cal dir que ja des de l'ETSETB hem pres mesures al respecte i tot el
que s'ha avançat fins ara queda cobert.
iv) Properament ens enviaran un document acordat pel sistema universitari
espanyol sobre les addendes de les guies docents i la seva implicació en
modificacions i reverificacions dels estudis. Aquest ja és coherent amb les
descripcions de les adaptacions que us hem demanat fins ara. És important
que aquestes "addendes" estiguin disponibles i fàcilment visibles al metacurs
d'Atenea de cadascuna de les assignatures.
v) Se'ns confirma que els TFG/TFM que tinguin component pràctica i no
s'hagin pogut reorientar es podran defensar fins al 27 de novembre en
convocatòria extraordinària. No es pot contemplar l'exempció de taxes per
l'obligatorietat de tenir coberta l'assegurança escolar mentre s'és estudiant de
la UPC (aprox 90€). En breu us farem arribar el procediment per poder notificar
aquesta condició de pròrroga fins al novembre, i els terminis per declarar-ho.
vi) Dijous vam celebrar les Jornades de Portes Obertes del Grau d'Enginyeria
Física i avui les del Grau de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i el Grau
d'Electrònica de Telecomunicació. La setmana vinent farem JPO de màsters.
La valoració és molt positiva. Us demanem màxima difusió de les dates de
les properes sessions per poder arribar al màxim nombre d'estudiants de
batxillerat.
vii) Avui divendres en reunió amb el Rector se'ns informa que s'ha prorrogat
el termini per renúncia/modificació de matrícula fins al proper 30
d'abril. Aquesta renúncia només té efectes acadèmics i no econòmics. És
important donar tota la informació sobre l'avaluació final als alumnes abans
d'aquesta data.
viii) Gerència ha començat a treballar en el pla de desconfinament. Aquest
serà gradual i en cap cas contempla de manera imminent el retorn a les aules

ni l'avaluació final presencial. Sí que té en compte l'activitat de projectes de
recerca que molts grups i departaments han tingut aturada i que amb la
represa d'activitat a nivell nacional poden requerir d'alguna actuació controlada.
Bé a través dels directors de departaments o de les direccions de centres us
farem arribar la informació de manera pertinent.
ix) Adjunt a aquest correu trobareu un PPT amb el resum executiu dels
documents de criteris i recomanacions per l'avaluació. Podeu usar els
exemples inclosos per "copiar i enganxar" a les vostres assignatures. També
els posarem disponibles al curs Atenea de docència no presencial ETSETB. Si
teniu qualsevol dubte com sempre podeu contactar amb mi o qualsevol dels
sotsdirectors i caps d'estudis. En particular, i en relació a la taula que indica les
normes relatives a la protecció de dades, dilluns us convocaré als coordinadors
de les assignatures de graus i màsters entre el dimecres dia 22 d'abril a les
11:15 i a les 17:15 per a veure com cal procedir.
Agraeixo com sempre l'esforç que esteu fent i desitjo que passeu un cap
de setmana de descans.
Salutacions cordials,
Josep.

