
Benvolgudes, benvolguts, 

Espero que vosaltres i els vostres seguiu bé de salut. Ja fa més de tres 
setmanes de la darrera comunicació. Hem assolit una bona velocitat de creuer 
en el nou escenari online, tot i això encarem la darrera setmana del calendari 
acadèmic amb moltes novetats que explicar-vos. Després de l'èxit de l'edició 
Virtual del Forum Telecos (https://forumtelecos.upc.edu/), la celebració de 
diferents òrgans col.legiats (Comissió Permanent ETSETB, Consell Acadèmic 
UPC, Consell de Govern UPC) i la imminent finalització del termini per sol.licitar 
prorrogar els TFG/TFM fins novembre 
(https://tinyurl.com/y7aatbfe   https://tinyurl.com/ydd2777f) , els punts més 
importants a informar són els següents punts: 

 En el darrer Consell de Govern (14 de maig) es va aprovar el "Pla de 
Desconfinament de la UPC". Aquest pla pauta el retorn a la 
normalitat de la Universitat seguint les mateixes fases que el Govern. 
Ara mateix estem en Fase 1. En aquesta fase es prioritza la 
reactivació de la recerca. 

 En aquesta i les següents fases (adjunto resum a aquest correu) el 
paper dels Departaments serà molt rellevant, ja que d'ells depèn la 
Recerca i la gestió del PDI. Podeu contactar amb els vostres caps 
de departament si teniu dubtes al respecte. Igualment, també podeu 
dirigir-vos a mi mateix o altres membres de l'Equip Directiu per si us 
podem ajudar o redirigir a la persona adient. 

 El passat 13 de maig vam celebrar una Comissió Permanent (CP) on es 
va aprovar la modificació dels calendaris d'exàmens. Els caps 
d'estudis ja s'han posat en contacte amb vosaltres, però podeu 
trobar la informació en el següent 
enllaç: https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/horaris-aules-i-
calendaris/calendari-dexamens 

 Igualment ja tenim preparats els horaris dels seminaris, els cursos 
intensius i els exàmens de reavaluació, que proposarem a la 
propera Comissió Permanent de la setmana vinent (per correu 
electrònic). Aviat us farem arribar aquesta informació. 

 En la mateixa CP del 13 de maig es va presentar una enquesta 
realitzada als estudiants sobre com han viscut personalment la 
transició a docència online. Us adjunto el document. Es tracta d'una 
enquesta similar a la que es va fer a l'Escola de Camins. Els 
resultats a l'igual que l'anterior mostren com tot i la 
correcta adaptació de la impartició de la docència, la no 
presencialitat causa un estrès extra i molta incertesa de 
l'estudiant. I aquestes circumstàncies es tradueixen en una 
preocupació molt alta per les proves 
d'avaluació online percebudes com de dificultat molt més elevada 
i amb resultats molt inferiors als esperats. Cal tenir molt en compte 
aquests resultats de cara a la preparació dels exàmens finals.  
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 La DAT també va presentar un document sobre l'avaluació final, arrel del 
qual es va obrir un debat en Comissió Permanent sobre com s’ha 
desenvolupat l’activitat acadèmica aquest quadrimestre, amb 
l’estat d’alarma i el confinament. Aquestes condicions de les que no 
tenim experiència prèvia afectaran segur la capacitat d'assimilació de 
coneixements dels alumnes, així com al rendiment general de les 
assignatures, en particular els resultats d’avaluació. Caldrà entre tots 
pensar com fer equiparables el resultats d'aquest quadrimestre 
excepcional al de cursos anteriors.  En un proper correu 
electrònic us enviaré un resum de les conclusions de la Comissió 
Permanent. 

 En un butlletí passat us vaig anunciar que l'Escola proposaria un entorn 
comú a totes les assignatures i específic per la realització dels 
exàmens online. Aquesta idea ha estat recolzada a nivell de tota la 
UPC, i aquest dilluns se'ns presentarà "AteneaExams", l'eina que 
haurà de fer servir tota la UPC per la realització de les proves 
finals d'avaluació. AteneaExams és una extensió de la pròpia 
Atenea, d'idèntic funcionament, però que compta amb equipament 
més robust que el fa més tolerant a fallades.  D'aquesta manera es 
donen totes les garanties possibles per la realització de tots els 
exàmens de la universitat de manera simultània. 

 En el marc d'AteneaExams es proposa l'entorn comú per exàmens 
finals a l'ETSETB en el document que us adjunto. Els diferents 
coordinadors d'assignatures tindreu l'oportunitat de tenir una 
demostració pràctica el proper Dijous 28 (matí de 11 a 14) i Divendres 
29 de maig (tarda de 14 a 17), un cop finalitzat el curs i abans de 
començar el període d'exàmens. És important que assistiu a aquesta 
formació pràctica si voleu saber el suport que us podrem oferir des de 
Serveis Informàtics. Rebreu la convocatòria entre dimarts dia 26 de 
maig. 

 Un altre punt important a informar és la creació del Grup de Treball de 
la UPC per definir el model de docència UPC per al curs 20-21. 
Aquesta comissió, de la que formo part, treballa sobre la instrucció del 
Consell Interuniversitari de Catalunya pel qual el curs vinent es pot 
planificar tot segons l'excepcionalitat actual, tot intentant 
aconseguir la màxima presencialitat possible. 

 El Grup de Treball tindrà llest el seu document de conclusions (amb les 
directrius UPC) durant la propera setmana. A partir d'aquest 
document cada centre planificarà grups / capacitats de grups / 
horaris / espais / percentatge de presencialitat, durant tot el mes 
de Juny, segons recursos disponibles, i per de cadascuna de les 
assignatures dels diferents plans d'estudi. Si bé aquesta nova 
planificació no afectarà a l'encàrrec global a departaments sí que, 
forçosament, afectarà a altres particularitats. Us demanem que 
espereu el repartiment docent detallat a tenir llesta la planificació 
final. 



En els propers dies tant els caps d'estudis com jo mateix us anirem contactant 
(en especial als coordinadors) d'una banda per tenir informació de primera mà 
de com s'està desenvolupant l'avaluació continuada com per si teniu dubtes de 
cara a la realització del final, segons el model ETSETB, o de la planificació de 
les vostres assignatures de cara al curs 20-21. 

Cordialment, 

Josep R. Pegueroles Vallés 

Director ETSETB - UPCTelecos 


