
Benvolgudes, benvolguts, 

Com sempre i d'inici desitjar-vos bona salut a vosaltres i els vostres. 

Seguint el comunicat del rector (https://www.upc.edu/ca/sala-de-
premsa/noticies/comunicat-del-rector) i d'acord al criteri de totes les universitats 
catalanes, us confirmo que aquest quadrimestre no es reprendran les classes 
presencials a la nostra Escola. 

Això ja és coherent amb el que us havíem demanat fins ara, juntament amb els 
caps d'estudis, que consisteix en: 

1. Fer un pla d'adaptació a la impartició de docència no presencial fins al 27 de 
maig (dia de finalització del calendari lectiu). 

2. Establir mecanismes d'avaluació continuada online que permetin mantenir en la 
mesura del possible els percentatges de la guia docent. 

Ja gairebé tots els coordinadors ens heu fet arribar el pla d'impartició no presencial, i 
aquests dies ens esteu enviant els mecanismes d'avaluació continuada. Si us plau 
aquells que encara no ho hagueu fet, penseu que és molt important fer-ho públic als 
estudiants, a través d'Atenea, com a molt tard el dia 14 d'abril, i que abans cal que ho 
comuniqueu al cap d'estudis. 

Els estudiants tenen la possibilitat de fer la renúncia/modificació de matrícula 
fins al 17 d'abril pel que és especialment important que tinguin la informació 
d'adaptació abans d'aquesta data. 

Com a novetat en el comunicat del rector ja se'ns demana que comencem a pensar 
un mecanisme d'avaluació final online, cas que aquests tampoc es poguessin fer de 
manera presencial. A dia d'avui encara mantenim en la planificació poder fer 
algunes activitats presencials (per exemple els exàmens finals) cap a finals de juny o 
principis de juliol, però sempre en el ben entès que l'evolució de l'epidèmia ho permeti. 

Cal doncs que quan pensem en els mecanismes d'avaluació no presencial per 
l'avaluació continuada pensem també en com fer-ho cas de ser exàmens finals. 

Alguns ens esteu demanant eines i procediments proposats des de l'Escola. Aquests 
dies estem treballant, juntament amb serveis jurídics de la Universitat, per oferir-
vos un ventall de possibilitats com alternatives a l'avaluació no presencial i que 
tinguin d'una banda tot el rigor i exigència necessària, i d'altra totes les garanties i drets 
de cara als estudiants. En breu us farem arribar aquests suggeriments. 

Us seguirem informant de qualsevol novetat que es produeixi i us desitgem que pugueu 
aprofitar el descans de Setmana Santa per refer-nos una mica de tot l'estrès que 
comporta aquests canvis. 

Cordialment, 

Josep Pegueroles 
Director ETSETB - UPCTelecos 


