
Benvolgudes/Benvolguts,

A punt d'acabar els 15 dies en que havíem modificat el format de l'activitat segons explicat
en comunicació de 15 d'octubre rebem notícies noves sobre mesures addicionals 
(confinament perimetral de municipis) per als propers 15 dies.

A l'espera de la publicació concreta en el DOGC, per la informació que tenim de l'acord 
del CIC (adjunt) us podem dir que les activitats segueixen programades com fins ara. 
Aquesta modalitat de funcionament - que de forma general es basa en Teories i 
pràctiques virtualitzables impartides de manera online i laboratoris d'equipament 
específic i avaluacions presencials - s'extendrà durant tot el mes de novembre.

Les mesures es podran prorrogar el mes de desembre depenent de l'evolució de la 
pandèmia.

Sí que és cert que les noves mesures ens afecten en quant a la mobilitat (entre 
municipis). En aquest sentit us informo que hi ha dues excepcions al confinament 
municipal per als propers 15 dies:

• anada i tornada al lloc de treball
• anada i tornada a la universitat

Així, tot aquell PDI, PAS i estudiant que hagi d'assistir a la universitat aquests dies 
(per assistència a laboratoris o exàmens, per fer recerca, o perquè el seu lloc de treball 
així ho requereixi) caldrà que porti a sobre el certificat 
autoresponsable (https://certificatdes.) especificant si es per la seva relació laboral o per 
assistència a pràctiques o avaluació.

Aquest certificat ha d'anar acompanyat d'un certificat acreditatiu de la vinculació amb 
la universitat:

• Per al PDI a la web de Personal https://portal.personal.upc. a racó 
Personal/dades de vinculació/ vinculació amb dades laborals

• Per al PAS a la web de Personal https://portal.personal.upc. a racó 
Personal/dades de vinculació/ vinculació amb dades laborals

• Per a l'estudiantat, el certificat de matrícula, que podeu trobar a e-
secretaria: https://prisma-nou.upc.edu/

Us encoratjo a què fem un esforç col.lectiu per ajudar a la contenció de la pandèmia, 
seguim com fins ara les mesures higièniques i sanitàries i actuem responsablement 
minimitzant la mobilitat i activitat social.

Cordialment,

Josep R. Pegueroles Vallés
Director ETSETB - UPCTelecos
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