
Benvolgudes / Benvolguts,

Iniciem la segona setmana de curs (i la primera amb laboratoris) encara fent els ajustos

necessaris  per  tenir  el  millor  servei  possible.  Esperem que  els  inconvenients  que  us

puguin causar siguin mínims.

Les informacions més rellevants de la darrera setmana són les següents:

1.- La setmana passada es va fer la sessió de benvinguda als grups del 1A de tots els

graus  i  màsters.  En  aquestes  sessions  es  va  emfatitzar  la  necessitat  d'extremar  les

mesures higièniques i de traçabilitat. Per fer arribar el mateix missatge a tots els altres

cursos  i  grups hem  preparat  el  següent  vídeo  que  us  agrairé  feu  arribar  als

estudiants a través d'Atenea.   

https://drive.google.com/file/

2.- Un dels punts destacats és el registre per traçabilitat. Alguns de vosaltres ja l'heu

començat a fer. Per aquells que ho vulgueu, us enllaço al mapa d'ubicació que hem fet de

cadascuna de les aules on fem docència a l'ETSETB: https://drive.google.com/

Igualment,  la  DAT  (dat@dat.upc.edu)  estarà  durant  aquesta  setmana  a  la  vostra

disposició per ajudar-vos a fer una còpia per a cada grup d'assignatura i posar-lo a la

vostra pàgina Atenea.

Tot  i  la  definició  actual  de  "contacte  estret"  (https://canalsalut.gencat.)  que  no  fa

estrictament necessari (per l'ús de la mascareta) fer un seguiment exhaustiu de la posició

a classe, creiem convenient demanar als estudiants que segueixin portant aquest control,

en benefici de tots. Més rigor en el seguiment de la COVID ens donarà més garanties per

evitar l'enduriment de les mesures sanitàries.

3.- Estat d'instal.lació de les aules híbrides. Divendres de la setmana passada es va

acabar de repassar la correcta instal·lació i funcionament de les càmeres en aules no

amfiteatre.  Aquesta  setmana  s'enllestirà  la  de  les  aules  Ax00x.  La  setmana  vinent

programarem  sessions  de  demostració.  De  tota  manera,  aquests  dies,  qualsevol

dubte/problema que tingueu mirarem de solucionar-ho des de Serveis Informàtics.

4.- Estudi de concentració de CO2 de laboratoris i aules. Tal com vam informar al seu

dia, totes les aules i  laboratoris on s'ha programat docència a l'ETSETB bé han estat

https://drive.google.com/file/d/1fUJdMUIrAeNdT4YTQ5iyTspF4JrMLecJ/view
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/contactes-estrets/
mailto:dat@dat.upc.edu
https://drive.google.com/drive/folders/1uVwsD1sqFICi22GT7GhfUCe3Noct2wja


revisades  bé  han  estat  adequades  per  tenir  els  criteris  de  bon  funcionament  segons

normatives al moment de construcció. Addicionalment a aquesta revisió hem endegat un

seguit  de  mesures  de  concentració  de  CO2  per  estar  segurs  que  complim  totes  les

recomanacions en quant a ventilació per minimitzar el risc de contagi.  Tan aviat tinguem

les dades les posarem a la vostra disposició. Igualment us recordo que l'ús de mascareta

FFP2 permet tenir activitat inclús en espais on aquests requeriments no s'assoleixin.

5.- Les mascaretes FFP2 estan disponibles a consergeria del B3. Per recollir-les caldrà

que us identifiqueu amb el carnet UPC.

6.- Igualment a consergeria del B3 podreu demanar l'ús dels 12 micròfons portàtils que

tenim  fins  al  moment  i  el guix  personal (conjuntament  amb  consergeria  general  de

campus nord).

7.- La comissió d'emergència COVID està elaborant els protocols de funcionament de

laboratoris: https://intranet.etsetb.upc.

8.- També estem actualitzant el protocol d'actuació de positius COVID atenent a les

novetats que ens fa arribar l'autoritat sanitària: https://docs.google.com/

Com sempre, qualsevol dubte/suggeriment que tingueu en referència a temes COVID,

podeu dirigir-vos a infocovid.etsetb@upc.edu

mailto:infocovid.etsetb@upc.edu
https://docs.google.com/document/d/1FsUwFGoh4zv-jyiB5V5ZYZ12b-PIi27GmMoAfnhCntc
https://intranet.etsetb.upc.edu/serveis/share/notif/3023.html


Com a informació estadística, aquesta darrera setmana es va produir un únic cas de

positiu  entre  els  nostres  estudiants (Màster  Ciberseguretat),  tant  ell  com  els  seus

contactes estrets es troben bé i estaran confinats i seguint les classes online fins el proper

27 de setembre. Aneu seguint en tot moment les instruccions que se us faci arribar en

aquests casos.

Per últim, aquest matí hem començat la matrícula de la segona assignació, que acabarà

el proper dia 23 de setembre. A dia d'avui només queden 9 places disponibles a Grau en

Enginyeria de Tecnologies i Serveis Telecomunicació (GRETST) i  4 a Grau Enginyeria

Física (GEF), pel que esperem tancar matrícula en breu.

Moltes gràcies a tots  pels esforços que esteu fent  i  molts d'ànims. Sabeu que podeu

contactar amb mi i  qualsevol dels membres de l'equip directiu per qualsevol cosa que

necessiteu.

Salutacions cordials,

Josep R. Pegueroles Vallés

Director ETSETB - UPCTelecos


