Benvolgudes, benvolguts,
El correu informatiu d'aquesta setmana ve precedit de la notícia (que
segur us ha arribat per la premsa) que se'ns demanarà a les Universitats
(com a la resta de treballadors de tots els sectors) que reduïm
l'activitat presencial.
https://bit.ly/33TL7Yp
El comunicat d'aquesta mateixa tarda del CIC deixa clar que "les
universitats són segures i que l’objectiu de reduir temporalment la
docència presencial és aconseguir la disminució de l’activitat induïda,
com és el cas de la mobilitat de les persones".
https://bit.ly/3nIemVU
En aquest sentit us vull agrair els esforços que esteu fent per seguir
les mesures higièniques i de traçabilitat que han fet que les nostres
aules no siguin un lloc de risc, segons paraules del grup BIOCOMSC. Hem
de seguir extremant aquestes mesures, en tota aquella activitat que fem
al campus.
https://bit.ly/2H1oaJv
En aquest sentit i com en els altres correus, us informo que a dia
d'avui hi ha 3 casos PCR positius a l'escola i que encara han de
mantenir quarentena. En total des de l'inici de curs se n'han produït 6
i tots ells han sigut lleus o asimptomàtics. 3 ja han sigut donats
d'alta. Tot i que la universitat no és entorn de risc, les dades globals
fan pensar en un repunt de casos sobretot en el segment de població jove.
Aquest mateix dilluns 12 d'octubre a les 20h ens hem reunit els
directors de centre amb el rector i gerent i hem avaluat com s'ha de
traduir la recomanació del CIC a la nostra universitat, i en concret a
l'ETSETB.
El que ens demanen ara, i que responsablement seguirem, és el mateix que
ja vam fer a l'inici de curs per als màsters MET, MATT i MEE, quan vam
passar la docència a semipresencialitat. Aquestes titulacions per tant,
no es veuen afectades per les actuals recomanacions.
En el cas dels graus (GRETST, GRELEC, GEF) i màsters (MPHOT, MENGFIS i
MCIBER) durant aquesta setmana (de dimarts 13 a divendres 16) els caps
d'estudi us aniran indicant com realitzarem la docència les properes
dues setmanes (des que estiguem preparats per al pas online, i com a
molt tard el divendres 16, fins al divendres 30 d'octubre, si no hi ha
noves instruccions).
Demà dimarts, després de la reunió d'equip, us anirem donant els detalls
però com a directrius generals cal que sapigueu que:
i) es mantenen les pràctiques presencials tal i com estaven programades,
ii) es mantenen les avaluacions presencials tal i com estaven programades.
iii) habilitarem espais i solucions per aquells que tinguin que seguir
classes online i estiguin desplaçats al campus.
iv) la mesura només afecta estudiants. Els professors poden venir al

campus a fer recerca.
v) tot i que no hi hagi estudiants a l'aula, els professors podran usar
els equipaments d'streaming
Us vull agrair la flexibilitat que esteu demostrant i us torno a demanar
que actuem amb prudència i responsabilitat per minimitzar els
desplaçaments i interaccions al campus.
Us aniré informant oportunament. Cordialment,
Josep R. Pegueroles Vallés
Director ETSETB - UPCTelecos

