
Benvolgudes/Benvolguts,

Comencem la tercera setmana de curs amb la tristíssima notícia del traspàs de Jan-
Bernat Roselló Sbert, al cel sigui. En Jan ha estat alumne nostre des de 2017 i actualment
cursava el quadrimestre 3A. Aquest matí s'ha celebrat la cerimònia (íntima per les 
circumstàncies de la pandèmia) al tanatori de Sant Just d'Esvern. Amb la família i els 
companys i amics de carrera estem preparant un senzill acte de record, al campus, per 
aquest dimecres.

D'altra banda, tal com vaig fent darrerament, us llisto a sota les informacions més 
rellevants des del meu últim correu electrònic:

1.- Teniu a la vostra disposició el vídeo-infografia del protocol d'actuació COVID. 
També en farem difusió entre els estudiants.

•Català: https://drive.google.com/file/
•Anglès: https://drive.google.com/file/

2.- Teniu a la vostra disposició la infografia d'actuació als laboratoris. També en farem 
difusió entre els estudiants.

•Català: https://drive.google.com/file/
•Anglès: https://drive.google.com/file/

3.- La setmana passada ja us vaig avançar una gràfica de mesures de CO2 a aules del 
Campus Nord, realitzada per en David Pino, professor de l'Escola i membre del grup 
BIOCOMSC de la UPC. Aquesta setmana seguirem realitzant mesures similars. També 
comptem amb la col.laboració del professor Oriol Batiste, del grup de Dinàmica de Fluids, 
del Departament de Física. Vagi per davant el nostre agraïment als dos, pels dispositius 
que ens cedeixen per complementar les mesures que volem anar fent des de l'Escola. La 
que segueix és la mesura del laboratoris d'electrònica (C4S102) amb una ocupació d'un 
grup d'estudiants.

https://drive.google.com/file/d/1mTG1XJvN8eL993UHpSlTtzoykh9dImv_
https://drive.google.com/file/d/1008PNHOLd8bdMLulpo-nBLzF5U3xM2TM
https://drive.google.com/file/d/1MloXFhgSwi38JAyPoq0GvhNrfldRVVy_
https://drive.google.com/file/d/1DPxVfuVeumUMPmerbhDZqXdsM_-5z64B


4.- Hi ha previstes dues sessions formatives per les càmeres de les aules, el dimecres 30 
de setembre a les 10.30 al A3102 (càmeres polycom) i divendres 2 d'octubre a les 8.30 al 
A3002 (càmeres minray). Si teniu previst assistir-hi, apunte-vos al següent doodle.

https://doodle.com/poll/ 

5.- El registre actual de positius PCR a la nostra escola és de 3 estudiants. Ells i els seus 
contactes estrets estan confinats. Ens hem posat en contacte amb alguns de vosaltres per
sol.licitar-vos que els faciliteu el seguiment de les assignatures. La Comissió per 
l'Emergència COVID (infocovid.etsetb@upc.edu) us anirà informant de qualsevol 
eventualitat.

Salutacions cordials,

Josep R. Pegueroles Vallés
Director ETSETB-UPCTelecos

mailto:infocovid.etsetb@upc.edu
https://doodle.com/poll/dpd6xqt93kxps8rg

