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Atenent a les mesures extraordinàries per la emergència sanitària, la docència
presencial ha estat suspesa per un període no inferior a 15 dies i que pot ser
ampliat. Ara mateix no preveiem una recuperació de l’activitat de l’Escola abans
del 14 d’abril (després de Setmana Santa).
Seguint les indicacions de la UPC, la docència de les assignatures es realitzarà,
en la mesura del possible i de manera temporal, de forma telemàtica. Segons la
disposició del Rector de divendres 14 de març, a partir de dilluns 16 de març “Els
edificis i les instal·lacions de la UPC romandran tancats fins a nova instrucció,
excepte el Vèrtex i el Rectorat”.
En conseqüència, totes les instal·lacions de l’EPSEM restaran tancades a partir
del dilluns 16 de març com a mínim durant 15 dies. Tot i això, tal i com indica el
mateix comunicat “amb caràcter general, a partir de dilluns, 16 de març, el PAS i
PDI de la UPC realitzarà la seva tasca majoritàriament mitjançat teletreball,
excepte els serveis mínims que comunicarà Gerència”. En aquest context, l’equip
directiu de l’Escola hem previst un seguit de mesures que us detallem tot seguit.

Accessos a edificis UPC Manresa
Els edificis de l’Escola romandran tancats a partir del dilluns 16 de març. Només
podran accedir amb targeta UPC les persones que per alguna raó hagin de
desenvolupar tasques qualificades com a serveis mínims:
-

Serveis informàtics essencials.
Manteniment necessari d’instal·lacions, subministraments, seguretat i
control.
Manteniments d’instal·lacions crítiques de laboratoris.

Activitat docent
La docència no presencial no ha estat suspesa. En aquest sentit, com a norma

general, la comunicació amb els estudiants es farà principalment via correu
electrònic o mitjançant la plataforma ATENEA.
Seria convenient buscar alternatives per garantir al màxim possible la docència ja
planificada, posant a l’abast de l’estudiant els recursos i l’atenció necessaris en el
seu procés d’aprenentatge:
-

facilitant als estudiants els materials necessaris per tal que es
pugui fer un aprofitament correcte de les assignatures,
utilitzant diverses eines que puguin suplir, d’alguna manera, l’activitat
presencial ara suspesa.

En aquest sentit podeu trobar eines al lloc https://serveistic.upc.edu/ i
concretament a l’apartat de ‘’treballa en remot’’:
https://serveistic.upc.edu/ca/treballa-en-remot
Les pràctiques de laboratori que no puguin realitzar-se telemàticament s’hauran de
desenvolupar una vegada recuperada l’activitat normal presencial en els centres.
Si convé es podran realitzar torns extres per tal de cobrir les que es considerin
imprescindibles. La decisió d’aquestes modificacions es farà de manera
individualitzada per a cada assignatura a proposta del professor responsable de la
mateixa amb el vist i plau del cap d’estudis.
Modificació Calendari Acadèmic
Les instruccions del rectorat permeten allargar la docència un període de dues
setmanes. Aquesta possibilitat serà valorada en el seu moment per la Comissió
Permanent, tenint en compte que aquest allargament provocarà modificacions dels
calendaris d’exàmens, avaluacions, re-avaluacions i posteriors processos de
matrícula.
Totes aquestes consideracions estan supeditades a la llargada del període de
suspensió de les activitats presencials i, en el cas de l’Escola, a la modificació de
les dates de les proves de selectivitat que ocupen totalment el Centre durant els
tres dies de la seva realització.
Avaluació de les assignatures
L’avaluació de les assignatures es podrà veure alterada per la suspensió de les
activitats presencials. En els casos que sigui possible, es podran habilitar
mecanismes d’avaluació telemàtica dels estudiants.

Si l’avaluació a distància no és possible o es considera inadequada, es proposa
que els volums de matèria en els diferents processos d’avaluació així com el pes
de cadascuna de les proves respecti la proporcionalitat amb allò que contempla
cada guia docent.
Sota la hipòtesi d’una represa d’activitats presencials a partir del 14 d’abril, es
podria considerar adequada la realització de les primeres proves parcials a partir
d’aquell moment. Les segones proves parcials podrien ser a l’acabament del
període lectiu que finalment quedi aprovat.
Si la recuperació de l’activitat docent presencial anés més enllà de la hipòtesi
anterior, s’hauria de replantejar el nombre de proves i el seu pes en l’avaluació de
les assignatures.
Pràctiques externes
L’alumnat que realitzi pràctiques externes haurà de seguir els protocols de
l’empresa o entitat on les realitza i l’Escola garantirà el seguiment.
Si les empreses suspenen l’activitat dels estudiants, es podrà endarrerir la data
de finalització de les pràctiques per arribar al nombre d’hores necessari. Els
casos s’estudiaran un per un per part del sotsdirector de relacions amb les
empreses.
Reunions dels òrgans de govern de l’EPSEM
Es posposen totes les reunions presencials previstes dels òrgans col·legiats.
Seguint la instrucció enviada per la Secretaria General de la UPC, en cas que
sigui necessari realitzar una reunió d’algun òrgan de govern per tal de sotmetre a
votació algun acord de caràcter urgent o bé per debatre alguna qüestió, la sessió
es realitzarà telemàticament ja sigui de forma diferida (correu electrònic) o directa
(videoconferència o audioconferència).
Altres activitats
El personal d’administració i serveis no estarà físicament a l’Escola. En la
mesura que sigui possible desenvoluparà les seves tasques de manera
telemàtica. Podeu contactar via correu electrònic i tickets.
Es suspèn l’activitat dels becaris de suport que hagin de fer la seva tasca
presencialment al Centre, tant dels propis com dels provinents del Departament

d’Ensenyament.
Comunicació
Procurarem mantenir-vos informats de tot el que afecti a la nostra comunitat. El
canal principal de comunicació serà el correu electrònic. També podeu consultar la
web de l’Escola, concretament l’apartat https://www.epsem.upc.edu/ca/info-covid-19
Tot l’equip directiu de l’Escola estem a la vostra disposició treballant per tal de
minimitzar l’impacte d’aquesta situació excepcional en el funcionament del
Centre.

Salutacions cordials,
José Miguel Giménez
Director en funcions EPSEM

