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Benvolgudes i benvolguts estudiants,

La crisi mundial del coronavirus està obligant a alterar el desenvolupament normal de
múltiples indústries, sectors i àrees, també la universitària. Com sabeu, la nostra Facultat
manté la vida acadèmica, però sense les activitats presencials. Per tant, els estudiants no
podreu accedir a les diferents instal·lacions de la facultat. Les úniques excepcions seran els
tràmits de Secretaria que no es puguin fer a distància i el préstec de llibres que s'hagin
sol·licitat prèviament online (caldrà cita prèvia).

Després de dues jornades de formació específica per al professorat —avui i dilluns—,
recuperarem les classes de grau i màster a partir de dimarts. I ho farem amb la qualitat,
l'exigència i el rigor que sempre ens han caracteritzat. No obstant això, durant unes setmanes,
aquestes sessions no podran ser presencials. Així ho han dictaminat les autoritats sanitàries i la
nostra institució vol donar exemple a l'hora d'exercir la responsabilitat que ens ha de permetre
superar aquesta pandèmia.

Des de l'inici, us demanem disculpes per si, en algun moment, es produeixen errors o
desajustos en aquesta adaptació a l'entorn virtual. Pretenem acomplir tots els objectius
prevists per a cada assignatura amb les mínimes alteracions possibles, però, necessàriament, hi
haurà ocasions en què sorgiran dubtes i dificultats. Els superarem amb esforç, disciplina i
diàleg.

Els espais a través dels quals es vehicularà preferentment la vida acadèmica seran Scala —el
nostre campus virtual—, el correu electrònic de la Facultat —ara més que mai convé
consultar-lo regularment— i les eines de Google, especialment Drive, Calendar i Meet. Amb
aquesta última es poden organitzar reunions i classes amb múltiples participants.

Quan els vostres professors decideixin fer ús d'aquest recurs, només haureu d'acceptar la
invitació que us arribarà per mail i seguir les seves instruccions. En funció de les especificats
d'algunes assignatures de caràcter pràctic, l'equip docent us farà altres propostes operatives i
de programari.

En l'horari lectiu no hi haurà cap canvi respecte al que consta al calendari acadèmic. Per tant,
cada classe començarà i acabarà a les hores convingudes. Si es produeix una incidència prèvia,
el professor difondrà l'avís convenient.

En cap cas es permetrà l'enregistrament i la difusió d'aquest material sense el permís explícit
del professorat. L'adaptació a l'entorn virtual tampoc comportarà un increment del volum de
feina per als estudiants.

Recordeu que els vostres tutors, coordinadors i directors de titulació segueixen estant a la
vostra disposició. No dubteu a plantejar-los els vostres dubtes ni a formular-los els vostres
suggeriments. Sempre seran benvinguts i ens ajudaran a millorar.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Cuideu-vos molt i cuideu dels vostres.
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