
 

INFORMACIÓ   IMPORTANT   DE   CARA   A   L’INICI   DE   LES   CLASSES  

Benvolguts   estudiants,  

L’inici   de   les   classes   en   el   context   sanitari   actual   ens   obliga   a   seguir   una   sèrie   de   normes  
individuals   i   col·lectives   que   preservin   ESCI-UPF   com   un   entorn   segur   on   desenvolupar  
l’activitat   acadèmica   de   la   manera   més   normal   possible.  

Llistat   d’actuacions   que   cal   respectar:  

● No   podeu   accedir   a   l’edifici   amb   febre   i/o   símptomes   compatibles   amb   la   COVID-19  

● En   el   cas   d’estar   en   quarantena   per   malaltia   o   confinament   preventiu,   heu   de  
comunicar-ho   al/a   la   tutor/a,   al   servei   d’inclusió   (inclusio@esci.upf.edu)   i   a   la  
responsable   de   temes   COVID-19   a   ESCI-UPF   ( infocovid@esci.upf.edu )  

● Heu   de   fer   un   bon   ús   de   la   mascareta   durant   tot   el   temps   que   us   trobeu   a   l'edifici  

● Heu   de   portar   una   mascareta   de   recanvi   

● Respecteu   les   distàncies   i   les   normes   de   seguretat   establertes   per   les   autoritats  
sanitàries   i   educatives  

● És   recomanable   que   us   renteu   les   mans   sovint   i   feu   un   ús   continuat   de   gel  
hidroalcohòlic,   sobretot   quan   arribeu   a   l’edifici   i   quan   canvieu   d’aula  

● No   podeu   moure   les   taules   i   les   cadires.   Heu   de   respectar   la   distribució   de   les   aules  

● Seguiu   les   senyalitzacions   que   indiquen   com   entrar   i   sortir   dels   diferents   espais  

● No   podeu   beure   directament   de   les   fonts   d’aigua   de   l’edifici.   Només   hi   podeu   emplenar  
les   ampolles   i   cantimplores   d’ús   individual  

● Recordeu   que   a   la   Sala   d’actes   no   hi   ha   endolls   i   que   haureu   de   portar   els   ordinadors  
carregats  

● Respecteu   les   distàncies   i   l’aforament   permès   al   bar   i   a   la   terrassa   de   l’edifici  

● Tingueu   especial   cura   si   compartiu   objectes   d'ús   personal   (bolígrafs,   ratolins,    pen  
drives ...)  

● Si   doneu   positiu   per   COVID-19,   les   autoritats   sanitàries   us   demanaran   amb   qui   heu  
estat   en   contacte.   Es   considera   contacte   tota   aquella   persona   que   hagi   estat   en   el  
mateix   lloc   que   un   cas   sospitós   o   confirmat   de   COVID-19,   a   una   distància   menor   de   dos  

metres   durant   un   temps   d’almenys   quinze   minuts   i   sense   haver   portat   mascareta.    
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I ndicacions   per   al   correcte   seguiment   de   les   classes:  

● Per   garantir   la   traçabilitat   de   potencials   casos   positius   de   COVID-19,   es   controlarà  
l’assistència   a   classe   mitjançant   una   activitat   Moodle   (sense   implicació   acadèmica)  

● Per   poder   garantir   la   presencialitat   de   les   sessions,   els   estudiants   de   1r   i   2n   curs   del  
GNMI   teniu   totes   les   magistrals   a   la   Sala   d’actes.   Pel   que   fa   als   seminaris,   que   també  
seran   presencials,   heu   de   consultar   als   horaris   l’aula   on   es   duran   a   terme  

● Algunes   assignatures   optatives   de   3r   i   4t   del   GNMI   es   faran   de   manera   presencial,   tant  
magistrals   com   seminaris.  

● Les   classes   magistrals   de   6   assignatures   optatives   de   3r   i   4t   curs   del   GNMI   (Direcció   de  
Persones,   Publicitat   i   Comunicació,   Negociació   Internacional,   Retail   Internacional,  
Direcció   de   Relacions   Públiques   i   Màrqueting   Digital   Internacional)   s’impartiran    online .  
Els   seminaris   d’aquestes   assignatures   seran   presencials.   

● Per   aquestes   6   assignatures   de   3r   i   4t   del   GNMI   que   es   faran   en   línia,   ESCI-UPF   ha  
habilitat   aules   a   l’edifici   on   poder   seguir   la   docència   en   cas   que   algú   no   tingui   temps   de  
desplaçar-se   a   casa   seva.   Cal   que   tingueu   en   compte   que   l’espai   és   limitat   i   el   professor  
no   estarà   a   l’aula.   Podeu   consultar   aquestes   aules   a   l’apartat   d’horari   de   Sigma   (està  
especificat   a   les   observacions).  

● Totes   les   classes   del   BDBI   i   per   a   tots   els   cursos   seran   presencials   i   podeu   consultar   les  
aules   a   l’horari  

Si   teniu   qualsevol   dubte,   podeu   consultar   tota   la   informació   referent   a   les   mesures   COVID-19  
prevista   per   ESCI-UPF   en   el   següent    enllaç .   També   podeu   adreçar-vos   als/a   les   vostres  
tutors/es   o   bé   a   la   responsable   de   temes   COVID-19   a   ESCI-UPF   ( infocovid@esci.upf.edu ).  

Els   reptes   d’aquest   curs   2020-2021   ens   obliguen   a   ser   molt   cautelosos   i   fer   un   exercici  
col·lectiu   de   responsabilitat   que   comença   per   la   responsabilitat   individual.  

Ben   cordialment,  

Albert   Carreras   de   Odriozola  
 
 
 
 
 

Director   d’ESCI-UPF  
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