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Resolució 27/2020 

 

Resolució núm. 27/2020 del 5 de maig del 2020 del director de l’EETAC sobre el 
calendari d’exàmens de final del quadrimestre de primavera (QP2020) de l’EETAC 

 
 
ANTECEDENTS  
El dia 3 d’abril de 2020 el rector de la UPC va comunicar de forma oficial que “cessa la docència 
presencial corresponent al 2n quadrimestre 2019-2020, amb efectes del 13 de març i fins a la 
finalització del període lectiu. Tota l’activitat docent restant es durà a terme de forma no presencial.” 

L’acord núm. CG/2020/02/05 del Consell de Govern de la UPC juntament amb la Resolució del rector 
núm. 533/2020, de 12 de març, configuren el marc d’actuació per a què els centres docents puguin 
planificar la totalitat de les activitats acadèmiques, adaptant-se a les seves pròpies característiques. 
El mateix comunicat del rector especifica que “el professorat responsable de les assignatures ha 
d’elaborar una proposta d’avaluació per ser realitzada pels estudiants de forma no presencial, d’acord 
amb les directrius i requeriments que estableixin els centres docents.” 

La resolució 20/2020 del 7 d’abril del 2020 del director de l’EETAC defineix l’organització del que 
queda del quadrimestre de primavera 2020 en els aspectes bàsics d’activitat docent, avaluació i 
calendari acadèmic, advertint que la planificació proposada és susceptible de canvis en la mesura 
que canviïn les condicions externes, les resolucions d’autoritats competents de qualsevol àmbit o les 
normatives i legislacions que vagin entrant en vigor. 

Aquesta resolució amplia el període d’exàmens finals del quadrimestre i modifica les dates de 
publicació de notes del quadrimestre de primavera 2020.  

 
FONAMENTS JURÍDICS 

PRIMER.- Resolució núm. 533/2020 del 12 de març del 2020 del rector de la Universitat 
Politècnica de Catalunya de Mesures extraordinàries respecte de l’activitat docent 
presencial de la UPC davant l’emergència sanitària declarada per COVID-19 
El 12 de març de 2020 es va publicar al DOGC la Resolució SLT/719/2020 per la qual s'adopten 
mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARSCoV-2, que en el seu 
apartat 1.b preveu la suspensió de l'activitat lectiva-presencial de les universitats del sistema 
universitari de Catalunya des del dia 13 de març i per 15 dies, sens perjudici de revisió en coherència 
amb la situació epidemiològica de cada moment. 

La resolució núm. 533/2020 del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, publicada el mateix 
dia 12 de març de 2020, establia a la UPC les primeres mesures per garantir la continuïtat de la 
docència en modalitat no presencial.  
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El punt 3 de la resolució núm. 533/2020 modifica l’Acord CG/2019/03/08, de 24 de maig de 2019, pel 
qual s’aprovava el calendari acadèmic del curs 2019-2020, en el sentit de declarar període lectiu 
ordinari els dies 1, 2 i 3 de juliol.  

SEGON.- Acord CG/2020/02/05, d’1 d'abril de 2020, del Consell de Govern, pel qual 
s’aprova la ratificació de la instrucció del rector sobre les mesures necessàries per 
tal de garantir la docència no presencial. 
La suspensió de les activitats docents presencials que entra en vigor el 13 de març es veu ratificada 
pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, el qual preveu, a 
l’article 9, “es suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos 
i nivells d’ensenyament contemplats a l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, 
inclòs l’ensenyament universitari, així com qualsevol altra activitat educativa o de formació impartides 
en altres centres públics o privats”. 

L’acord CG/2020/02/05 ratifica la instrucció de 27 de març de 2020 del rector de la UPC que, en virtut 
dels articles 67 i 68 dels Estatuts de la UPC, i de l’article 16 dels mateixos Estatuts, concreta mesures 
extraordinàries per a la impartició de la docència en modalitat no presencial mentre duri la situació 
d’emergència declarada. El punt 2 d’aquesta instrucció, en el seu punt 2.c, habilita i fa confiança als 
directors i directores i degans i deganes per dictar resolucions o instruccions d’adaptació a 
les normes externes, o internes de la UPC, dels calendaris acadèmics del seu centre. Tot això 
sens perjudici de la posterior ratificació, si escau, per l’òrgan col·legiat corresponent en sessió 
ordinària.  

TERCER.- Resolució núm. 20/2020 del 7 d’abril del 2020 del director de l’EETAC de 
mesures extraordinàries sobre la planificació acadèmica de l’EETAC pel 
quadrimestre de primavera 2020 davant l’emergència sanitària declarada per la 
COVID-19 
En aquesta resolució el calendari d’exàmens finals s’estableix en el període del 15 al 26 de juny de 
2020. La data de publicació de les notes es fixa al 30 de juny a les 12:00h i el tancament definitiu de 
notes s’estableix el dia 3 de juliol a les 12:00h. 

 
Per tot això, 

RESOLC 

PRIMER.- Calendari d’exàmens i dates de publicació de notes 
El calendari de proves d’avaluació no presencial del final de quadrimestre de primavera 2020 es 
defineix del 15 de juny a l’1 de juliol de 2020 (ambdós inclosos). Totes les assignatures que ho 
demanin tindran definit un interval de, com a mínim, 3 hores per poder fer proves d’avaluació no 
presencial finals en aquest període.  

Les notes de totes les assignatures hauran d’estar publicades abans del dia 3 de juliol a les 12:00h. 
El tancament definitiu de notes es realitzarà el dia 8 de juliol a les 12:00h. 
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El director  

 

 

Luis Alonso Zárate 

Castelldefels, 05/05/2020 


