NOTIFICACIÓ FPCEE // 13 de març de 2020 a les 22 h
Benvolguts/ Benvolgudes,
Un cop publicada la resolució SLT/719/2020 de 12 de març del Departament de Salut que esmenta
de forma específica mesures en l’àmbit universitari, la FPCEE manté el cessament de tota activitat
lectiva presencial i informa a continuació de les adaptacions en l’organització dels serveis del centre
a partir del 14 de març fins nou avís.
És per això que l'accés a la Facultat per part dels estudiants serà de caràcter restringit excepte per
aquells casos que hagin sol·licitat cita per correu electrònic o via telefònica a un determinat servei i
els hagin confirmat la visita. En aquests casos, es demanarà la identificació i es documentarà la visita
en el moment de l’accés. Professorat i PAS no tindrà restriccions d'accés.
En funció del esdeveniments, aquestes mesures poden veure's modificades. Us mantindrem
informats.
SIOE
El Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant i Futurs Estudiants, atendrà totes les consultes a
través del correu sioefpcee@blanquerna.edu. Es respondrà el més aviat possible en un temps
d’espera màxim de 48 h.
SAP
El Servei d’Atenció al Professorat atendrà totes les peticions a través del correu:
11_sap@blanquerna.url.edu.
SECRETARIA ACADÈMICA
Secretaria Acadèmica atendrà les consultes i peticions tant d’estudiants com de professorat a través
del correu fpcee 11_sf_sec_f_acad@blanquerna.edu
ADMINISTRACIÓ
El Servei d’Administració atendrà les demandes tant d’estudiants com de professorat a través del
correu fpcee_administracio@blanquerna.edu.
BIBLIOTECA
La biblioteca atendrà qualsevol tipus de consulta a través del seu correu electrònic:
bca_cister@blanquerna.url.edu.
Durant aquest període no es proporcionaria accés a la sala de consulta ni al servei de préstec. Tots els
préstecs agafats abans del dia 13 de març han estat prorrogats automàticament fins el 14 d'abril.
Recordar també que a través de la web de la biblioteca es pot disposar d’accés als diferents continguts així
com tots els recursos electrònics (bases de dades i revistes electròniques) que es poden consultar des de
casa.

INFORMÀTICA
El Servei d'Informàtica estarà obert de dilluns a divendres de 8 a 21.30h. El professorat i PAS podrà
ser atès presencialment. Per qualsevol consulta, tant professorat, estudiants com PAS podran
adreçar-se al telèfon 93 253 30 26.
AUDIOVISUALS
El departament d’Audiovisuals atendrà de manera no presencial amb un horari de 9 a 14 h i de 15.30
a 20.30 h. Els contactes són:
Manel Marqués - manuelmp@blanquerna.url.edu - 616 123 743
Alfred X. Blas - AlfredBA@blanquerna.url.edu - 691 335 384
AULA D’AUTOAPRENENTATGE I SERVEIS LINGÜÍSTICS
El departament d’Aula d’Autoaprenentatge i Serveis Lingüístics de la Facultat atendrà totes les peticions i
consultes de manera virtual.
Per a l'atenció de l’Aula d’Autoaprenentatge els contactes de referència són els següents:
Eulàlia Salvat
eulaliaannasg@blanquerna.url.edu
Marina Miralles
marinamm8@blanquerna.url.edu.
Per als Serveis Lingüístics (correccions i traduccions) el correu de contacte és el següent:
serveillengua@blanquerna.url.edu
COMUNICACIÓ
El Departament de Comunicació atendrà totes les peticions i/o consultes de manera online. Les
demandes seran ateses en la major brevetat possible.
Contactes de referència:
Comunicació FPCEE – Blanquerna: comunicaciofpcee@blanquerna.edu
Marta Navalon: martanr@blanquerna.url.edu
Núria Torreblanca: nuriatg3@blanquerna.edu
GPP - ALUMNI
Els dimarts, dimecres, dijous i divendres de 10 a 14 h i dilluns i dimecres de 15 a 18 h
GPP - Alumni atendrà les consultes a través del correu electrònic gpp@blanquerna.url.edu.
BAR
L'empresa de restauració ARAMARK, en compliment de les recomanacions rebudes per part de les
autoritats sanitàries i del Departament de Salut, no podrà donar cap tipus de servei.

RELACIONS INTERNACIONALS
El Departament de Relacions Internacionals atendrà totes les peticions i/o consultes a través de les
següents adreces de correu electrònic:
Anna Grabowska: annamartag@blanquerna.url.edu
Lola Salcedo: doloresst@blanquerna.url.edu
COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES
Coordinació de Pràctiques atendrà totes les peticions i/o consultes de manera online a través del
seu correu practiquesfpcee@blanquerna.url.edu.
OFICINA DE RECERCA
L’oficina de recerca atendrà totes les peticions i/o consultes de manera online.
Contactes de referència:
Eva Cañas: evacr@blanquerna.url.edu
Montserrat Casanovas: montsecr@blanquerna.url.edu

