NOTIFICACIÓ FPCEE // 15 de març de 2020 a les 17 h
Benvolguts/ Benvolgudes,
Com bé sabeu, la gravetat del moment que estem vivint a conseqüència de la crisi global de la COVID19 ha obligat a les autoritats sanitàries i polítiques a prendre decisions contundents. El govern
espanyol ha declarat l’estat d’alarma fruit de l’actual situació excepcional.
La salut de tots els membres de la comunitat educativa de la FPCEE és la principal prioritat per part de
l’Equip Directiu de la Facultat. Les autoritats sanitàries demanen reduir les interaccions presencials
entre les persones promovent el confinament durant els pròxims 15 dies. Seguint aquestes
recomanacions, l’accés a les instal·lacions de la FPCEE estarà restringit al professorat i PAS que li sigui
absolutament imprescindible i requerirà l’autorització prèvia del Degà. De manera que, demanem que
estudiants, professorat i personal d’administració i serveis optin per confinar-se els pròxims 15 dies
desenvolupant les seves tasques des del domicili. Aquesta situació del tot excepcional ens obliga a
haver d’adaptar els serveis de la facultat i les activitats formatives de les titulacions al format online
(no presencial) durant aquest període de temps, tal com ja s’havia informat en anteriors comunicats.
Els serveis de la Facultat s’adaptaran a les circumstàncies atenent les consultes i demandes a través
de les adreces de correu electrònic dels serveis (s’especifiquen més avall). Com ja s’ha comentat en
anteriors comunicats, el professorat adaptarà les seves classes i activitats formatives del pla docent a
la modalitat online mantenint les franges horàries establertes en el calendari previst. Les
classes/activitats formatives online començaran el dimarts 17 de març.
Cal recordar la importància dels delegats com a representants del grup classe per mantenir el contacte
online amb el professorat i facilitar la interacció entre estudiants i professors.
Si us plau, tingueu cura de la vostra salut així com de la de les persones que us envolten i siguem
flexibles per adaptar-nos de la millor manera possible a aquesta situació tan particular. És important
ser conscients i tolerants davant la possibilitat que hi hagi membres de la nostra comunitat educativa
(estudiants, professorat i personal d'administració i serveis) que tinguin dificultats d’algun tipus per
poder desenvolupar amb normalitat les activitats o tasques a distància. En temps excepcionals ens
caldrà gestionar la incertesa que ens envolta i fer-ho amb prudència, paciència i el ferm convenciment
que tots i cadascú de nosaltres podem contribuir a millorar la situació i afrontar aquests dies de la
millor manera possible.
Us mantindrem informats.
Segons la necessitat, s’enviarà informació complementària als diferents col·lectius de la comunitat
educativa.

SERVEIS
A continuació, trobareu el llistat dels serveis de la Facultat per si heu de contactar-hi:
SIOE: sioefpcee@blanquerna.edu
SAP: 11_sap@blanquerna.url.edu

SECRETARIA ACADÈMICA: 11_sf_sec_f_acad@blanquerna.edu
ADMINISTRACIÓ: fpcee_administracio@blanquerna.edu
BIBLIOTECA: bca_cister@blanquerna.url.edu
Recordeu que tots els préstecs agafats abans del dia 13 de març han estat prorrogats automàticament
fins el 14 d'abril. Recordeu 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:
En aquest moment, el Servei d’Informàtica és un servei crític, per aquest motiu el servei estarà obert
presencialment el dia 16 de març i exclusivament per poder facilitar ordinadors al professorat i PAS a
qui els hi resulti imprescindible per poder treballar des de casa. Si algun membre del professorat o
PAS necessita d’algun recurs informàtic (com ordinador) per desenvolupar la seva tasca des de casa
(teletreball) cal que consulti al responsable d’informàtica Adrià Zamel. Tel. 932533025. Email:
adriazp@blanquerna.url.edu
El Servei d'Informàtica oferirà atenció telefònica i per correu electrònic de dilluns a divendres de 8 a
21.30h. Es pot contactar amb els diferents membres del servei en els següents telèfons i correus
electrònics segons les franges horàries.
Adrià Zamel (de 8 a 15 h). Tel. 932533025 / adriazp@blanquerna.url.edu
Jordi Garcia (de 8 a 15 h). Tel. 932533026 / jordigv@blanquerna.url.edu
Emili Duró (de 8 a 15 h). Tel. 691335382 / emilidp@blanquerna.url.edu
Xavier Bargalló (de 14 a 21.30 h). Tel. 691335381 / xavierbargallo@blanquerna.url.edu
Jesús Mallor (de 17 a 21.30 h) / jesusmartinmv@blanquerna.url.edu
També podeu contactar amb en Manel Romero al mail: manelrv@blanquerna.url.edu
AUDIOVISUALS:
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:
Eulàlia Salvat: eulaliaannasg@blanquerna.url.edu
Marina Miralles: marinamm8@blanquerna.url.edu
Serveis Lingüístics: serveillengua@blanquerna.url.edu
COMUNICACIÓ: comunicaciofpcee@blanquerna.edu
Marta Navalon: martanr@blanquerna.url.edu
Núria Torreblanca: nuriatg3@blanquerna.edu
GPP - ALUMNI: gpp@blanquerna.url.edu
RELACIONS INTERNACIONALS:
Anna Grabowska: annamartag@blanquerna.url.edu
Lola Salcedo: doloresst@blanquerna.url.edu
COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES: practiquesfpcee@blanquerna.url.edu

OFICINA DE RECERCA:
Eva Cañas: evacr@blanquerna.url.edu
Montserrat Casanovas: montsecr@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.

Cordialment,
Equip Directiu FPCEE Blanquerna-URL

