
Notes del Director 

Noves mesures contra la COVID-19 (29/10/2020) 
 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
Fa 2 setmanes les autoritats sanitàries van decretar que totes les classes de teoria havien de passar a un format 
no presencial. La mesura no afectava les sessions pràctiques ni les proves d’avaluació reglades, i tenia una 
vigència de 15 dies. De fet, a l’ESEIAAT, la mesura només va implicar canvis a les assignatures de Q1 de graus 
que, en principi, havien de restablir la modalitat docent inicial a partir de la setmana entrant.  
 
No obstant, després de varies reunions del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), finalment avui s’ha 
arribat a l’acord d’allargar aquest període. Així en el marc del CIC, el Govern i les 12 universitats catalanes han 
acordat que durant el mes de novembre tota la docència seguirà sent virtual i només es mantindran com a 
excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció. S’ha acordat prolongar aquest 
mesura comú, amb una duració ampliada de 30 dies, davant la petició de Salut Pública de mantenir la reducció 
de l’activitat presencial (tal i com ja estàvem fent fins ara).  
 
Així doncs, si les coordinacions de les assignatures ho consideren oportú, poden seguir sent presencials només 
les pràctiques i les avaluacions de les assignatures de l’Escola. Recordar que no és obligatori fer els exàmens 
presencials. De fet, les assignatures que tinguin previstes fer els parcials presencials, han de preparar igualment 
l'alternativa en remot per si les restriccions canvien d’un dia a un altre en mig del període d'exàmens. A més, 
aquestes han de preveure un sistema de recuperació per aquells i aquelles estudiants afectats per la COVID19 
i que no es poden desplaçar. 
 
D’altra banda, avui, pendent només de la publicació definitiva al DOGC, s’han establert noves restriccions per 
frenar la COVID. Aquestes no modifiquen el que ja estava establert específicament per a universitats, però si 
que implica canvis en la mobilitat en general. S’ha procedit a un confinament global de Catalunya durant 15 
dies, així com un confinament municipal des dels divendres a les 6:00 fins a dilluns a les 6:00. Aquestes mesures 
no afecten a la Universitat, ja que tant treballadors com estudiantat en som excepcions, però si que implica 
l’haver d’obtenir una sèrie de justificants per a poder desplaçar-nos sense problemes fins a l’ESEIAAT i tornar 
cap a casa.  
 
Així doncs, si per venir a l’ESEIAAT heu de canviar de municipi, i/o us heu de desplaçar fora de l’horari permès, 
cal que porteu amb vosaltres: 
 

- PDI: 
- Justificació de la vostra vinculació amb la UPC, generant un certificat automàtic a la Web de Personal 

https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PDI/ a “Racó Personal/dades de vinculació/vinculació amb dades 
laborals” 

- El certificat autoresponsable que proposa la Generalitat. 
- PAS: 

- Justificació de la vostra vinculació amb la UPC, generant un certificat automàtic a la Web de Personal 
https://portal.personal.upc.edu/rrhh/PAS/ a “Racó Personal/dades de vinculació/vinculació amb dades 
laborals” 

- El certificat autoresponsable que proposa la Generalitat. 
- Estudiantat: 

- La vostra matrícula  
- Una còpia del vostre horari  



- El certificat autoresponsable que proposa la Generalitat (clicar “una altra situació de necessitat 
justificada”). 

  
Destacar i agrair el compromís de la comunitat amb el seguiment i el compliment de les mesures de seguretat 
adoptades, reiterant que les universitats són segures i que l’objectiu de reduir la docència presencial és 
aconseguir la disminució de l’activitat induïda (tal i com recorda el CIC).  
 
 
Una abraçada i cuidem-vos molt !! 
 

Xavier Roca 

Director de l’ESEIAAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


