
 
 
Notes del Director 
 
  
Informe setmanal (XII) - COVID-19 (14/06/2020) 
  
  
Benvolgudes, benvolguts, 
  
ahir dissabte 13 de juny va fer 3 mesos que es van aturar les activitats docents presencials a l’ESEIAAT 
i el proper dimarts 16 farà 3 mesos que es va iniciar el confinament, tancant tota la UPC. En aquelles 
dates, molt pocs imaginaven que trigaríem tant en arribar a la situació actual. Cada dia que passa es 
recupera part de l’activitat que havia quedat suspesa, que s’havia reduït fortament o que s’havia 
transformat, com la nostra docència. Potser el ritme de recuperació és massa ràpid, però és evident 
que les dades de nous contagis s’han reduït dràsticament i s’espera que els rebrots puntuals es puguin 
controlar. La UPC a Terrassa segueix el ritme de la resta de la societat i, ara per ara, no hi ha constància 
oficial de que s’hagin notificat nous casos de contagi entre la comunitat de l’Escola des de finals 
d’abril. És una magnífica notícia, la celebrarem quan sigui possible. Ara cal donar suport als companys 
i companyes que es troben en fase de recuperació. Molts ànims a tothom!!  
 
Durant aquesta setmana s’ha celebrat una històrica Junta d’Escola, la primera Junta on-line de 
l’ESEIAAT. Es van presentar molts temes i es van arribar a fer 8 acords, entre els quals destaca la 
presentació i aprovació de la Memòria-Informe de Gestió del curs 2018-19 (que poc s'assemblarà la 
que haurem de fer per aquest curs 2019-20… ). També es van aprovar una sèrie de punts vinculats 
amb els plans d’estudis de les nostres titulacions. Per una banda es va acceptar la proposta de 
Modificació de 3 màsters que s’actualitzen i proposen noves especialitats (destacar l’obertura a partir 
d’aquest setembre de la nova especialitat d'Enginyeria Biomèdica al Màster d’Enginyeria Industrial) 
i per l’altra es va proposar la creació d’un nou màster anomenat Màster Universitari en Recerca en 
Enginyeria Mecànica que serà, si tot va bé, el desè màster de l’Escola amb inici pel curs 2021-22. 
 
El mateix dimecres es va fer la presentació final de la 6ª edició del CreativeLab on l’estudiantat que 
hi participa (25 alumnes) va presentar 4 projectes innovadors davant del Director Industrial de SEAT-
CARNET i de personal del Departament d’Innovació de Volkswagen d’Alemanya. La satisfacció dels 
nostres partners industrials va ser elevadíssima, posant de manifest la vàlua del nostre estudiantat i 
la seva creativitat. Sembla evident que en el futur hem de continuar i aprofundir el model de reptes 
industrials.   
 
Durant aquesta setmana també s’ha estat preparant intensament el futur proper. S’han mantingut les 
primeres reunions per explicar i preparar el setembre del 2020-21 que serà, sens dubte, un gran repte 
organitzatiu. Dijous va haver una reunió de treball amb els responsables dels Cursos 0 per tal 
d’adaptar-los a la nova situació. Divendres part de l’Equip Directiu es van reunir amb els Coordinadors 
i Coordinadores de titulacions de Graus per explicar i debatre el model docent que la Direcció està 
plantejant pel setembre i que té per objectiu adaptar-se de manera eficient a les eventuals 
contingències. La propera setmana vinent replicarem aquesta reunió amb Coordinadors i 



 
 
Coordinadores de titulacions de Màster, amb representants departamentals a l’Escola i amb la 
Delegació d’Estudiants. De totes aquestes reunions n’ha de sortir el model de com serà la docència 
al proper curs i que es pugui presentar a tota la comunitat durant aquest mes de juny (el més aviat 
possible).   
 
Solidaritat, responsabilitat, vocació de servei i també excepcionalitat són les causes que faran que 
l’ESEIAAT sigui un dels centres de Catalunya on hi tindran lloc les Proves d’Accés a la Universitat, la 
selectivitat. En aquests moments cal respondre la petició oficial que ens ha arribat i contribuir a la 
societat cedint l’ús dels espais de l’Escola per aquests proves, minimitzant així els desplaçaments de 
nois i noies de Terrassa cap a altres centres. 
 
Pel que fa a informacions pràctiques, ningú oblida que la setmana vinent s’inicia el període 
d’Exàmens Finals de l’Escola, per totes aquelles assignatures que en tenen. Els sistemes informàtics, i 
en particular les plataformes ATENEA i sobretot ATENEA Exams, s’han estat provant i afinant durant 2 
setmanes amb uns resultats finals satisfactoris. De moment no consta cap incidència greu però podria 
donar-se el cas de tenir algun problema durant els actes d’avaluació i, arribat el cas caldria prendre 
decisions importants.  
 
Per prevenir problemes, l’Estudiantat ha de disposar d’un e-mail o telèfon de contacte amb el 
professorat per tal de notificar qualsevol incidència durant un examen (recordeu que podeu demanar 
el desviament de trucades del despatx a un altre número).  
 
Pel professorat, l’Escola ha posat en marxa un Grup de Suport als Exàmens Finals amb la finalitat de 
donar-vos un cop de mà d’urgència si les incidències superessin el vostre àmbit d’actuació durant el 
desenvolupament d’una prova. El grup està format per 6 professors i professores de l’Escola que han 
recopilat informació sobre incidències produïdes i sobre com s’han superat amb èxit. Hi ha 2 membres 
del grup que formen part de l’Equip Directiu de l’Escola de manera que, si calgués, les decisions que 
es prenguessin estarien formalment avalades per Direcció.  
  
El Grup de Suport donarà assistència en temps real de les 8:00 a les 21:00, és a dir, durant tot l’horari 
d'exàmens, per tot el personal PDI que tingui un problema fent l’examen. Espero que les incidències 
siguin mínimes i tinc la certesa que fareu un ús responsable del servei. Us animem a fer-lo servir 
sempre que ho considereu oportú: 
 

- Trucant al número 93 401 64 53 
- Enviant un e-mail a suportexamens.eseiaat@upc.edu 

 
Per acabar, i aprofitant que fa 3 mesos en que tot això va començar, vull fer l’exercici de recordar les 
sensacions d’aquell moment: incredulitat, gran preocupació i, evidentment, enorme incertesa. Ningú 
tenia clar contra què havíem de lluitar ni la força del nostre adversari però, en qualsevol cas, el pes de 
la responsabilitat era molt elevat perquè som una escola molt gran. S’havien de prendre de forma 
accelerada decisions crucials per reorganitzar la vida universitària de l’ESEIAAT, que equival a dir 
decisions que afectaven a més de 4000 persones. Canviar el rumb d’un transatlàntic com l’ESEIAAT no 



 
 
es pot fer de forma brusca ni impetuosa i cal agrair novament la magnífica resposta de la nostra 
comunitat que va passar ràpidament a l’acció després de la preocupació inicial.  
 
Ara ja tenim una molt bona part de la feina feta però hem d’acabar de rematar-la. Encara falten 
decisions importants per poder organitzar el curs vinent i complir amb la màxima eficiència la missió 
que ens ha encomanat la societat. Comptem amb tots vosaltres i estic convençut  que entre tots ens 
en sortirem !!  
 
 
 
Gràcies a tothom i, si us plau, cuideu-vos molt! 
  
Una forta abraçada, 
 
 
 
Xavier Roca   
Director de l’ESEIAAT 
 
“Cada dia que passa som més a prop”.  


