
 
 
Notes del Director 
 
  
Informe setmanal (XIII) - COVID-19 (21/06/2020) 
  
  
Benvolgudes, benvolguts, 
  
aquesta que conclou ha estat una setmana “multifàsica”: dilluns estàvem a la Fase 2, hem passat de 
manera efímera per la Fase 3 (només unes horetes) i acabem plenament immersos en l’anomenada 
Fase de Represa. Tot va molt ràpid i amb tant de canvi sobtat podem experimentar una certa sensació 
de vertigen. Observem amb preocupació com apareixen rebrots a diversos indrets, tot i que sembla 
que es controlen amb certa diligència, fet tranquil·litzador. Tot plegat dóna la sensació d’un sistema 
amb una gran fragilitat que en qualsevol moment podria trencar-se. Fent un símil casteller, acabem 
de carregar amb èxit un 3 de 10 amb folre i manilles però la descarregada està sent tremolosa i, en 
qualsevol moment, un mal pas ens podria portar a fer llenya. Perdoneu-m’ho però vaig néixer a 
Vilafranca i treballo a Terrassa (dues grans ciutats castelleres) ... Esperem que ningú prengui mal en 
aquest moment i molts ànims per aquells que ja n’han pres. Una abraçada !! 
 
Internament, tot i que la societat ja ha passat a Fase de Represa, a la UPC encara són d’aplicació els 
criteris aprovats al Pla de Desconfinament per la Fase 3. Aquests no variaran fins que les noves 
directrius siguin aprovades pel Consell de Govern que s’ha de celebrar el 2 de juliol. La principal 
diferència amb la Fase 2 és que ara es permet una ocupació dels espais del 50%. Recordeu que, per 
tal de no sobrepassar aquest límit, qui vol accedir als edificis ha d’enviar un e-mail a 
direccio.eseiaat@upc.edu, comunicant la vostra intenció d’anar a treballar de forma presencial.  
 
Recordeu també que les activitats autoritzades estan limitades a:  

- Serveis de Suport als laboratoris de recerca.   
- Experimentació relacionada amb Treballs Finals d’Estudis (TFE) i Tesis Doctorals (amb 

autorització de Director/a de TFE, Director/a de Tesi i de la Direcció de l’Escola).  
- Servei de Consergeria limitat (apertura d’espais, recepció de paqueteria, ...).  
- Servei de Manteniment. 
- Serveis TIC.   
- Secretaria Acadèmica (amb cita prèvia). 
- Servei de Biblioteca (amb cita prèvia). 

 
També en clau interna, aquesta setmana s’han iniciat els Exàmens Finals a l’Escola, amb el debut del 
Grup de Suport als Exàmens Finals que es va crear per donar suport telemàtic al PDI. En línies generals 
totes les proves s'han desenvolupat amb normalitat, el sistema ha aguantat les aproximadament 1000 
entrades diàries, i només s’ha necessitat de suport esporàdic del Grup durant l'examen en casos 
puntuals. Sapigueu que tindreu, durant tots els dies del període d'exàmens, professors i professores 
amb ganes d’ajudar. Un gran agraïment per ells i elles. 
 



 
 
I lligant amb d’altres exàmens, la segona setmana de juliol hi haurà les reavaluacions que seran 
presencials. No obstant, tal i com va indicar el Rector, caldrà preparar un sistema d’avaluació 
alternatiu per aquells estudiants que, d'una manera justificada, comuniquin que els hi és impossible 
desplaçar-se a l’Escola.  
 
En un altre ordre de coses, durant aquesta setmana tota la comunitat ha rebut informació dels 
escenaris d’actuació previstos pel setembre. El Model Docent s’ha fet arribar a tothom després 
d’explicar-ho a les Coordinacions dels Graus i de Màsters, als representants dels Departaments i a la 
Delegació d’Estudiants.  
 
Preparar-se per les futures eventualitats no és fàcil, però per construir el model s’han seguit unes 
directrius clares tenint present, en primer lloc, que la UPC és una universitat pública eminentment 
presencial on s’utilitza un model formatiu basat en l’experiència i amb l’experimentació com valor 
afegit. L’ESEIAAT és un clar exemple d’aquest model. Per aquest motiu, el Model Docent pel proper 
quadrimestre busca la màxima presencialitat possible.  
 
A l’inici del proper curs, la posició de partida o Escenari A preveu que la presencialitat oscil·li entre el 
100% i el 50% malgrat que tot pot variar en funció de la casuística d’un curs concret. A més, el model 
es pot veure afectat per la situació instantània d’un potencial nou confinament (que implicaria 0% de 
presencialitat) i per les mesures concretes que les autoritats sanitàries determinin per l’àmbit 
universitari (que esperem facilitin apropar-nos al 100%). De moment, el següent pas és tancar els 
horaris del proper quadrimestre i disposar d’informació detallada per a totes les assignatures. 
 
Vull comentar explícitament dos punts que afecten molt directament l’Estudiantat. Per una banda, 
s’han produït canvis relatius a les dates límit del Treballs Fi d’Estudis (TFEs). Amb la modificació del 
calendari acadèmic que es va fer al principi de la pandèmia, ha aparegut un parèntesi de 2 setmanes 
entre el termini per a les noves propostes de TFEs i el termini de matrícula dels mateixos. Per això, 
volem facilitar el sistema ampliant les dates límit de la manera següent: 

○ L’entrada de títols de TFE per part del Director/a passa del 14 de Juny a l’1 de Juliol. 
○ La validació de propostes per part del Coordinador/a es mou del 21 de Juny al 8 de Juliol. 
○ L’assignació d'enunciats a l'Estudiantat es mou del 28 de Juny al 15 de Juliol. 

 
El segon punt d’especial rellevància és que dintre de les mesures extraordinàries pel proper 
quadrimestre, hi ha una oferta de 76 beques d’aprenentatge destinades a Estudiantat de l’Escola per 
realitzar tasques relacionades amb col·laboracions acadèmiques amb Departaments com són: suport 
a Cursos Introductoris, suport a Mentories Acadèmiques i suport a la Docència. La convocatòria 
d’aquestes beques s’està obrint de manera esglaonada i a mesura que es va rebent informació 
concreta. Per a facilitar la visualització i comprensió de l’aplicatiu de beques de la UPC (que no és 
trivial) hem posat tota la informació de les beques a TAAIESE amb les explicacions corresponents. Us 
animem a participar-hi. 
 
Per finalitzar, cal tornar a agrair una vegada més la voluntat, la predisposició, la paciència i l'empatia 
de tothom per a fer front a aquesta situació forçada. Metafòricament, fa uns 100 dies  que vam entrar 



 
 
junts en una espècie de túnel fosc i fred dins el qual només ens podíem moure a les palpentes. Però 
no ens vam quedar aturats i vam començar a caminar, sense córrer però sense descans, malgrat que 
no vèiem clarament on posàvem els peus. Hem fet camí junts, ens hem acompanyat, ajudat i animat 
mútuament. Hi ha hagut moments de nervis, de dubtes, de patiment, d’angoixa, de por … Però ara, 
després de molts moments de foscor absoluta, el darrer revolt ens permet intuir la llum al final 
d’aquest túnel. La sortida ja és a tocar però no podem ensopegar precisament ara que la tenim tan a 
prop. La tornada ha de ser ordenada, tranquil·la i planificada. Mantinguem la calma i novament, tots 
junts, ho aconseguirem. Estic convençut que el nostre projecte comú, l’ESEIAAT, en sortirà reforçat. 
Ara ja és quasi un tòpic, però aquesta Escola que s’ha arribat a posar de l’inrevés (TAAIESE) durant 3 
mesos sortirà de la pandèmia millor i més forta que no pas hi va entrar. Ens hem enfrontat a les 
nostres pors i inquietuds, i les estem superant. La nostra intel·ligència col·lectiva ha crescut i el nostre 
capital humà, que ja era molt gran, s’ha fet molt més visible. És un orgull ser el Director d’aquesta 
comunitat, la nostra comunitat.  
 
Moltes gràcies a tothom per tot, i, si us plau, cuideu-vos molt! 
  
Una forta abraçada, 
 
 
 
Xavier Roca   
Director de l’ESEIAAT 
 
“Cada dia que passa som més a prop”.  


