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Informe setmanal (XIV) - COVID-19 (28/06/2020) 
  
  
Benvolgudes, benvolguts, 
  
aquesta setmana s’ha consolidat l’anomenada Fase de Represa, després dels múltiples i ràpids canvis 
de fase de la setmana anterior, i sembla que aquesta fase ha vingut per quedar-se un bon temps amb 
nosaltres. La cursa del món científic per trobar una solució medico-sanitària a la pandèmia és imparable 
i, segons les notícies, les apostes de les aliances público-privades són fortes. No obstant, encara no s’ha 
arribat a la meta i la sensació és que la recerca va més lenta que no pas els nostres desitjos de trobar un 
guariment. Per sort, sembla que sí que anem prou ràpids en identificar i controlar els múltiples rebrots 
que van apareixent arreu d’Europa. En qualsevol cas, el que és ben segur és que la solució mèdica 
arribarà tard per totes les persones que ja han estat víctimes de la pandèmia. El primer pensament 
d’aquest missatge sempre va destinat a ells i elles i les seves famílies i amics. Una abraçada !! 
 
A l’Escola acabem la segona setmana d'exàmens finals amb poques incidències detectades. Els voluntaris 
i voluntàries del Grup de Suport als Exàmens Finals segueixen fent la seva tasca i, de fet, l’ampliaran 
fins el 13 de juliol per donar cobertura als exàmens finals del Màster Universitari en Enginyeria 
d’Organització. 
 
A  banda dels exàmens, la nostra Escola, com d’altres de la UPC, torna poc a poc a reviure. Es torna a 
veure moviment i molts retrobaments després de mesos. La Fase de Represa ens ha permès recuperar 
certes activitats presencials, tot i que d’altres encara no ho podran ser per temes de logística i 
aforament. Aprofito aquest paràgraf per recordar-ne algunes: 

- els exàmens finals que resten seran tots NO Presencials, 
- les defenses de Treballs Fi d’Estudis seran NO Presencials, 
- les reavaluacions seran Presencials, donades les reduïdes dimensions dels grups i la casuística 

dels exàmens, 
- es faran Proves d’Accés a la Universitat (la selectivitat) a la nostra Escola de manera Presencial 
- i es preveu fer una Jornada de Portes Obertes Presencial per graus el 23 de juliol de forma 

Presencial tot i que en un format reduït. 
 
Cal ser conscient que tota aquesta previsió es podria malmetre o modificar àmpliament en funció de 
notícies d’última hora. Per aquest motiu recomanem estar al cas de l’e-mail institucional, de la web de 
l’Escola i, en particular, del canal de Telegram de l’Escola (ESEIAAT_UPC) que permet rebre informació 
d'interès de forma instantània al mòbil.   
 
Per tots aquests canals s’ha fet difusió de les 76 Beques d’Aprenentatge destinades a Estudiantat de 
l’Escola per realitzar tasques de col·laboració acadèmica amb Departaments. Animem a tot l’estudiantat 
a sol·licitar aquestes Beques que us permetran aportar el  vostre granet de sorra per restablir la 
normalitat després de la pandèmia, posant en pràctica moltes de les habilitats i competències que ja 



 
 
heu adquirit, al mateix temps que rebeu una contraprestació econòmica interessant. Podeu trobar tota 
la informació detallada a informació sobre Beques a TAAIESE. 
 
Per tancar el resum de l’Escola, us recordo que s’està treballant amb un nou Model Docent pel proper 
mes de setembre amb una presencialitat que anirà entre el 50% i el 100%. Malgrat la lògica incertesa 
que no podem evitar, la bona notícia és que les primeres simulacions indiquen que la majoria de grups 
de teoria i problemes podran anar al 100% complint les mesures de seguretat vigents i, per tant, amb 
una afectació reduïda sobre la nostra activitat habitual. En els propers dies anirem detallant les 
afectacions del nou Model Docent a totes les assignatures del primer quadrimestre. 
 
A nivell UPC, tal i com vaig comentar la setmana passada, encara estan vigents les mesures de la Fase 3 
del Pla de Desconfinament. Però aquesta situació molt probablement canviarà després del Consell de 
Govern convocat pel proper dijous 2 de juliol, on discutirem i  votarem les noves mesures d'actuació a 
tenir en compte a partir de llavors en la Fase de Represa del Pla de Desconfinament. Si s’aprova el nou 
document quedaran definides les mesures que afectaran tota la comunitat universitària i tots els espais 
de la UPC pel proper quadrimestre, i que seran d’aplicació obligada respecte a temes claus com ara: 
distància de seguretat, mesures de prevenció personal, protocols de neteja i desinfecció i 
procediments d’actuació en la detecció de casos i contactes. Espero adjuntar-vos el document complet 
definitiu i un petit resum la setmana vinent ja que, evidentment, les seves mesures aprovades afectaran 
molt directament el nostre dia a dia del proper curs.  
 
Per acabar, vull dir-vos que aquesta maleïda pandèmia ha servit per refermar-me en la meva convicció 
que ja he compartit alguna altra vegada: sens dubte que el millor que té l’ESEIAAT és la seva gent. 
Aquest 3 mesos i mig s’ha fet evident que som una gran família i que, com a tota família, podem 
discrepar, expressar punts de vista diferents i, fins i tot, tenir alguna petita discussió acalorada 
puntualment. Però en els moments realment importants ens fem costat, ens ajudem, ens acompanyem 
i ens donem suport. Aquesta germanor ha estat crucial en els moments de nervis, grans incerteses, por 
(i fins i tot pànic) que hem hagut d’experimentar. No ho oblidem quan això s’acabi. Perquè tot plegat, 
més tard o més d’hora, s’acabarà, ho aconseguirem, n’estic segur. 
 
Moltes gràcies, molts ànims, molta salut i una fortíssima abraçada per tothom. Si us plau, cuideu-vos 
molt! 
  
 
Xavier Roca   
Director de l’ESEIAAT 
 
“Cada dia que passa som més a prop”.  


