
 
 

Notes del Director 

Informe setmanal (XV) - COVID-19 (05/07/2020) 

 

Benvolgudes, benvolguts, 

aquesta setmana hem entrat al mes de juliol en plena Fase de Represa. Qui més o qui menys en aquestes 
dates acostumava a fer plans per unes merescudes vacances d’estiu, sinó els havia fet ja amb antelació. 
Enguany és molt probable que aquests plans s’hagin d’adaptar a la situació excepcional i inesperada en que 
ens trobem. I això que ens calen unes bones vacances a tots! En particular a aquells i aquelles que han patit 
l’excepcionalitat del moment més directament. Molts ànims a tots i totes!   

El passat dijous, tal i com vaig avançar la setmana passada, es va celebrar un Consell de Govern de la UPC i 
es va aprovar un document relatiu a la Fase de Represa del Pla de Desconfinament. En aquest es recullen 
totes les mesures que cal tenir en compte a la UPC a partir d’ara amb l’objectiu de garantir la màxima 
prestació del servei públic tot preservant les mesures de protecció i minimització del risc. De manera 
resumida, els aspectes més importants del document fan referència a: la distància de seguretat, les 
mesures de prevenció personal (també anomenada “etiqueta respiratòria”, higiene de mans, ús de 
mascareta...), els protocols de neteja i desinfecció i els procediments d’actuació en la detecció de casos i 
contactes. 

Adjuntem el document amb aquest missatge i recomanem fer-ne una lectura a fons per saber quines seran 
les condicions de contorn a partir d’ara per cada col·lectiu i per cada servei o actuació. Val a dir que haurem 
de conviure amb aquestes mesures un temps indeterminat i pel bé de tots hem d’estar informats de forma 
rigorosa i d’una font fiable per evitar malentesos. 

 El document és prou clar i la informació s’organitza en diferents apartats: 
● Mesures organitzatives de referència per al PDI. 
● Mesures organitzatives de referència per al PAS i serveis en general. 
● Mesures sanitàries i de prevenció per a tot el personal de la UPC. 
● Material i equips de protecció a disposició de la comunitat UPC. 
● Mesures generals als edificis, espais, instal·lacions i equipaments. 
● Mesures generals per a les aules i laboratoris. 
● Mesures específiques en aules. 
● Mesures específiques per a les aules informàtiques. 
● Mesures específiques per als laboratoris docents i de recerca. 
● Mesures específiques en espais d’ús compartit: sales d’estudi, biblioteques, sales treball en grup, 

sales de reunions, menjadors, etc. 
● Mesures específiques en sales d’actes. 
● Mesures específiques en espais d’empreneduria, incubació o de coworking i espais per a 

associacions. 
● Mesures específiques als lavabos i vestidors. 



 
 

● Protocols de neteja. 
● Concessions: bars, restaurants, instal·lacions esportives, aparcaments, etc. 
● Procediment d’actuació enfront la detecció de casos i contactes. 

Totes les mesures s’han d’anar adaptant a la nostra realitat en cadascuna de les activitats que anem 
realitzant i ara ens toca fer una campanya de comunicació a tota la comunitat. Estem treballant 
intensament en aquest tema i us anirem informant. De moment volem avançar que determinades mesures 
afectaran d’una manera molt directa el nostre dia a dia del proper curs. 

A nivell docent destaquem que s’han fixat les ocupacions dels diferents espais de la UPC. Així trobem que 
per aules: 

“Les activitats docents es planificaran tenint en compte un grau d’ocupació màxima de l’aula de 
l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona i/o el criteri del 50% dels llocs disponibles. 
Es promourà que ningú tingui personal assegut al seient de davant, ni al de darrera, ni als dels 
costats. Si amb aquesta ordenació de l’espai no s’aconsegueix una distància mínima d’1,5 metres, 
és obligatori portar mascareta.” 

I  per laboratoris: 

“Les pràctiques docents i l’activitat de recerca es planificarà tenint en compte un grau d’ocupació 
màxima del laboratori de l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona, i/o el criteri del 
50% dels llocs disponibles i, la utilització individual de les eines i aparells. Quan el desenvolupament 
de la pràctica requereixi mobilitat dins del laboratori, o fer pràctiques en parella caldrà portar 
mascareta.” 

Totes aquestes limitacions contribueixen a definir el marc legal dins el qual ens hem de moure el proper 
curs i, afortunadament, permeten tancar temes que encara eren provisionals o estaven en discussió, com 
per exemple els horaris. Recentment s’ha enviat a tot el PDI una proposta d’horaris de totes les assignatures 
de setembre que ja inclou les mesures fixades per la Fase de Represa. Ara s’obre un període de revisió per 
tal de poder-los donar per definitius i publicar-los la setmana abans de la matrícula. 

Recordem que, per tal de pal·liar en certa manera les afectacions que tindrem el proper curs, s’han aprovat 
una sèrie de mesures extraordinàries, entre les quals s’inclouen 76 Beques d’Aprenentatge destinades a 
Estudiantat de l’Escola relacionades amb tasques de col·laboració acadèmica amb Departaments. Encara 
estan obertes la majoria d’aquestes convocatòries i podeu trobar tota la informació detallada a informació 
sobre Beques a TAAIESE. 

La propera setmana,  tot i que demà dilluns és festiu a Terrassa, serà força intensa i l’Escola tornarà a estar 
plena de vida per diversos motius. 

Per una banda de dimarts fins divendres es faran Proves d’Accés a la Universitat (la Selectivitat) a la nostra 
Escola. Aquestes proves implicaran la presència i el moviment d’unes 500 persones pel recinte, 
fonamentalment estudiants procedents de centres educatius de l’àrea territorial de la ciutat de Terrassa. 
L’alumnat es distribuirà en 18 aules de l’edifici TR5 entre les  8h. i les 17h. Per aquest motiu és possible que 



 
 
alguns serveis es vegin una mica afectats (p.ex. una part del pàrquing TR5), tot i que el personal UPC pot 
anar a treballar igualment de forma presencial. 

Per altra banda, mentre s’estan fent els exàmens finals del Màster Universitari en Enginyeria d’Organització, 
la setmana entrant comencen els exàmens de reavaluació que es faran de forma presencial a l’edifici TR1 
i que s’allargaran fins el 15 de juliol. Concretament: 

● del 8 al 10 de juliol reavaluacions assignatures quadrimestre tardor, 
● del 13 al 15 de juliol reavaluacions assignatures quadrimestre primavera. 

És molt important que tothom conegui les mesures de seguretat que s’han de garantir per a la celebració 
d’aquests exàmens: 

● a l’accedir als edificis trobareu un Punt Net amb la informació necessària i gel hidroalcohòlic per 
les mans. 

● cal portar mascareta a tots els espais comuns de l’escola, 
● a totes les aules s’ha garantit l’espai de seguretat necessari però en cas de dubte, i principalment 

si us heu de moure, utilitzeu la mascareta, 
● cal aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans en entrar i sortir de les aules, fent servir els 

dispensadors situats a tal efecte, 
● les aules amb aire condicionat compleixen les garanties de ventilació forçada i, per tant, caldrà 

mantenir tancades les finestres d’aquests aules fins a la finalització de la jornada (el personal de 
neteja realitzarà la ventilació i l’adequació oportunes), 

● a les aules sense aire condicionat es mantindran les finestres obertes sempre que sigui possible. 
● a les aules informàtiques s’han facilitat uns polvoritzadors d’alcohol isopropílic i paper d’un sol ús 

per tal que l’estudiantat pugui fer individualment la neteja i desinfecció dels teclat i ratolí i de la 
taula. 

I per acabar, destacar que encara que no ho sembli avui és Festa Major a Terrassa. Una Festa Major 
completament atípica però que no s’ha deixat de fer. I va ser un 2 de juliol del 1904, en plena Festa Major, 
quan es va “inaugurar” la nostra Escola (veure imatge adjunta). Això vol dir que ha estat el nostre aniversari 
(moltes felicitats a tothom), i que portem 116 anys formant enginyers i enginyeres que han estat 
protagonistes dels avenços socials i tecnològics del segle XX i principis del segle XXI. No hi cap virus que 
això ho pugui evitar ni aturar. Estic segur que sortirem d’aquesta pandèmia i seguirem fent el que millor 
sabem fer: formar enginyers i enginyeres amb perfils tecnològics altament qualificats per fer avançar la 
nostra societat cap al futur !! 

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”.  


