
 
 

Notes del Director 

Informe setmanal (XVII) - COVID-19 (19/07/2020) 

 

Benvolgudes, benvolguts, 

aquesta darrera setmana hem vist com sembla que s’ha avançat l’aparició de rebrots que s’esperaven per 
la tardor i segurament ja tenim aquí l’inici d’una segona onada, esperem que continguda i reduïda. Tots 
som conscients que aquesta situació serà una gran prova de foc per a veure la capacitat de reacció del 
nostre sistema sanitari i de la societat en general. Veurem quant de temps es triga a controlar la pandèmia, 
quin interval temporal hi ha entre brot i brot, les zones més afectades i les mesures de contenció 
establertes… Òbviament el grau d’èxit a l’hora de superar aquest repte durant les properes setmanes tindrà 
conseqüències de cara al proper curs, esperem que siguin lleus. De moment, i malauradament, ja ens han 
arribat notícies d’uns pocs (de fet molt pocs) casos d’afectació directa a la nostra comunitat causats per 
aquesta nova onada. Per ells i pels que encara arrosseguen les seqüeles anteriors, molts ànims !! 

De fet, la situació actual de casos de contagi que s’està produint a Catalunya en els darrers dies tindrà una 
afectació directa en un dels col·lectius que conformen l’Escola: el Personal d’Administració i Serveis (PAS). 
Gerència ha enviat una instrucció al PAS on s’indica que a partir del proper dilluns 20 de juliol i fins el dia 
31 de juliol s’implantarà un model organitzatiu de treball similar al ja assajat durant les fases del 
confinament: la prestació del treball en format de teletreball preferentment, amb la possibilitat de realitzar 
fins a cinc dies de teletreball a la setmana. 

Aquest fet no afectarà l’activitat acadèmica de l’Escola però s’han hagut de fer petits ajustos en relació a 
l’accés als edificis, adaptant-se també a la menor intensitat d’ús prevista. Els edificis no es tanquen però 
l'horari i el sistema d'accés als mateixos queda fixat de la següent manera: 

- TR1, accés per porta principal de 8:00 a 20:00; 
- TR5, accés per porta principal de 8:00 a 14:00 hores i accés automatitzat pel carrer Ramon i Cajal 

la resta d’horari;   
- Resta d'edificis de la UPC a Terrassa tindran accés automatitzat. 
- Les Biblioteques de la UPC passen a realitzar la prestació de forma virtual. 
- Els aparcaments es mantindran oberts, a excepció de la última setmana de juliol que es tancarà 

l'aparcament de l'edifici TR5 per temes de seguretat.  

El material de protecció es podrà demanar a l'edifici TR10 o bé a l'adreça que s'ha habilitat a tal efecte: 
material.proteccio@upc.edu. En aquest sentit la UPC ha dissenyat unes mascaretes institucionals per a tot 
el personal i estudiantat de la Universitat, amb participació molt activa de INTEXTER. Durant aquest mes de 
juliol, el PDI i el PAS que vulgueu la vostra mascareta abans de marxar de vacances podeu acostar-vos a 
l’edifici TR10 i us la donaran prèvia identificació. Al setembre ja es farà la distribució també en d’altres 
edificis.  



 
 
Pel que fa a l’activitat interna de l’Escola, aquesta setmana s’han acabat els últims exàmens de reavaluació 
sense incidències destacables i s’ha iniciat el període de les nombroses defenses de TFGs i TFMs que 
s’allargaran fins al 31 de juliol. En relació als Treballs Finals d’Estudis s’ha produït un petit desajust en 
l'assignació de sales Meet que ha fet que el sistema no fos tan automàtic com estava previst. Per aquest 
motiu cal revisar la sala Meet corresponent a cada defensa a l’apartat de tribunals TFE de la nostra web, 
per si hi hagués alguna discrepància amb la sala que consta al calendari de cadascú. Aprofitem per recordar 
la importància del fet que tothom (estudiantat i PDI) accedeixi als actes avaluatius mitjançant el seu perfil 
GSuite de la UPC. Per qualsevol dubte, consulteu la guia.  

A banda d’aquestes activitats potser el fet més rellevant de la setmana és que el passat divendres va tenir 
lloc l’última Comissió Permanent del curs, on es va aprovar una sèrie de documents essencials pel correcte 
funcionament de l’Escola i es van donar indicacions sobre els processos de matrícula i d’inici de curs. 

Per una banda es va aprovar el Calendari Acadèmic ESEIAAT del curs 2020/21 i que ja teniu disponible a la 
web de l’Escola. Cal dir que es tracta d’un calendari extraordinari que marca diferents dates d’inici en funció 
del tipus de titulació i el curs o quadrimestre:  

- estudiantat de Q1 de tots els Graus, inici el 28 de setembre i fi de classes després de les vacances 
de Nadal; 

- resta d'estudiantat de Graus, inici el 14 de setembre; i  
- estudiantat de màster, inici el 21 de setembre. 

També es va aprovar el Calendari d'Exàmens parcials, finals i reavaluacions de les assignatures de tardor 
del proper curs i que en breu trobareu a la web. El decalatge d’inici ha implicat desplaçar l’aturada de 
parcials una setmana sobre les dates tradicionals per tal de fer coincidir totes les titulacions (no hi havia 
una alternativa física possible).  

Així mateix es van presentar els procediments que s’aplicaran en la propera matrícula que enguany es farà 
del 27 al 31 de juliol. De manera excepcional, i a diferència del que es feia tradicionalment, totes les 
matrícules es faran en remot. És molt important comentar que en el moment d’assignació de grups de 
classe regirà, de forma prioritària, la seguretat de les persones, garantint el compliment estricte de les 
mesures sanitàries vigents. Això vol dir que es buscarà equilibrar les dimensions dels grups-classe d’una 
mateixa assignatura encara que no sempre es respecti l’ordre o prioritat de matriculació. El motiu és que 
el proper curs serà crucial tenir grups de dimensions semblants de cara a no superar les ocupacions 
màximes dels espais.  

Per altra banda, a la Comissió Permanent també es van presentar alguns detalls pràctics de l’Escenari A - 
Presencialitat Limitada que és el marc de referència que es planteja d’inici tot i que les indicacions podrien 
variar lleugerament en funció de la matrícula real final de cada curs. D’entrada, la immensa majoria dels 
cursos de Grau i Màster de l’Escola podran anar a un 100% de presencialitat a classe mantenint les mesures 
de seguretat estipulades i amb horaris compactes. Les següents excepcions previstes tindran una 
presencialitat de l’estudiantat a les aules de teoria d’un 50%: 

- Q3 de la Fase Comuna dels estudis GREFI (Graus Elèctric, d’Electrònica Industrial i Automàtica, 
Mecànic, Químic i Tèxtil); 

- Q5 del Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (GREEIA); 



 
 

- Q4 i Q6 del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials (GRETI). 

Aquesta decisió es pren considerant l’històric de matrícula de cada assignatura en els últims 5 anys però 
som conscients que ens trobem davant d’un any molt atípic i es podria donar el cas que algun curs, no inclòs 
en el llistat anterior, incrementés notablement els matriculats (havent de passar al 50%) o que algun dels 
indicats anteriorment baixés clarament la matrícula (i es pogués passar al règim general del 100%). 
Afortunadament , el model creat és força robust i permet fer canvis amb certa facilitat. Sigui com sigui, 
sortirem de dubtes a partir del 31 de juliol, un cop acabat el gruix de matriculacions de l’Escola, acabant 
d’ajustar el sistema la primera setmana de setembre. 

En el mateix sentit, el dels ajustos finals, estem acabant d’encaixar els horaris del primer quadrimestre de 
l’any vinent i els farem públics a principis de setmana, abans del període de matriculacions. 

Recordem també que encara queden força beques disponibles de les 76 Beques d’Aprenentatge 
destinades a Estudiantat de l’Escola. Podeu trobar tota la informació detallada a informació sobre Beques 
a TAAIESE. 

Per acabar, semblava impossible però ja estem a punt de tancar el curs 2019-20, i si ens situem en les 
expectatives que hi havia fa 3 mesos, diria que el tancarem d’una manera extraordinària, tenint en compte 
les condicions de contorn en les quals s’ha desenvolupat. A més, amb l’experiència adquirida, ja hem definit 
una primera Planificació del curs vinent robusta i alhora flexible (Model Docent adjuntat la setmana 
passada). I dic primera versió perquè de ben segur que s’haurà d’anar canviant en funció de la situació 
sociosanitària del nostre entorn i les “noves realitats”. És cert que tot pot canviar de manera abrupta i per 
això ens emplacem a principis de setembre per acabar d’ajustar els últims detalls del proper curs amb 
molta més informació i més proximitat a l’inici. En l’interí, seguim treballant. 

Moltes gràcies, molts ànims, molta salut i una fortíssima abraçada per tothom. Si us plau, cuideu-vos molt! 

  

Xavier Roca              

Director de l’ESEIAAT 

 
 


