
 
 

Notes del Director 

Informe setmanal-final (XVIII) - COVID-19 (26/07/2020) 

  

Benvolgudes, benvolguts, 

aquest és el darrer informe setmanal del curs i que tanca, potser només temporalment, la tradició 
començada fa 19 setmanes. Aquesta ha estat una etapa realment molt intensa on  hem viscut tots junts un 
conjunt d’emocions i experiències que segurament mai abans hauríem ni imaginat. Rellegint els informes 
setmanals precedents es pot veure l’evolució de la situació i de l’estat d’ànim general de la societat setmana 
rere setmana. Aquests e-mails es van començar inicialment amb l’objectiu d’informar-vos de les darreres 
novetats en moments incerts on la informació variava amb massa rapidesa i era bo tenir una referència, ni 
que fos setmanal. No obstant, molts de vosaltres em comenteu que aquestes paraules també han servit 
per acompanyar-vos en moments personals molt difícils. Gràcies a vosaltres per compartir-ho!. Sigui com 
sigui, crec que l’obligació de l’Escola era, és i serà estar al costat de la seva gent, ajudant en tot el que es 
pugui i amb totes les eines disponibles. Per tots aquells i aquelles que encara estigueu en una situació 
mèdica delicada, penseu que l’informe setmanal s’acaba però mai ho farà el desig de molts ànims per a 
vosaltres !! 

Ara ja podem dir que el curs 2019-20 s’ha acabat. O gairebé…, perquè encara queden unes poques defenses 
de TFEs per la setmana vinent (recordeu que cal verificar les sales Meet). Però, en tot cas, aquest passat 
dijous ja van tenir lloc les Comissions Curriculars de l’Escola, que tanquen els blocs principals dels estudis 
de grau. Francament, serà molt difícil fer un balanç d’aquest curs que es pugui comparar amb anys anteriors 
perquè la COVID l’ha convertit en un curs completament atípic on tothom ha hagut de fer coses que mai 
abans havia hagut de fer. De totes maneres, i com a resum bàsic, val a dir que TOTES les assignatures s’han 
pogut impartir fins al final i el nombre d’aprovats i suspesos és, en general, molt semblant a l’històric d’anys 
anteriors. 

En paral·lel, i volent trobar sempre quelcom de positiu, estic convençut que aquest curs tots nosaltres hem 
après quelcom de nou. Hem après que es pot fer docència en remot de qualsevol matèria i que algunes 
solucions improvisades a corre-cuita són tan positives que es podran quedar per la docència “normal”. En 
particular, penso que ens hem adonat que el nostre temps de resposta per fer front a noves situacions pot 
ser molt i molt ràpid. 

I si el curs 2019-20 ja el donem per tancat, podem dir que el curs 2020-21 el tenim molt planificat. De fet, 
fa setmanes que es informar del Model Docent que inclou la definició de diversos escenaris i on s’expliquen 
les accions concretes que s’estan fent a l’Escola per adaptar-nos a la nova realitat a partir de setembre. 
Tothom és conscient que novament ens enfrontarem a un curs intens i incert, amb situacions que puguin 
canviar freqüentment. Però també sabem que tenim eines i recursos personals per poder-nos en sortir 
dignament.   

El Model Docent és robust i adaptable però no ho resol tot i resten una serie de decisions importants que 
s’acabaran de prendre a primers de setembre, en funció de l’evolució de la pandèmia durant l’agost i de 
la informació prospectiva disponible. Així, per exemple, queda per acabar de definir l’ocupació real de les 
aules docents i que dependrà de la matrícula definitiva, falta articular l’organització de les beques de suport 
d’aprenentatge de les quals encara queden vacants, falta decidir quan es farà l’Acte de graduació i en quin 
format, hem de pensar com i quan es farà el reconeixement als companys i companyes que es jubilen 
aquest estiu, s’ha d’acabar de definir (en funció de la normativa vigent al setembre) quin serà exactament 
l’equip de protecció necessari a les aules… Queda feina per fer però considerem que aquestes són decisions 
que és bo prendre-les amb la màxima informació possible per poder maximitzar les possibilitats d’èxit. 



 
 
Ben mirat, el nou curs comença la setmana vinent amb la matriculació de tots l’estudiantat de grau i màster 
a excepció del de nou accés, que ho faran al setembre. Els horaris del curs vinent ja es poden consultar a la 
web i recordem que, enguany, totes les matrícules es faran de forma remota. Recordeu també que, com 
que la directriu és prioritzar la seguretat de les persones, s’intentarà equilibrar les ocupacions dels grups-
classe d’una mateixa assignatura tot i que això no sempre respecti l’ordre o prioritat de matriculació.  

Una informació pràctica important: durant les vacances els edificis de l’ESEIAAT romandran tancats del 3 al 
23 d’agost. Demà mateix s’enviarà des de la UTG la informació relativa a quins seran els serveis mínims 
disponibles durant aquest període.     

Per acabar, i no només el missatge d’avui sinó la sèrie de 18 Informes Setmanals que cada cap de setmana 
us he fet arribar puntualment, vull tornar a donar-vos les gràcies. Sóc dels que penso que sovint aprenem 
molt més de les dificultats que no pas dels temps de calma. Aquesta situació que hem viscut ha estat molt 
dolorosa, ens ha generat moltes incerteses, ens ha fet perdre éssers estimats i, a hores d’ara, està generant 
pobresa i neguit. Tanmateix, pensant en l’experiència vívida i forçant la mirada des del punt de vista 
universitari,  hem de posar molt en valor el sentit de la responsabilitat i l’esforç de la nostra comunitat. 
Vull expressar un agraïment immens a tot el professorat per haver-se reinventat permetent que l’Escola 
pogués seguir amb la seva funció formativa tot i les noves condicions de contorn; a tot el personal 
d’administració i serveis per haver facilitat que els processos, procediments i serveis poguessin funcionar 
gràcies a l’extraordinari sobreesforç i implicació de tothom, i a tot l’estudiantat, que malgrat poder ser els 
principals damnificats, heu sabut sobreposar-vos a la situació, entenent i interpretant molt ràpidament els 
canvis que s’apropaven, i APRENENT, així en majúscules. Em fa feliç pensar que durant aquests mesos tots 
els col·lectius de l’ESEIAAT heu estat comprensius i empàtics amb la gent del vostre entorn. Tots som 
persones però ara tots som més humans.  

Aquesta vegada i només per aquesta vegada, no puc acabar els agraïments del darrer informe setmanal 
sense parlar de l’Equip Directiu de l’Escola. Puc constatar en primera persona la seva extraordinària tasca i 
dedicació, sempre treballant pel bé comú, sempre empenyent i aixecant l’Escola malgrat alguns moments 
molt durs i de gran tensió. Són unes persones amb una qualitat personal i professional extraordinària, dels 
quals jo n’he après molt al llarg de les darreres setmanes. Crec que a l’ESEIAAT tenim molta sort de tenir-
los en aquests moments tan i tan complicats.  

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

Bones i més que merescudes vacances !!  

  

Xavier Roca                

Director de l’ESEIAAT 


