
 
 

Notes del Director 

Situació a 4 d'octubre 2020 - COVID-19 (04/10/2020) 

  

Benvolgudes, benvolguts, 

 

acabem de tancar el mes de setembre i creiem que és un bon moment per enviar-vos un resum de com ha anat tot 
plegat a l’Escola. Per alguns de vosaltres serà el primer full informatiu que rebeu per part de la Direcció de l’ESEIAAT, 
si us plau, llegiu-lo amb atenció.  

Com ja sabeu, la situació de la pandèmia es va complicar a partir de l’estiu, portant a la societat en general a un estat 
d’alerta constant sobre la situació sanitària i amb una sensació de neguit que ens afecta directament al nostre dia a 
dia. Tot i que la virulència de la COVID sobre la nostra comunitat és més lleu que mesos enrere, encara tenim companys 
i companyes que pateixen la malaltia o bé arrosseguen seqüeles dels mesos anteriors. Com no podria ser de cap altre 
manera, el primer missatge és d’ànims i suport per a totes i tots!! 

L’ESEIAAT no ha quedat al marge de l’evolució de la situació sanitària i ha actuat proposant i aprovant una modificació 
del Model docent que s’havia previst als mesos de juny i juliol. Amb el nou enfoc s’ha reduït dràsticament la 
presencialitat al Centre, disminuint exponencialment el risc de contagis i d’expansió massiva del virus a les nostres 
instal·lacions. 

Amb aquest nou model, i de manera extraordinària, el curs 2020-21 ha iniciat les classes esglaonadament durant un 
període de 3 setmanes, i tot just aquesta setmana han començat les últimes assignatures que quedaven per fer-ho. 
De moment, sembla que tot funciona de manera raonable, malgrat els inevitables petits ajustos de darrera hora que 
ens veiem obligats a fer.   

A les darreres setmanes s’ha desenvolupat i posat en marxa un sistema de traçabilitat a l’Escola per a poder actuar 
ràpidament si aparegués algun cas de COVID positiu. Afortunadament fins ara no hem hagut d’aplicar el protocol de 
confinament selectiu que s’ha previst però som conscients que, per pura estadística, només és qüestió de temps que 
això succeeixi. Estem preparats per quan calgui actuar, i demano a tothom que mantingui la calma, arribat el cas. Molt 
a contracor ens haurem d’acostumar a la nova realitat, tal i com ja han fet a les escoles de primària i secundària. 

Ens trobem en una situació completament excepcional i l’únic camí per superar-la amb garanties és amb la implicació 
de tothom. Per això demanem a l’Estudiantat que, si us plau, seguiu les indicacions de seguretat establertes al peu de 
la lletra. Demanem paciència i comprensió i us preguem que entengueu que estem fent tot allò que podem (o que 
sabem) pel bé global. 

En relació amb això, tot i que ja hem enviat diversos e-mails amb indicacions concretes, adjunto dos links on trobar la 
informació principal respecte a la COVID19 a l’Escola:  

● Mesures específiques ESEIAAT de prevenció en el marc de la pandèmia COVID19 
● Guia ràpida COVID19 ESEIAAT (vídeo) 
● i, recordeu, sobretot, que qualsevol situació personal vinculada amb el coronavirus s’ha de comunicar 

urgentment a covid.eseiaat@upc.edu. 

I per donar una pinzellada positiva, voldria mencionar que tot i la traumàtica situació viscuda els darrers mesos, 
l’Escola segueix funcionant, i val a dir que a un molt bon ritme. Aquest any hem omplert TOTS i cadascun dels nostres 
Graus, amb un fort increment de la demanda i pujant la nota de tall en tots ells. A més, i encara que falten per 
formalitzar-se les últimes matrícules, tenim, de moment, un increment deL 30% de mitjana en les entrades dels 
Màsters, havent-se incrementat també l’accés a TOTS ells. D’una manera més ràpida que no pas es preveia, estem 
recuperant el ritme d’alumnes que fan pràctiques externes en empreses de l’entorn productiu i, tot i que més 
lentament, es va recuperant la mobilitat internacional. Aquest escenari d’èxits, desprès d’un quadrimestre difícil com 
l’anterior, és un gran mèrit de TOTHOM, que demostra, una vegada més, que la nostra comunitat ESEIAAT ha sabut 



 
 
reaccionar a les situacions adverses i que el gran sobreesforç que fa mesos que fem diàriament tots plegats s’ha vist 
recompensat.  

Considero que aquestes bones notícies són una mica tranquil·litzadores i ens ajudaran a tirar endavant. Tots plegats 
hem passat uns mesos molt difícils i que resultaven inimaginables a principis d’any. Fins ara ens n’hem sortit. Ara ens 
trobem a l’inici d’un altre període molt complex i del qual se’n desconeix la data de caducitat. Però continuo estant 
plenament convençut que la nostra comunitat, la nostra família, se’n sortirà!! Ho hem demostrat abans davant una 
situació molt més traumàtica, més sobtada i amb molt menys coneixement de causa, amb tothom a casa i amb un 
estat de xoc general. Vam reaccionar molt positivament llavors i ho tornarem a fer ara … repeteixo que, sens dubte, 
el tresor més preuat que té la UPC a Terrassa, és la seva gent (PDI, PAS i Estudiantat). I tots junts ho superarem. 

 

Molts ànims, molta força i sobretot cuideu-vos, i cuidem-nos. 

Una abraçada a tothom!! 

 

Xavier Roca 

Director de l’ESEIAAT 


