
Notes del Director 

Situació a 17 d'octubre 2020 - COVID-19 (17/10/2020) 
 
Benvolgudes i benvolguts, 
 
aquesta setmana ha estat especialment complicada amb diversos comunicats oficials i mesures extraordinàries 
que hem hagut d’implantar en un temps rècord per tal de fer front a l’evolució de la pandèmia. Aprofito per 
agrair a tothom i des de l’inici la vostra comprensió i la vostra diligència en l’adaptació a la nova situació. 
Òbviament tampoc pot faltar el missatge d’ànims per totes les persones que estan o han estat afectades per la 
malaltia que ens fa anar de corcoll. 
 
Si bé tots teníem en ment que en qualsevol moment podia donar-se una nova situació de limitació de mobilitat 
i restricció d’activitats, el desconeixement previ de l’abast exacte i del detall de les mesures concretes no ha 
pogut evitar que s’hagi generat un estat de nerviosisme i un cert desconcert entre la societat (inclosa la 
comunitat UPC). No obstant, queda palès que la mesura preventiva (modificació de model docent) que vàrem 
prendre entre tots a l’Escola a començaments de setembre va ser encertada. Gràcies a això el funcionament de 
Màsters i Graus de Q2 a Q8 no pateix canvis amb la nova situació sobrevinguda. 
 
Ara, malgrat els nostres esforços per mantenir-la, la presencialitat de Q1 de Graus també es veurà afectada, com 
mínim, fins al 31 d’octubre. Recordo que l’Estudiantat de primer curs de Grau només s’ha de desplaçar a 
l’ESEIAAT els dies que té alguna sessió de pràctiques de laboratori. Quan sigui al centre, l’Estudiantat podrà 
seguir la resta d’assignatures telemàticament a la mateixa aula que tenia assignada habitualment gràcies a 
l’habilitació de l’aula en mode “cinema”. 
 
És molt important que l’alumnat present a l’escola faci servir el sistema de traçabilitat per codi QR per a poder 
actuar convenientment si aparegués algun cas de COVID positiu. En aquest sentit recordeu, sobretot, que 
qualsevol situació personal vinculada amb el coronavirus s’ha de comunicar a covid.eseiaat@upc.edu.  
 
Preguem al Professorat que faci servir ATENEA com a via principal per comunicar de quina manera concreta 
s’ha de seguir la docència remota a cadascuna de les assignatures. En contrapart, demanem a l'Estudiantat que 
estigui molt atent a les informacions per tal de minimitzar les incidències i poder aconseguir un bon aprofitament 
del estudis. 
 
Tornem a estar en una situació complicada que ens afecta laboralment però també personalment. Pel que fa a 
les incidències relacionades amb el funcionament del nou dia a dia, recordeu que podeu adreçar consultes a la 
Direcció de l’ESEIAAT (direccio.eseiaat@upc.edu). Pel que fa a la situació personal i anímica, no s’han de 
menysprear les conseqüències de les situacions estressants que vivim i vull recordar-vos l'existència del Servei 
d'Assessorament Psicològic de la UPC. Podeu trobar altres informacions útils per a tots els col·lectius (PDI, PAS, 
Estudiantat) al Portal COVID-19 de la UPC.  
 
Confesso que la meva intenció era reduir el nombre de comunicacions adreçades a la comunitat per no atabalar-
vos, però la situació viscuda aquests darrers dies m’ha fet pensar que fóra bo fer un petit resum de la situació 
actual. 

Molts ànims, molta força i ara més que mai: cuidem-nos. 

Una abraçada a tothom!! 

Xavier Roca 

Director de l’ESEIAAT 


