
 
 

Notes del Director 

Situació a 1 de setembre 2020 - COVID-19 (01/09/2020) 

  

Benvolgudes, benvolguts, 

espero que hagueu gaudit d’unes bones i més que merescudes vacances. 

Durant tot l’estiu hem estat atents de l’evolució de la pandèmia que, a dia d’avui, encara ens fa estar en 
una situació de risc rebrot alt o molt alt a gairebé tot Catalunya.  

De fet, la setmana passada ja vam mantenir diverses reunions de treball per començar a analitzar la situació 
i estudiar les possibles mesures que caldrà prendre amb l’objectiu d’ajustar el Model Docent de l’Escola a 
la situació que ens trobarem a l’inici de curs. I durant aquesta setmana encara hi ha previstes més 
trobades/reunions de gran rellevància que podrien modificar substancialment la manera en que haurem 
de treballar durant el proper curs: 

● Dilluns 31 d’agost es va reunir el Comitè de Gestió d'Emergència de la UPC per tal de revisar i 
actualitzar les mesures de seguretat aprovades al Consell de Govern de 2 de juliol.  

● Les conclusions del Comitè es presentaran a la Direcció dels centres de la UPC en una reunió amb 
Rectorat demà dimecres 2 de setembre.  

● També ahir va haver una trobada entre el Ministeri d’Universitats i les diferents CC.AA. per 
treballar en accions conjuntes. Probablement les conclusions les farà públiques el Ministre Castells 
en una compareixença aquest dijous 3 de setembre.  

● I també  dijous 3 de setembre hi haurà una reunió entre la Generalitat i les Universitats per revisar 
el Pla Sectorial aprovat per PROCICAT el mes de juny.  

Com podeu imaginar, de totes aquestes reunions n’esperem instruccions i indicacions clares que ens 
permetin delimitar les condicions de contorn en les quals haurem de treballar per tal de prendre decisions 
a l’Escola.   

Confiem en que a primers de la propera setmana puguem informar-vos sobre els potencials ajustos 
docents per l’inici de curs a tota la comunitat, després de fer les pertinents reunions de treball amb 
coordinadors/es de graus i màsters, representants departamentals a l’Escola, Delegació d’Estudiants i 
Comissió Permanent. 

Ja podem comptar amb que amb molta probabilitat el curs serà atípic, però comptem amb la implicació de 
tota la comunitat i amb l’experiència adquirida en els darrers mesos. 

Molts ànims, sobretot als que heu patit/esteu patint la pandèmia de manera més propera, molta salut i no 
deixeu de cuidar-vos molt! 

Una forta abraçada per tothom !! 

  

Xavier Roca                

Director de l’ESEIAAT 

 


