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Situació a 11 de gener de 2021 - COVID-19 (11/01/2021) 

 

Benvolgudes i benvolguts, 

Espero que tots vosaltres i les vostres famílies hagueu gaudit, ni que sigui una mica, de les darreres 
vacances. Malauradament la situació sanitària ens ha obligat a tots a celebrar un Nadal força diferent 
i, molt especialment, aquells companys i companyes que han patit, o encara pateixen, les 
conseqüències directes de la malaltia. El primer missatge de la primera comunicació de l’any ha de ser 
per a tots vosaltres, enviant-vos  una fortíssima abraçada virtual per tal de transmetre-us els ànims i 
el recolzament  de tota la comunitat. Molta força!. 

La darrera setmana vam rebre un missatge del Rector indicant que a la UPC es mantenen les mesures 
previstes que afecten als exàmens de final de quadrimestre, seguint les indicacions per a la correcta 
mobilitat.  

De fet, les mesures i restriccions per la prevenció i control de la COVID-19 anunciades el passat 4 de 
gener, vigents a partir del 7 de gener durant com a mínim 10 dies, estableixen la pròrroga de les 
mesures vigents des del 13 d'octubre en relació a la docència universitària. No hi hagut canvis en 
relació a les avaluacions i els exàmens universitaris es poden programar de forma presencial o online. 

Cal remarcar que les 2 opcions són vàlides i estan permeses pel Procicat, essent potestat del 
professorat coordinador de les assignatures decidir el format de les avaluacions. Aquesta és la opció 
que es va explicar i debatre a la Comissió Permanent del passat 22 de desembre del 2020 i que l’Escola 
va fer seva. Òbviament la decisió particular de les coordinacions d’assignatures variarà en funció de la 
tipologia de continguts de les matèries, de la tipologia d’examen i de l’experiència de l’avaluació en 
remot del quadrimestre anterior. Però, en qualsevol cas, les 2 opcions són vàlides, mantenint les 
mesures pertinents.  

I en aquest sentit, recordem que durant tot el quadrimestre ja hem emprès múltiples accions per tal 
de minimitzar els riscos de contagis seguint les recomanacions que des de les autoritats sanitàries i 
des de Rectorat s’han anat fent. Així, s’han suprimit les classes de teoria i problemes presencials per 
evitar desplaçaments massius continuats, s’han pogut fer presencialment aquelles pràctiques que 
eren considerades com altament formatives o que difícilment es podien virtualitzar, i només s’han fet 
presencials aquells exàmens parcials que, per un motiu o un altre, s’ha considerat imprescindible. 

Tot plegat finalment ha implicat un 0% de presencialitat en classes de grup gran, al voltant de la 
reducció fins a un 60% de presencialitat en pràctiques, una reducció de fins a un 25% de presencialitat 
pels exàmens parcials del novembre 2020 i una previsió de només un 20-25% d’exàmens presencials 
al període d’avaluació de gener 2021.  

Aquesta última dada vol dir que només uns 250 estudiants de mitjana diària hauran de venir 
físicament al conjunt d’edificis de l’Escola, és a dir, aproximadament un 6-7% del total d’alumnes i 
estaran repartits en 4 franges horàries d’exàmens per dia.  

Vull incidir novament en que totes les accions portades a terme amb anterioritat han reduït 
dràsticament el nombre de desplaçaments totals de l’estudiantat al llarg de tot el quadrimestre, 
focalitzant i prioritzant aquests mínims desplaçament pels laboratoris i avaluacions que així ho 
precisin. I això ha tingut un bon resultat perquè, amb les dades objectives a la mà, ara mateix les aules 
de l’Escola han demostrat ser segures. Fins i tot quan es van fer exàmens parcials presencials durant 
el pic més alt de la segona onada, en cap cas s’ha produït un contagi dintre de les nostres 
instal·lacions.  



I volem que aquesta afirmació continuï essent vàlida amb col·laboració de tothom. Fins ara, la 
combinació de neteja de mans, mascareta, ventilació correcta i, especialment, responsabilitat 
col·lectiva ha funcionat eficientment. Continuem així, si us plau. 

En aquesta línia vull fer uns quants recordatoris: 

● Es disposa de gel hidroalcohòlic a tots els accessos als edificis, així com a les aules.  
● Hi ha codis QRs en totes les taules habilitades per a ser ocupades durant els exàmens. 

Demanem que respecteu la disposició i ocupació, així com que marqueu el QR a l’entrar i al 
sortir de cada examen (molt important). 

● S’ha fet un estudi de la ventilació (treball de camp) per cada aula per tal d’optimitzar-la amb 
el mínim fred possible. No obstant, donada la situació meteorològica actual i considerant que 
durant els exàmens s'obriran portes i part de les finestres per assegurar la renovació de l'aire, 
us recomanem que preveieu roba adequada a la temperatura d'aquesta època de l'any. 

● Pels exàmens en remot, recordem que tenim actiu el Grup de Suport per exàmens no 
presencials. Aquest grup us pot ajudar a resoldre dubtes previs del PDI sobre avaluacions en 
remot i ajudar a resoldre algun contratemps en temps real durant l'examen si fos necessari 
(email suportexamens.eseiaat@upc.edu i telèfon 937398712). 

● Les assignatures amb examen presencial programat han de tenir previstes alternatives (pla B 
online) per si la situació variés sobtadament i així poder reaccionar amb una repercussió 
mínima.  

● Existeix un Protocol a seguir pels exàmens presencials. Si us plau, us preguem que llegiu el 
document amb deteniment. 

Pel bé de la salut de tothom, cal  respectar escrupolosament l’esmentat protocol i, particularment, és 
molt important evitar aglomeracions als passadissos. Per això demanem que, sempre que sigui 
possible i amb la corresponent comunicació via ATENEA, l’estudiantat s’esperi fora dels edificis i que 
el professorat surti a buscar els diferents grups minuts abans de començar l’examen. D’aquesta 
manera es podrà garantir un accés més ordenat i segur. Un cop acabat l’examen, demanem que 
tothom abandoni els edificis amb la màxima rapidesa i la màxima responsabilitat possibles. 

En particular per l’Estudiantat, però també pel PDI i PAS, i des d’un punt de vista pràctic, cal tenir en 
compte que les noves mesures restringeixen l'entrada i sortida de cada municipi durant tot els dies 
de la setmana, amb certes excepcions com ara desplaçar-se a fer un examen universitari.  

Per evitar cap problema, caldrà justificar adequadament els desplaçaments demostrant la necessitat. 
Per fer-ho, durant el període d’exàmens els i les estudiants hauran de dur els 3 documents següents 
(en paper o en format digital): 

- certificat autoresponsable (link), 
- document de matrícula (que es pot obtenir a e-secretaria), 
- calendari d'exàmens (que es pot obtenir aquí). 

Tal i com ja s’ha dit en d’altres comunicats, en cas que un examen es faci presencialment i algun 
estudiant no pugui fer-lo per una raó justificada, l’estudiant haurà de notificar-ho al professorat 
responsable de l’assignatura i si la impossibilitat està relacionada amb COVID (positiu, pendent PCR, 
quarantena...) també caldrà que ho comuniqui a covid.eseiaat@upc.edu documentant-ho de la millor 
manera possible, per fer-ne el seguiment i activar mesures alternatives. El professorat responsable de 
l’assignatura haurà de decidir, en cada cas, com adapta l’avaluació dels estudiants afectats, de la 
mateixa manera que ho faria en cas de qualsevol malaltia greu sobrevinguda. 

Per concloure, sabem que seguim en un moment d’incertesa màxima, marejats en una muntanya 
russa de corbes que pugen i baixen, una mar embravida amb segones i terceres onades, campanyes 
de vacunacions a mig començar, tancaments i obertures d’establiments diversos, crisi econòmica 
creixent, etc.  



Som conscients del cansament acumulat d’aquest curs i del passat i, òbviament, seguim molt 
preocupats per la situació sanitària. Però us demanem un darrer esforç per tancar el quadrimestre 
de tardor i poder encarar el següent amb una mica més de tranquilitat, si la meteorologia i la vacunació 
ens ho permeten. 

L’única cosa que us puc assegurar és que seguirem treballant intensament pel bé de la nostra 
comunitat. Desitjo de tot cor que tinguem tots un millor 2021 i que l’esforç que estem fent tots plegats 
tingui el seu fruit. Farem tot el possible per aconseguir fer realitat els nostres desitjos de formar els 
nostres i les nostres estudiants per tal que esdevinguin els professionals de l’enginyeria que es 
mereixen ser.  

Una immensa abraçada per a tothom i cuidem-nos moltíssim !! 

 

Xavier Roca 

Director de l’ESEIAAT 


