Benvolguda comunitat d’ESCI-UPF,
Hem arribat a l’inici de la tercera setmana del nou curs en el marc d’aquesta excepcional situació
generada per la pandèmia i les mesures de seguretat i d’higiene associades a la COVID-19.
Volem agrair l’esforç i la col·laboració de tothom per fer possible que les classes s’estiguin impartint
amb normalitat. Hem de continuar insistint en l’obligació que tenim de limitar al màxim la relació
social i, sobretot, de quedar-nos a casa en cas d’haver de fer quarantena i fer-la d’una manera
escrupolosa i responsable. L’ús de la mascareta en tot moment no és una opció, és una obligació.
La terrassa és una part fonamental del nostre ediﬁci i de la vida universitària, però depèn de tots que
es pugui continuar utilitzant. No té cap sentit dur la mascareta durant cinc o sis hores de classe al dia i
després arribar a la terrassa i ser-hi més d’una hora sense mascareta i sense mantenir la distància de
seguretat.
També cal tenir en compte que, per exigències del protocol de salut, totes les aules i els despatxos
tenen les ﬁnestres obertes i que, per tant, el soroll que es fa a la terrassa repercuteix en els professors
i alumnes que estan a classe i en la resta de treballadors d’ESCI-UPF.
Com a institució, hem fet una aposta clara per la presencialitat, encara que, com podeu comprovar en
el nostre Pla de contingència, ho tenim tot preparat per als diversos escenaris que es puguin produir.
Evitar molts d’aquest escenaris depèn de tots i cadascun de nosaltres. És una responsabilitat
individual i col·lectiva.
Sobre l’inici del curs, ens agradaria tornar a donar la benvinguda als alumnes de nou accés, tant del
GNMI com del BDBI. La primera setmana introductòria va ser prou proﬁtosa i útil tant per als
professors com per als alumnes. El balanç que fem d’aquesta segona setmana continua sent molt
positiu, tant pel que fa a l’actitud responsable de l’alumnat dins de les aules com per la bona
predisposició de tot l’equip de l’Escola.
Enguany, com a novetat, hem creat un programa de mentoring per als alumnes de nou accés. Estem
molt satisfets del nombre de voluntaris de GNMI i BDBI que s’hi han presentat i que ja estan
acompanyant els nous alumnes. També us volem recordar que teniu sempre al vostre abast els tutors.
Heu de ser proactius i, si teniu dubtes o qualsevol problema, sapigueu que els tindreu sempre a la
vostra disposició.
En el cas del GNMI, hem introduït alguns canvis en el pla d’estudis. A l’oferta de llengües s’hi ha afegit
l’àrab. Cal destacar també les assignatures optatives de nova creació dintre del mòdul Jean Monnet,
que ESCI-UPF ha aconseguit de la Comissió Europea. Aquestes optatives neixen com a resposta a les
necessitats que ens traslladen moltes de les empreses on els alumnes de tercer i quart fan les
pràctiques (n’és un bon exemple la nova assignatura de Programming and big data analysis). També els
alumnes de primer curs aquest any tindran una nova assignatura al tercer trimestre, Corporate
branding and Communication, fruit d’un canvi que, en part, s’ha dut a terme arran dels diferents
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comentaris i de les aportacions que feu quan contesteu les enquestes d’avaluació docent o mitjançant
els vostres delegats en la Comissió d’estudiants.
Del BDBI, la novetat principal és que els alumnes de primer curs han començat un grau que ja és
oﬁcialment de les quatre grans universitats catalanes (UPC, UB, UAB i UPF). Si bé és cert que, des
dels inicis, la UAB va participar-hi amb el seu professorat, no ha estat ﬁns aquest any que, de manera
oﬁcial i aprovat per les autoritats competents, el BDBI ha esdevingut un grau interuniversitari de les
quatre institucions més importants del sistema universitari català.
Per acabar, donada l’excepcionalitat del moment, cal recordar i insistir en la importància de seguir les
normes. El que hem vist aquests dies no es pot repetir pel bé de tots. Comptem amb la vostra
col·laboració.
Ben cordialment,

Albert Carreras
Director d’ESCI-UPF

Nacho Dualde
Gerent d’ESCI-UPF

Barcelona, a 5 d’octubre de 2020
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