
 

A   tota   la   comunitat   d’ESCI-UPF  

Benvolgudes,   benvolguts,  

Espero   que   estigueu   tots   bé,   que   us   hagueu   lliurat   del   coronavirus   (o   que   si   l’heu   patit,   hagi  
estat   en   formes   lleus)   i   que   els   vostres   estimats   també   estiguin   bé.   

Em   consta   que   aquest   desig   no   ha   estat   la   dolorosa   realitat   per   algunes   persones   de   la   nostra  
comunitat   i   vull   adreçar   un   missatge   de   sentit   condol   per   a   totes   i   tots   els   qui   han   perdut  
éssers   estimats.    Tal   com   la   freda   estadística   ens   recorda   cada   dia,   qui   no   ha   superat   la  
covid-19   han   estat   més   aviat   homes   grans,   i   això   vol   dir   pares   i   avis   nostres,   d’estudiants,  
col·legues   i   companys   de   l’Escola.    El   nostre   record   emocionat   per   a   tots   ells.  

També   em   consta   que   molts   han   passat   com   han   pogut   la   pandèmia,   arribant   fins   i   tot   a  
passar   per   una   UCI,   i   se   n’han   sortit.   A   tots   ells,   moltes   felicitats.    

Haurem   de   seguir   estant   molt   alertes   a   seguir   i   respectar   les   indicacions   de   les   autoritats  
sanitàries.   El   bon   comportament   d’ etiqueta   sanitària    de   tots   és   la   nostra   millor   protecció   i   el  
millor   remei   per   normalitzar   la   situació   de   la   nostra   societat.  

Des   d’ESCI-UPF   us   volem   agrair   tota   la   vostra   dedicació   en   aquest   trimestre   que   hem   hagut  
de   realitzar   en   règim   de   docència   a   distància.    En   algunes   circumstàncies   l’adaptació   és   més  
reeixida   que   en   d’altres,   però   sempre   és   difícil,   complexa   i   frustrant.    Són   temps   difícils   i   a   tots  
ens   està   costant   l'adaptació   a   la   relació   en   remot,   sigui   la   docent   o   la   personal.    Tanmateix,  
estem   orgullosos   del   trànsit   que   hem   sabut   organitzar.   L’adaptació   ha   estat   ràpida,   s’ha   fet  
amb   convicció,   i   dona   uns   resultats   que   ens   permeten   gaudir   de   docència   i   aprenentatge  
equivalents   als   que   podíem   oferir   abans.    Això   ha   implicat   moltes   més   hores   de   feina   per   al  
professorat   i   per   als   equips   tècnics,   administratius   i   auxiliars   de   l’Escola.    Ningú   no   ha  
estalviat   dedicació   per   poder   oferir   una   docència   com   la   que   es   feia.    Pel   camí   tots   hem   après  
molt   i   tots   ens   hem   familiaritzat   amb   eines   que   abans   eren   excepcionals   i   que   ara   seran   una  
pràctica   que   ja   haurem   superat   satisfactòriament.   Estem,   col·lectivament   i   individualment,  
ben   situats   en   el   món   que   ve.  

Seguim   estant   alertes   i   a   l'espera   de   com   evolucionen   els   esdeveniments.   Quan   Barcelona  
estigui   en   fase   I   i   hi   hagi   calendari   per   passar   a   la   fase   II   serà   més   factible   fer   prediccions.   Des  
de   l'escola   encara   no   hem   descartat   la   possibilitat   de   fer   alguna   setmana   de   classe   presencial.  
És   veritat   que,   tot   i   que    l’endarreriment   del   pas   de   Barcelona   a   la   fase   I   redueix   les  
expectatives,   encara   pensem   que   alguna   cosa   es   podrà   fer,   ni   que   sigui   una   setmana.  
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De   fet,   estem   elaborant   escenaris   que   contemplin la   docència presencial   respectant   la  
distància   social   de   persones   adultes   i   les   restriccions   imposades   en   l'ús   dels   espais,   tant   per   al  
mes   de   juny   com   per   a   l’inici   del   nou   curs.  

Pel   que   fa   als   exàmens   finals,   tenim   l'esperança   -encara-   de   que   es   puguin   fer   de   manera  
presencial.   

Dediquem   molta   atenció   a   les   pràctiques   curriculars.    La   responsable   de   pràctiques   i   el   servei  
de   carreres   hi   dediquen   molt   de   temps.    Tractem   de   treure   tot   el   profit   d’allò   que   permetin   les  
circumstàncies.   Per   ara   encara   és   poc.  

També   ens   ocupa   molt   de   temps   el   seguiment   dels   futurs   intercanvis   internacionals.   Tot   és  
encara   incert.   Hi   ha   alguna   cancel·lació,   de   la   que   se   us   informa   puntualment   als   afectats,  
però   en   general   es   confirmen   els   intercanvis,   cada   cop   més   amb   la   possibilitat   que   siguin   amb  
combinacions   de   presencialitat   i   docència   a   distància.  

Esperem   poder-vos   dir   alguna   cosa   més   sobre   tot   tan   bon   punt   les   condicions   del  
desconfinament   es   vagin   precisant.  

Mentrestant,   s'està   adaptant   l'edifici   de   l'escola   per   poder   respectar   totes   les   normes   de  
seguretat   i   de   prevenció   requerides   i   poder-lo   obrir,   sota   moltes   condicions   de   seguretat   i  
restriccions   d’entrada,   a   partir   del   dilluns   25   de   maig   per   al   PAS   i   el   PDI,   tot   i   continuar  
prioritzant   el   teletreball.   L’entrada   no   serà   lliure.   Consulteu   amb   la    Mònica   Uñó    en   el   cas   de  
que   us   resulti   necessari   recuperar   material   de   les   vostres   taquilles.  

Una   abraçada   a   totes   i   tots,  

 
Albert   Carreras  
Director   d’ESCI-UPF  

Barcelona,   a   15   de   Maig   de   2020  
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