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Direcció

Contacte

José M. Sallán Leyes

Google Maps

Formulari de contacte

Nom ■
Introduïu el vostre nom complet

Correu electrònic ■
Si us plau, escriviu la vostra adreça de correu electrònic

Assumpte ■
Si us plau, entreu l'assumpte del missatge que voleu enviar.

Missatge ■
Si us plau, escriviu el missatge que voleu enviar.

Escriu les dues paraules: ■
Si us plau, escriviu el text mostrat a la imatge inferior

Adreça

Telèfon

Fax

A/e

Secretaria General

Campus Diagonal Nord, Edifici R (Rectorat). C. Jordi Girona, 31 08034 Barcelona

93 401 73 03/93 401 61 10 / 93 405 42 76

93 401 78 37

secretaria.general@upc.edu
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darrera modificació: Setembre 2014

Formada a partir de diverses escoles més que centenàries, la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) és, paradoxalment, una universitat jove, que en els darrers
temps ha estat reconeguda com una de les millors del món en rànquings i
classificacions internacionals. Una universitat pública, que centra la seva activitat
en el coneixement i la pràctica de l'arquitectura, les enginyeries, la física, les
matemàtiques i l'òptica, àmbits que es desenvolupen sobre els fonaments d’una
base humanista i social. 

Un dels aspectes clau de la UPC és la seva capacitat d’incidir activament en el
procés productiu, econòmic i social del nostre país, una influència que es
materialitza curs rere curs a través de la formació de qualitat que imparteix en els
nivells de grau, màster i doctorat. Uns estudis dissenyats per respondre a les
necessitats del mercat de treball, però que han de propiciar també una altra forma
de lideratge per al futur. 

Aquesta formació capdavantera i integral permet als nostres titulats adoptar
diferents rols al llarg de la vida professional. Amb aquest objectiu la UPC forma
persones arrelades al país i al mateix temps responsables, capaces d’imaginar nous
reptes i de crear valor, professionals preparats per liderar equips i afrontar un
futur global i canviant. 

La UPC és una universitat líder en transferència de coneixement, en innovació, en
creació d’empreses i en generació de patents. Com a universitat politècnica, la UPC
es reivindica com peça clau de l'engranatge productiu i també de l'equilibri
territorial. Més enllà del nostre país, la UPC és igualment present amb intensitat
diversa en 130 països, col·laborant amb altres universitats, empreses, corporacions
i institucions a través de xarxes i projectes concrets, alguns d’ells d’un gran abast
internacional. 

La nostra premissa ha estat durant el curs 2013-2014 construir dia a dia una
universitat de referència, sostenible, responsable i oberta a tothom. Una universitat
que, sent conscient del gran capital humà que articula, és capaç de fer de
l’excel·lència un agent de progrés. Una universitat còmplice de la societat a la qual
ret comptes i que pot i vol participar activament en la construcció del país. 

Estem convençuts que la transparència sobre l’activitat de la Universitat i l’acció de
govern és un element imprescindible en el compromís de qualitat d’una universitat
pública com la nostra. Amb aquest convenciment s’ha elaborat la memòria del curs
2013-2014 que ara posem a l’abast de la comunitat i de la societat, per tal que
esdevingui una eina útil per analitzar i avaluar els resultats obtinguts i per
imaginar i planificar un futur que se’ns presenta ple de reptes i d’oportunitats.

Enric Fossas 
Rector

Enric Fossas, rector de la UPC
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La qualitat dels estudis que imparteix i la capacitat de transferir el coneixement
que genera a la societat fan de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) una
universitat de referència en els àmbits de l’arquitectura, l’enginyeria i la
tecnologia. Els estudis de grau, màster i doctorat de la UPC són fruit de l’activitat
de recerca i transferència de coneixement del seu professorat i personal
investigador, que formen persones i professionals amb capacitats i habilitats per
fer front als reptes presents i de futur.
 
Durant el curs acadèmic 2013-2014 s’ha continuat desenvolupant el mapa de
màsters universitaris amb atribucions professionals, i s’ha avançat en projectes
de suport a la tasca docent i de millora en el seguiment i l’avaluació de les
titulacions. També s’ha començat a treballar en l’oferta de MOOC (Massive Open
Online Courses). D’altra banda, la UPC ha participat activament en el Pla de
doctorats industrials promogut per la Generalitat de Catalunya i s’han obtingut
17 projectes de recerca que es desenvoluparan amb empreses de diferents sectors.

Enguany també s’han incrementat les pràctiques internacionals dins el programa
Erasmus, cosa que consolida la UPC com la universitat espanyola amb més
estudiants internacionals de màster i doctorat.

En l’àmbit de la recerca, la Universitat es manté com a institució líder pel que fa a
la captació de finançament de projectes europeus i ha millorat el seu
posicionament en els rànquings internacionals. A més, des d’aquest curs la
Universitat compta amb FUTUR, el nou portal de la producció científica dels
investigadors.

 Graduació de la cinquena promoció
del CFIS en el desè aniversari del
centre

 Bon posicionament als rànquings
internacionals

 FUTUR, l’aparador de la producció
científica de la UPC

GENERADORA DE
CONEIXEMENT

Docència de qualitat

Recerca d'excel·lència

Internacionalització
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El gran benefici de la recerca és el progrés, aquell que, a través de l’arquitectura,
l’enginyeria i la tecnologia, s’erigeix com a motor de societats avançades, més
sostenibles i compromeses. En els grups, centres i laboratoris de recerca de la UPC
es genera coneixement per donar resposta a les demandes de la societat:
projectes i solucions que, de la mà d’empreses i institucions científiques d’arreu
del món, contribueixen al desenvolupament econòmic, social i cultural. La seva
capacitat per crear noves empreses de base tecnològica i generar patents
posicionen la UPC com a motor d’innovació.
 
L’excel·lència en alguns dels àmbits de la seva producció científica, la presència
i el lideratge dels grups de recerca en les convocatòries de projectes nacionals i
internacionals d’R+D, i la seva xarxa d’equipaments cientificotècnics, situen un
curs més la UPC com un pol d’atracció de talent a Europa.
 
Durant el curs 2013-2014, la UPC ha gestionat 49.003.263 € d'ingressos per
projectes d’R+D+I, amb 1.230 nous projectes de recerca. Com a universitat
líder en transferència de coneixement i innovació, enguany s’han realitzat 68
sol·licituds de patents i s’han creat 8 noves empreses de base tecnològica.
També s’ha inaugurat l’espai Emprèn UPC, un punt de trobada per a tots els
membres de la comunitat UPC interessats en el procés emprenedor. En aquest
mateix sentit, s’ha instal·lat al Campus del Baix Llobregat el projecte ESA BIC
Barcelona, la primera incubadora espanyola de l’Agència Espacial Europea.
Finalment, cal destacar la participació de la Universitat, un any més, a l’Smart City
Expo World Congress i al Mobile World Congress, que han permès donar visibilitat
a les innovacions tecnològiques d’avantguarda desenvolupades pels grups de
recerca de la Universitat.

 Nou espai Emprèn UPC, la incubadora
de projectes emprenedors

 La primera incubadora de l'ESA a
Espanya, al Campus del Baix Llobregat 

 La UPC present al Saló Smart City
Expo World Congress i al Mobile World
Congress
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Com a universitat pública i de qualitat, la UPC fonamenta el seu compromís amb la
societat en els principis de la responsabilitat social, el rigor intel·lectual, l’esperit
crític i l’arrelament en el territori. Des de les seves aules i laboratoris es promouen
projectes de cooperació per al desenvolupament i de sostenibilitat. Amb el propòsit
de contribuir a assolir una societat més oberta, justa i solidària, la Universitat
impregna la seva activitat amb els valors de la transparència, la participació i
la igualtat d’oportunitats.
 
Com a universitat politècnica, la UPC es reivindica com a peça clau de l’engranatge
productiu i també de l’equilibri territorial. Està present activament a sis ciutats de
Catalunya: Barcelona, Castelldefels, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i
Vilanova i la Geltrú. Més enllà del nostre país, la UPC és igualment present amb
intensitat diversa en 130 països, col·laborant amb altres universitats, empreses,
corporacions i institucions a través de xarxes i projectes concrets, alguns dels
quals són d’un gran abast internacional. En aquest sentit, durant el curs 2013-
2014, la Universitat ha incrementat la seva col·laboració amb les universitats
californianes.

Les accions de comunicació externa, la presència en els mitjans de comunicació,
l’organització de les activitats de promoció dels estudis i de divulgació científica i la
col·laboració amb institucions i empreses contribueixen a la projecció social de la
UPC. El prestigi de formar part d’una institució capdavantera en docència i recerca
contribueix a fidelitzar i potenciar el sentiment de pertinença de la comunitat
universitària. En aquesta línia de treball, el projecte UPC Alumni ha continuat
treballant en la fidelització del talent, la inserció laboral i la millora d’ocupabilitat
dels estudiants i graduats de la UPC.
 

 Saló de l'Ensenyament i Futura,
aparadors d'uns estudis dels que puja
la demanda en primera preferència

 La Generalitat i les universitats
catalanes impulsen un nou programa
d'inserció laboral

 La UPC intensifica la seva
col·laboració amb diverses universitats
californianes 
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Titulars en RSS
RSS (sigla de Really Simple Syndication) és un canal de distribució de continguts que s'actualitzen sovint, com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del
qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en essència una sindicació de continguts. 

El principal avantatge del sistema és l'agilitat, ja que no cal descarregar les imatges i els altres elements del web, només els titulars, i també es pot ajuntar el contingut
de molts llocs web en un sol espai. Gràcies a aquesta tecnologia, els usuaris ja no s'han de preocupar de comprovar si hi ha novetats que els interessin en un
determinat espai digital, sinó que poden rebre i organitzar els nous titulars d'un espai digital en el mateix moment que es publiquen. 

Els programes que utilitzen RSS s'anomenen agregadors. N'hi ha de molts tipus: incrustats a navegadors web, widgets per a l'escriptori, en programes de correu
electrònic, en pàgines web dedicades i en programes dedicats.

RSS UPC
Agenda UPC 

Notícies UPC 

Notícies de recerca 

UPCtv, ultims videos publicats 

Biblioteca 
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Accessibilitat
La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) té entre els seus objectius posar a l'abast de la comunitat universitària i de la societat una web
amb disseny accessible independentment de les possibles limitacions que poguessin condicionar l'accés al lloc web, ja siguin ocasionades per l'entorn, la connexió o de
caràcter personal.

Segons el Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre , “La informació disponible a les pàgines d'Internet de les administracions públiques haurà de ser accessibles a les
persones majors i persones amb discapacitat, amb un nivell mínim d'accessibilitat que compleixi les prioritats 1 i 2 de la Norma UNEIX 139803:2004.” (…) “Així mateix,
serà obligatori allò expressat en aquest apartat per a les pàgines d'Internet i els seus continguts, dels centres públics educatius, de formació i universitaris, així com,
dels centres privats sostinguts, total o parcialment, amb fons públics.”

Aquest lloc web ha estat generat amb el Genweb UPC v3 , una eina que permet la creació i gestió de webs segons el llibre d'estil institucional de la UPC.

El Genweb UPC v3  ha estat desenvolupat conjuntament pel Servei de Comunicació de la UPC i UPCnet  utilitzant com a base el sistema de gestió de continguts de
programari lliure Plone . S'ha dissenyat perquè sigui completament accessible i usable, funcionant d'acord amb les guies d'accessibilitat W3C de contingut web.

Pautes WAI
Els continguts del web de la UPC han estat validats amb la certificació Doble-A, segons les recomanacions de la WAI (Web Accessibility Iniciative),
grup de treball internacional que pertany al W3C (World Wide Web Consortium) , organisme que vetlla perquè cap col·lectiu pateixi discriminacions
de cap mena que puguin ser causa de fractures socials en el món virtual.

En aquest sentit, les tècniques emprades al web de la UPC encaixen amb el que la WAI preconitza, tant per al marcat XHTML 1.0
com per al CSS.

Canvis de mides als principals navegadors

Mozilla Firefox
Augmentar la mida del text: CTRL + Roda del ratolí endarrere, CTRL + + (tecla més) o Visualitza > Mida de la pàgina > Augmenta
Reduir la mida del text: CTRL + Roda del ratolí endavant, CTRL + – (tecla menys) o Visualitza > Mida de la pàgina > Redueix
Recuperar la vista original: CTRL + 0 (zero) o Visualitza > Mida de la pàgina > Restableix

Safari
Augmentar la mida del text: Command (Mac) / CTRL (PC) + + (tecla més) o Ver > Incrementar texto
Reduir la mida del text: Command (Mac) / CTRL (PC) + – (tecla menys) o Ver > Disminuir texto
Recuperar la vista original: Command (Mac) / CTRL (PC) + 0 o Ver > Tamaño normal del texto

Internet Explorer
Augmentar la mida del text: CTRL + Roda del ratolí endavant, CTRL + + (tecla més) o Visualitza > Mida del text > Gran, Molt gran
Reduir la mida del text: CTRL + Roda del ratolí endarrere, CTRL + – (tecla menys) o Visualitza > Mida del text > Petit, Molt petit
Recuperar la vista original: CTRL + 0 (zero, no amb el teclat numèric) o Visualitza > Mida del text > Mitjà

Opera
Augmentar la mida del text: CTRL + Roda del ratolí endavant o Visualitza > Escala > 120% i més
Reduir la mida del text: CTRL + Roda del ratolí endarrere o Visualitza > Escala > 80% i menys
Recuperar la vista original: Visualitza > Escala > 100%

https://genwebv3.upc.edu/memoria/
http://www.upc.edu/
https://genwebv3.upc.edu/memoria/
https://genwebv3.upc.edu/memoria/
https://www.upc.edu/comunicacio/www/genweb-upc
https://www.upc.edu/comunicacio/www/genweb-upc
http://www.upcnet.es/
http://plone.org/
https://www.upc.edu/comunicacio/www/genweb-upc
https://www.upc.edu/comunicacio/www/genweb-upc
http://www.upcnet.es/
http://plone.org/
http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://validator.w3.org/check?uri=referer
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Chrome
Augmentar la mida del text: CTRL + Roda del ratolí endavant, CTRL + + (tecla més) o Control de pàgina > Zoom > Més gran
Reduir la mida del text: CTRL + Roda del ratolí endarrere, CTRL + – (tecla menys) o Control de pàgina > Zoom > Més petit
Recuperar la vista original: CTRL + 0 (zero, no amb el teclat numèric) o Control de pàgina > Zoom > Normal

Tecles d'accés
Les tecles d'accés són un dispositiu de navegació que permet visitar aquest web utilitzant el teclat.
Més informació sobre les tecles d'accés: Guies d'accessibilitat W3C .

Aquest web utilitza una configuració que coincideix amb la majoria de recomanacions d'accessibilitat internacionals.

Tecles d'accés disponibles
1  — Pàgina d'inici

2  — Vés al contingut

3  — Mapa del web

4  — Focus al camp de cerca

6  — Arbre de navegació

9  — Informació de contacte

0  — Consulta accessibilitat

Contacte
Actualment, continuem treballant per mantenir i millorar l'accessibilitat de totes les pàgines del web. Si observeu alguna anomalia, relacionada amb l'accessibilitat,
contacteu si us plau amb l'Administració del web.
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El 29 d’octubre han tingut lloc les eleccions a rector de la UPC. El 19 de
novembre ha estat proclamat rector el catedràtic d’Automàtica de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Enric Fossas Colet, que ha
pres possessió del càrrec el 2 de desembre de 2013. 

Durant el curs 2013-2014 el Consell de Govern s'ha reunit vuit vegades i ha
adoptat un gran nombre d'acords, molts dels quals han estat vinculats a la situació
econòmica de la Universitat. Així, s’ha aprovat el pressupost de la UPC per al
2014, s’ha renovat el programa d'estabilització del PDI laboral temporal a temps
complet, i s’han aprovat la programació acadèmica i l'oferta de places dels estudis
de grau, màster i doctorat per al curs 2014-2015. També s’han aprovat les noves
normatives acadèmiques. Finalment, cal destacar la celebració d’una sessió
extraordinària del Consell de Govern per debatre sobre les propostes de futur per a
la UPC, des de la perspectiva econòmica. 

El Consell Social ha començat el curs 2013-2014 amb nou president, Ramon
Carbonell Santacana. Ha celebrat vuit sessions plenàries en les quals s’han adoptat
i ratificat acords sobre la base de les funcions que té atribuïdes, especialment
relacionats amb les de caire econòmic. Cal destacar l’aprovació de la proposta de
nova gerent, d’acord amb el nou rector, i a iniciativa del Consell de Govern, del
pressupost de la UPC per al 2014, que és un 5,58 % inferior al de l’any 2013,
l’aprovació de la sol·licitud a la Generalitat de l’autorització per incrementar les
pòlisses de crèdit de què disposa la Universitat per fer front als pagaments
previstos durant l’any i l’autorització de la venda dels béns immobles amb més
possibilitats en el mercat per tal d’obtenir ingressos extraordinaris per reduir el
dèficit acumulat. També s’ha aprovat la liquidació del pressupost de la UPC del
2012. A més, també s’han aprovat altres assumptes relacionats amb les funcions
de programació i gestió i funcions respecte a la comunitat universitària. 

El Claustre Universitari es va reunir en sessió ordinària el 24 de febrer. En el
decurs de la sessió, el rector de la UPC, Enric Fossas, va presentar el seu informe
sobre les primeres línies polítiques d’acció del seu govern i la gerent, Olga Lanau,
va exposar l’informe sobre la situació econòmica de la UPC. Així mateix,  s'han
aprovat la modificació del Reglament electoral de la UPC i cinc mocions.

Consell de Direcció
Composició del Consell de Direcció 

Consell de Govern
Composició del Consell de Govern 

Consell Social
Composició del Consell Social 

Claustre Universitari
Composició del Claustre Universitari 
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Pressupost 2014
Pressupost total: 262,9M€

Disminució respecte al pressupost de 2013: 5,6 %

Percentatge de despeses de personal respecte al pressupost total: 63,6 %

Percentatge d'inversions respecte al pressupost total: 11,4 %

Pressupost 2013
Pressupost total: 278,4M€

Disminució respecte al pressupost de 2012: 10,4 %

Percentatge de despeses de personal respecte al pressupost total: 62,9 %

Percentatge d'inversions respecte al pressupost total: 11,9 %

 Pressupost UPC. Any 2014 

LA UPC
Un curs en xifres

El govern

Dades econòmiques

Personal i organització

Sistemes d'informació

Infraestructures

Premis, concursos i distincions

 RSS  Accessibilitat  Avís legal  Sercretaria General 
© UPC  . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.

https://genwebv3.upc.edu/memoria/
http://www.upc.edu/
https://genwebv3.upc.edu/memoria/
https://genwebv3.upc.edu/memoria/
https://genwebv3.upc.edu/memoria
http://www.addthis.com/bookmark.php
https://www.upc.edu/avis-legal
https://www.upc.edu/avis-legal
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/
https://www.upc.edu/avis-legal/politica-de-cookies
https://www.upc.edu/avis-legal/politica-de-cookies
https://www.upc.edu/avis-legal
http://www.upc.edu/


Personal i organització — Memòria 2013-2014 — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

https://genwebv3.upc.edu/memoria/la-upc/personal-organitzacio[21/01/2016 11:13:17]

  inici  mapa del web  contacte

Memòria 2013-2014

LA UPC  GENERADORA DE CONEIXEMENT  IMPACTE EN L'ENTORN SOCIOECONÒMIC  RESPONSABILITAT SOCIAL I PROJECCIÓ

Sou a: Inici » La UPC » Personal i organització

ComparteixPersonal i organització

El curs 2013-2014 ha continuat fortament condicionat per les limitacions
pressupostàries i les restriccions legals pel que fa a la incorporació de personal. El
principal objectiu en matèria de personal ha estat mantenir els nivells d'activitat
previs a la disminució d'efectius de personal que va tenir lloc en el curs anterior.

Personal

Enguany, el Servei de Personal de la Universitat ha ampliat el seu horari d’atenció
personal en sis hores setmanals i ha organitzat unes sessions de treball de focus
group, segmentades per col·lectius, amb l’objectiu de conèixer les necessitats i
expectatives sobre la usabilitat i els continguts de la intranet corporativa. Així, s’ha
endegat el disseny d’una aplicació que faciliti i agilitzi la gestió dels encàrrecs de
col·laboració. Pel que fa a les accions adreçades al personal docent i investigador
(PDI) s'ha realitzat un esforç important per mantenir les convocatòries anuals de
permisos de mobilitat. Enguany, s'ha modificat la normativa del pla d'estabilització
de PDI temporal i s'ha posat en marxa el Pla Serra Húnter, orientat a la
contractació de professorat doctor, amb la publicació de les convocatòries
corresponents. 

Amb el personal d’administració i serveis s’ha arribat a diferents acords amb la
part social que afecten les condicions de treball, com, per exemple, l’aprovació del
Calendari laboral i el desenvolupament de l’acord de la Mesa d’Universitats sobre
les indisposicions. També s’han introduït millores en l’aplicació Tempus que
permeten planificar, gestionar i consultar els diferents permisos i bosses d’hores.
Per agilitzar i flexibilitzar les comunicacions amb el Servei de Personal, s'ha
desenvolupat una nova aplicació de gestió de la baixa per incapacitat temporal
(IT).

Organització

L’activitat en matèria d’organització s’ha centrat en la implantació del model
UTG, amb l’objectiu de millorar i garantir els serveis a les unitats acadèmiques, tot
optimitzant els recursos disponibles. Durant aquest curs s’ha aprovat i implantat la
Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de l’Enginyeria Industrial de Barcelona.
S’ha avançat en la incorporació de la gestió orientada a processos, amb formació
interna adreçada a tot el PAS, amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la gestió i
transmetre la importància de l’orientació dels serveis a les necessitats reals dels
usuaris. En aquesta mateixa línia, s’ha avançat en la millora organitzativa d’alguns
serveis i en l’anàlisi i la millora efectiva dels processos.

En la línia de garantir la prestació dels serveis de la Universitat, la Unitat de Suport
a la Gestió Administrativa ha treballat en projectes transversals, com ara l’atenció
informativa telefònica en el període de matrícula de l’estudiantat de grau de nou
ingrés a través d’un call center, coordinat pel Servei de Comunicació i el Servei de
Gestió Acadèmica, o bé el projecte de gestió i tractament de cobraments i
reclamacions dels convenis de cooperació educativa, conjuntament amb el Servei
de Desenvolupament Professional, el Servei de Gestió Econòmica i el Servei
d’Economia.

Formació

Dins del Pla director de formació del PAS 2008-2011, enguany prorrogat, les
activitats realitzades han donat resposta a les necessitats formatives
específiques i també a demandes institucionals, com ha estat el suport a les
reorganitzacions internes i a la configuració de noves unitats de gestió. S’han
impulsat línies formatives en el desenvolupament de les polítiques i els plans
estratègics transversals de la Universitat i també s’ha facilitat l’adaptació als canvis
i les actualitzacions del marc normatiu i de millora de serveis. En aquest sentit,
com a línia formativa destacada, Treballar en anglès-work in English és el nou
enfocament de la formació en aquest idioma. També s’han ofert diferents activitats
formatives internes mitjançant multiconferència i s’han dissenyat continguts propis
de formació en línia.

Prevenció de riscos laborals

 PDI i PAS per categories i sexe

 Formació del Personal d'Administració
i Serveis

Enllaços relacionats
Portal PDI i PAS 

LA UPC
Un curs en xifres

El govern

Dades econòmiques

Personal i organització

Sistemes d'informació

Infraestructures

Premis, concursos i distincions

https://genwebv3.upc.edu/memoria/
http://www.upc.edu/
https://genwebv3.upc.edu/memoria/
https://genwebv3.upc.edu/memoria/
https://genwebv3.upc.edu/memoria
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.upc.edu/comunitat/pdi-pas
http://www.upc.edu/comunitat/pdi-pas


Personal i organització — Memòria 2013-2014 — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

https://genwebv3.upc.edu/memoria/la-upc/personal-organitzacio[21/01/2016 11:13:17]

darrera modificació: Maig 2015

Durant aquest curs acadèmic s’ha aprovat el nou Pla de prevenció de riscos
laborals (PRL), que incorpora les responsabilitats i les competències de tots els
llocs de treball i de l’estudiantat, els canals i circuits de comunicació, així com el
manual de gestió de les activitats preventives. En el marc d’aquest nou pla s'ha
dissenyat i implantat el programa UPC Cardio, programa de promoció de la salut
cardiovascular que pretén informar i assessorar respecte als possibles canvis
d'hàbits i estils de vida per a la millora de l’estat de salut cardiovascular.
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Aquest curs s’ha celebrat la 7a Jornada dels Serveis TIC de la UPC, que ha tractat sobre "UX: l’eXperiència d’Usuari" i a la
qual han assistit 130 professionals de l'àmbit TIC. Com a principal novetat cal destacar el canvi de format de la Jornada, que ha
facilitat la participació més activa dels assistents amb una xerrada interactiva, una sessió de pòsters i diversos treballs en grup
(hands on).
 
En la mateixa línia de foment de la participació i la transparència, s’han realitzat diverses actuacions: s’han cobert les vacants
del Consell Tècnic de les TIC (COTETIC), cosa que ha millorat la participació de dues àrees TIC, i s’han difós els ordres del dia,
les actes de les reunions i la documentació del COTETIC entre tot el PAS TIC. També s’ha creat una llista de distribució de correu
del PAS TIC i s’han promogut les trobades per compartir experiències, coneixements, novetats, entre els TIC de la UPC i
d’UPCnet (seminaris “Comparteix”). Finalment, s’han creat grups de treball específics per a temàtiques TIC transversals (grup de
xarxes, grup de catàleg de serveis TIC, etc.)
 
Aquest curs, la UPC ha iniciat el projecte per al desplegament de Comunitats, una nova eina que estarà disponible per a tota la
comunitat l’objectiu de la qual serà millorar el suport al treball en grup. També s’ha iniciat el projecte de desenvolupament de la
nova versió de Genweb, amb millores significatives per a la creació de webs i intranets.
 
La UPC ha col·laborat amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i les altres universitats catalanes en
l’estudi per consorciar els serveis de telecomunicacions, la creació del portal de la recerca i els sistemes per a l’administració
electrònica, entre d’altres.
 
S’ha posposat la decisió sobre la migració del correu de la UPC al núvol i s’ha iniciat el projecte per a la migració del correu
basat en la plataforma IBM Lotus Notes a una nova versió millorada de K2pim. Paral·lelament, s’ha començat a estudiar la
migració de totes les altres bases de dades de documents i aplicacions basats en aquesta plataforma.
 
En relació amb els sistemes d’informació corporatius de la UPC, s’ha continuat treballant en el desenvolupament del sistema
d’informació SPA (gestió de recursos humans), implementant-hi millores i un nou mòdul per a la gestió de la formació del
personal. També s’han continuat realitzant el desenvolupament i les proves del sistema d’informació TOTQ per donar suport a la
gestió i la implementació dels sistemes de garantia interna de la qualitat dels centres docents, i s’ha continuat treballant en el
sistema per a la gestió del document d’activitats del doctorand (gDAD). D’altra banda, s’han implementat millores en la gestió
dels consums telefònics (gCOT), així com un nou sistema per a l’anàlisi del cost i la justificació de despeses d’ajuts a la recerca.
Finalment, s’ha iniciat el projecte per a la redacció del pla d’adequació a l’ENS (Esquema Nacional de Seguretat), que pretén
protegir el ciutadà i fomentar-ne la confiança en els sistemes d’informació de l’administració pública. També s’ha iniciat el
projecte del sistema gestió de compres i viatges per a tota la UPC a partir del sistema desenvolupat pel Departament de Teoria
del Senyal i Comunicacions.
 
Pel que fa a l'administració electrònica, aquest curs s’ha elaborat i aprovat en Consell de Govern el reglament d’ús dels
mitjans electrònics en l’àmbit de la UPC. En matèria de procediments electrònics s’ha realitzat una tasca generalitzada de difusió
i consolidació dels tràmits vigents. En l’àmbit de projectes d’administració electrònica, de forma consorciada amb les universitats
públiques catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya, s’ha treballat en la definició del model d’interoperabilitat de documents
electrònics mitjançant via Oberta, així com en la implementació de la plataforma centralitzada de certificats digitals.
 
Finalment, en relació amb les infraestructures, cal destacar les actuacions següents: a finals de 2013 s’han renovat
parcialment els ordinadors més antics de les aules dels centres docents i també altres ordinadors d’unitats d’administració i
serveis, amb finançament del Pla d’inversions universitàries (PIU). S’ha continuat el desplegament del servei UPCconnect i la
renovació d’alguns terminals telefònics analògics per terminals digitals. També s’ha fet la migració dels PC amb Windows XP cap
a Windows 7, per discontinuïtat de l’XP. Cal destacar que durant aquest curs s'ha iniciat el projecte de renovació de les
infraestructures de Prisma i també s'ha millorat la capacitat de la connexió a Internet de la UPC, que ha passat d'1 gigabyte a
10 gigabytes. D’altra banda, s’ha elaborat un projecte per sol·licitar finançament per a les infraestructures base del núvol (cloud)
per a la prestació de serveis de suport a la recerca. Finalment, s’han iniciat les gestions per a la millora de la cobertura de
telefonia mòbil al Campus Nord amb una nova antena i s’ha participat en la proposta de millora del procediment de gestió
d’equips TIC obsolets del Campus Nord.

darrera modificació: Setembre 2014
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Campus Diagonal Besòs
Obres de construcció de l’estructura sobre rasant de l’edifici I.

Obres de construcció de l’estructura sobre rasant de l’edifici C.

Obres de construcció de l’estructura sobre rasant de l’edifici A.

Obres de construcció de la zona comuna sota rasant de l’edifici I.

Redacció del projecte d’urbanització i infraestructures del nou Campus Diagonal
Besòs.

Adaptació del projecte de l’edifici A (estructura i acabament).

Redacció del projecte d’instal·lacions dels laboratoris i espais destinats a la
recerca de l’àmbit de l’energia a l’edifici C.

Campus Diagonal Nord
Adequació d'espais a l'edifici Omega per al grup KELMG.

Adequació d’espais per a Emprenedoria a l’edifici C6.

Impermeabilització de la terrassa de la coberta de l'edifici C2.

Legalització d’instal·lacions tèrmiques i de baixa tensió.

Adequació a la normativa de les instal·lacions d’alta tensió, de baixa tensió i
d’aparells elevadors.

Campus Diagonal Sud
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

Reforç dels falsos sostres de protecció de l’edifici H.

Instal·lació de detectors de presència per al control de la il·luminació de les
aules.

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Substitució dels grups tractors i el quadre elèctric de dos aparells elevadors.

Campus de Terrassa
Adequació de l’escala d’emergència de l’edifici TR4.

Adequació de l’estació transformadora de l’edifici TR4.

Adequació del pàrquing exterior de l’EET.

Campus del Baix Llobregat
Actuacions d’estalvi energètic en la il·luminació de l’edifici Campus i a l’ESAB.

Adequació d’espais en l’edifici RDIT per a la instal·lació de la incubadora
d’empreses de l’Agència Espacial Europea.

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la
Geltrú

Actuacions d’estalvi energètic en la il·luminació dels passadissos dels edificis
VG1 i VG4.

Tots els campus
Dins del Pla plurianual d’inversions en edificis existents (PPIEE), s’han executat
altres actuacions corresponents a rehabilitació i reparació, adequació a la
normativa, confort ambiental i climatització, accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques, estalvi energètic i sistemes de seguretat.

 Pla de noves construccions (obres,
equipaments i reposició) 
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17è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària

15è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i CFGS: arquitectura, ciència i tecnologia sostenibles

11è Concurs d'Idees per al Disseny de la Carpeta UPC

4t Concurs Emprèn UPC

Altres premis i distincions rebuts durant el curs 2013-2014

17è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària

Premi a la Trajectòria Docent

Jaume Rosell Colomina, professor del Departament de Composició Arquitectònica de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de
Barcelona.

Premi a la Iniciativa Docent

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC: un grau innovador pel que fa a la metodologia docent. Presentat pel professor Pere Palà
Schönwälder, del Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics, de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria
de Manresa, en representació d'un equip de 14 professors i professores.

15è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i CFGS: arquitectura, ciència i
tecnologia sostenibles

Premi Batxillerat

Esperances efímeres. Disseny d'un camp de refugiats. Autor: Eduard Llorens, alumne de l'Escola Pia Balmes de
Barcelona(Barcelona). Tutor: Pau Baya.

Premi Cicles Formatius de Grau Superior

Automatización sostenible del proceso de carga de contenedores del Puerto de Barcelona. Autors: Iván Hernández, César
Blanco i Antonio Gil, de l'Institut Escola del Treball de Barcelona (Barcelona). Tutor: Rafael Francés.

Finalista

Satestrat: una experiencia de grandes alturas. Autors: Aleix Coma i Luis Portella, de l'IES Pere Alsius Torrents de Banyoles
(Girona). Tutora: Fina Graboleda.

Menció especial

Camps electromagnètics en línies elèctriques d'alta tensió. Autor: Raquel Horta, de l'IES Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós del
Bages (Barcelona). Tutor: Manel Sánchez.

11è Concurs d'Idees per al Disseny de la Carpeta UPC
Construint el teu futur, d'Adrià Batet Peña, estudiant de Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.

4t Concurs Emprèn UPC
Krimtrack: model de seguretat privada automatitzada mitjançant un software de vigilància. Aquest sistema es basa en un
dispositiu de seguretat que permet coordinar persones i dades a tres nivells: direcció, coordinació i comunicació, de manera
que millora la gestió de la seguretat.

Puralga: aprofitament de residus mediambientals, basant-se en un biopolímer i biomassa algal a partir de purí i diòxid de
carboni, per reutilitzar-los en la fabricació de cosmètics i en el tractament d'aigües.

TransferKey: desenvolupament de solucions tecnològiques orientades a millorar les xarxes de concessionaris de reparació de
vehicles (core market). Això permetrà que els tallers de reparació de vehicles puguin conèixer l'estat del vehicle a través de la
mateixa clau.

ZOE (accèssit KIC InnoEnergy): proposa crear un 'lladre' intel·ligent, format per tres endolls i un port USB, el qual, un cop
instal·lat a la paret, transmet informació sobre la despesa d'energia que es produeix a la llar.
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Altres premis i distincions rebuts durant el curs 2013-2014

2014

Primer premi d'arquitectura i d'innovació a l'equip RESSÒ, format per estudiantat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
del Vallès (ETSAV), del concurs internacional d'habitatge sostenible Solar Decathlon Europe. Juliol 2014.

Menció especial Direcció i Gestió de l'Execució de l'Obra. La nova seu central del Banc Sabadell ha estat projectada i
construïda seguint els paràmetres necessaris per obtenir la certificació LEED Or. El projecte i direcció d'obra han anat a càrrec
de Jaume Bach, professor titular i catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC i
Eugeni Bach. Juny 2014.

Premi ex aequo a la Innovació en la Construcció per al Software STC per al càlcul d'estintolaments en estructures de formigó,
avalat per dues tesis doctorals tutoritzades per Antoni Marin, enginyer de l'ETSECCPB, conjuntament amb la Universitat
Politècnica de València. Juny 2014

Premi ex aequo a la Innovació en la Construcció al projecte Bricktopia en la categoria Build-it del Festival Internacional
d'Arquitectura EME3, pel projecte de Marta Domènech, professora de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
(ETSAB), David López i Mariana Palumbo, arquitecta i investigadora en el Laboratori de Materials amb el grup recerca
GICITED. Juny 2014.

Premi Medi Ambient 2014 de la Generalitat de Catalunya. Atorgat a Roger Samsó Campa, col·laborador postdoctoral del grup
de recerca GEMMA, del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental, DEHMA. El premi és per la seva tesi
doctoral sobre "Models de simulació numèrica aplicats a sistemes de depuració d'aigües". Juny 2014.

Medalla del Mèrit Cívic a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), una distinció que l'Ajuntament de
Barcelona li va atorgar en reconeixement a la seva trajectòria formant professionals per millorar els habitatges de la ciutat i la
qualitat de vida dels seus habitants. Maig 2014.

Premi de competició interuniversitària a la regata RC Sailing Challenge 2014. Atorgat a "Els emproats", l'equip d'estudiants de
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Maig 2014.

X Premis de Lear. Atorgat a Sergi Martínez, que estudia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona (ETSETB), pel seu treball "Control de software per un convertidor 20 kW DC/DC". El Premi Lear és un guardó
d'àmbit nacional dedicat al foment de la innovació tecnològica en electrònica d'automoció. Maig 2014.

Premi Manel Xifra i Boada a la "transmissió del coneixement cientificotècnic". Atorgat al catedràtic Josep Amat, doctor en
Enginyeria Industrial per la UPC, i catedràtic d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Maig 2014.

L'investigador Antonio Gens, professor del Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC, ha estat
investit doctor honoris causa per la Universitat Joseph Fourier a Grenoble (França). Maig 2014.

La revista Nature reconeix a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) el seu lideratge en recerca d'excel·lència, posiciona
l'ICFO), centre d'investigació adscrit a la UPC, com una de les millors institucions de recerca d'àmbit mundial. Maig 2014.

Premi atorgat al professor Manel Medina, com a "Pioner de la Seguretat Informàtica a Espanya", durant les Jornadas
Securmática, organitzades per la revista SIC, la més prestigiosa de seguretat informàtica del país. Abril 2014.

Premi d'Honor de la 19a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica . Atorgat al catedràtic de la UPC Mateo Valero, director
del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Març 2014.

Premis Catalunya 2014 de la Societat de la Informació. Atorgat al consorci TICxCAT, del qual forma part UPCnet, per "la
cooperació d'empreses TIC amb les administracions públiques". Març 2014.

Premi VALORTEC. Atorgat al grup de recerca paperer Celbiotech, del campus de la UPC a Terrassa, en la categoria de Pla de
Negoci de Comercialització de Patents per un nou compost aquós que permet conferir determinades propietats avançades a
qualsevol material de base cel·lulòsica. Març 2014.

Cinc projectes de recerca d'excel·lència amb participació de la UPC han estat premiats dins el programa RecerCaixa d'impuls a
la recerca científica. Març 2014.

Concurs Jumping Talent: l'equip Kyocera, en el qual s'inclou Josep Martí, estudiant de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB), ha estat l'escollit pel jurat com guanyador. El concurs selecciona els joves universitaris amb
millor expedient. Març 2014.

Premi Foro Ibérico del PVC. Atorgat a l'investigador Edgar Franco, del Centre Català del Plàstic. El projecte és una recerca
sobre la reutilització i la valorització dels residus de PVC que recobreixen els cables elèctrics. Gener 2014.

2013

Premis Nacionals de Recerca 2013. Atorgat al KIC InnoEnergy Iberia , en la categoria de Partenariat Publicoprivat en Recerca
+ Innovació (R+I), com a exemple de cooperació entre agents públics i privats. Aquests premis tenen el suport de la
Comissió Europea. Desembre 2013.

Premi Solar Europeu. Atorgat al Living Lab LOW3 de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), per les seves
activitats innovadores de formació en energies renovables i sostenibilitat. Desembre 2013.

Competició internacional HackingBullipedia. Atorgat a un equip de la UPC, liderat pels investigadors Karina Gibert i Javier
Vázquez, del Knowledge Engineering and Machine Learning Group, KEMLG (Grup d'Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge
Automàtic) per cercar idees innovadores que contribueixin al projecte de la Bullipèdia, una enciclopèdia digital sobre cuina en
la qual participen experts de diversos àmbits. Desembre de 2013.

Premis Corresponsables. Atorgat a la UPC pel projecte "Sostenibilitat i compromís social en els plans d'estudi de grau".
Desembre 2013.

Premi amb un dels guardons BioEmprenedorXXI. Atorgat a l'spin-off Celbiotex. Ha desenvolupat i patentat, conjuntament amb
l'Hospital Sant Joan de Deu i la Universitat Politècnica de Catalunya, una plataforma tecnològica basada en membranes de
nanofibres (biocompatibles i biodegradables) que alliberen fàrmacs i s'utilitzen en tractaments locals després d'una intervenció
quirúrgica d'extirpació de tumors. Desembre 2013.

Premi del concurs de programació informàtica internacional SWERC. Atorgat els estudiants Àlex Alvarez i Dario Nieuwenhuis,
del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS), i Ivan Geffner, de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME).
Són els integrants de l'equip UPC-1 que ha superat els altres 43 grups universitaris participants en el concurs de programació
Southwestern Europe Regional Contest (SWERC 2013). Desembre 2013.

Distincions ICREA Acadèmia. Atorgades als investigadors Ramon Codina, Glyn Morrill i Xavier Sánchez-Vila, com a
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reconeixement a la seva tasca de recerca en una universitat pública catalana. Desembre 2013.

Premi Edu21-2013 . Atorgat als professors Berta Bardi, Daniel García-Escudero i Carles Marcos, de l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), al millor treball d'impuls de les vocacions cientificotècniques, que atorga la Fundació Jordi
Pujol i que patrocina Everis. Desembre 2013.

Premis d'Excel·lència Energètica. Atorgat els L'spin-off SISLtech de la UPC. Tenen com a objectiu contribuir a difondre la
cultura de l'estalvi i l'eficiència energètica i el foment de les energies renovables a Catalunya, dos dels eixos fonamentals de
la política energètica de la Generalitat. Desembre 2013.

Fundación Caja de Arquitectos. Menció atorgada a la tesi doctoral "Espacio y recorrido en Alvar Aalto" del professor Daniel
García-Escudero. Desembre de 2013.

Premi Humbert Torres. Atorgat a Juan Gómez, per la seva trajectòria divulgadora, i especialment per popularitzar les
matemàtiques i el seu ensenyament. També en destaca el treball "Els nombres i el seu encant". Novembre 2013.

Premi del Concurs Internacional de Robòtica AESSBot'13. Atorgat a l'equip TronchaBots , format per estudiants de l'Escola
Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) i de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). El repte
en aquest concurs ha estat construir un robot en 24 hores utilitzant un kit de material i una impressora 3D. Novembre 2013.

Un projecte del grup de recerca Knowledge Engineering and Machine Learning, entre els quatre finalistes de la International
HackingBullipedia . Novembre 2013.

Guanyadors dels Premis Extraordinaris de Doctorat (convocatòria 2013) corresponents al curs acadèmic 2010-2011. Octubre
2013.

UPCnet guanya un concurs per renovar la gestió acadèmica i docent del sistema educatiu andorrà. El projecte servirà per
implantar un nou sistema de gestió de l'activitat acadèmica i una plataforma per a l'aprenentatge al sistema educatiu andorrà.
Octubre 2013.

Premi Henry Schein 2013 per a un article científic publicat a la revista Clinical Oral Implants. del personal investigador de la
UPC Jordi Guillem Martí, Luis Delgado, Maria Godoy, Marta Pegueroles i F. Xavier Gil, del Departament de Ciència dels
Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la UPC. Octubre 2013.

Premi Robotnik . Atorgat a l'estudiant de doctorat de la UPC Andrés Montaño i al director de l'IOC de la UPC, Raúl Suárez pel
millor treball en l'àrea de robòtica. Octubre 2013.

Premi Schindler a les solucions de Mobilitat / Accessibilitat. Atorgat a l'estudiant Natalia Pérez Liebergesell de l'ETSAV, pel
projecte "I'mpossible". Schindler col·labora amb els futurs arquitectes espanyols per sensibilitzar sobre la importància del
transport vertical –ascensors i escales mecàniques- en els nous edificis, rehabilitacions o iniciatives urbanístiques de mobilitat
urbana. Octubre 2013.

Premi Disseny per al Reciclatge 2013. Atorgat al pograma UPC Reutilitza (el posen en marxa l'associació Tecnologia per a
Tothom (TxT), la FIB i el CCD) que té com a objectiu allargar la vida dels equips informàtics provinents de les renovacions
d'equips de la UPC i d'altres entitats que col·laboren amb el programa. Octubre 2013.

Medalla institucional de la Universitat de Vic, atorgada al professor Francesc Solé Parellada pel valor inqüestionable de la seva
trajectòria acadèmica i professional, i per l'estima que ha mostrat i la col·laboració que ha mantingut amb la Universitat de
Vic. Octubre 2013.

Premi BASF d'Empresa. Atorgat a Núria Torras, doctoranda del programa Recursos Naturals i Medi ambient i PDI en formació
de l'EPSEM, en el marc dels Premis d'Empresa als millors PFC 2012 en l'àmbit de Química. El treball premiat ha estat:
"Determinació de pesticides a la conca Cardener-Alt Llobregat en aigües aptes per a la potabilització". Octubre 2013.

Premi Dr. Luis Federico Leloir. Atorgat a Eugenio Oñate, director del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
(CIMNE). Aquest premi l'atorga el Ministeri de Ciència, Tecnologia i Innovació Productiva de l'Argentina i valora la tasca
d'experts estrangers que han contribuït en l'enriquiment de la cooperació internacional amb aquell país. Setembre 2013.

Dues medalles d'or, dues de plata i tres de bronze a la Competició Internacional de Matemàtiques. Les han guanyades els set
estudiants de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) que han participat aquest estiu a la XX edició de la Competició
Internacional de Matemàtiques . Setembre 2013.

Premi col·lectiu al projecte GenomEdu: recursos multimèdia per a l'aprenentatge de la morfologia i histologia animal i vegetal,
del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (LSI) . La distinció Jaume Vicens Vives, que premia l'excel·lència en la
docència universitària, s'atorga a aquest projecte per la voluntat de renovació pedagògica en la creació de continguts docents
amb la incorporació d'eines web 2.0 en l'àmbit de la biotecnologia. Setembre 2013.

darrera modificació: Octubre 2014
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Programació dels estudis de grau, màster i doctorat
Durant el curs acadèmic 2013-2014 s'han posat en marxa quatre noves titulacions
de màster universitari, corresponents al desenvolupament del mapa de
màsters universitaris amb atribucions professionals: els màsters en Enginyeria
Industrial, en Enginyeria Geològica i de Mines, en Enginyeria de Mines i en
Enginyeria de Telecomunicació, així com un nou màster interuniversitari
semipresencial amb la Universitat Autònoma de Barcelona: el màster Computer
Vision. També el màster universitari en Enginyeria de l’Energia, que abans era
interuniversitari amb la Universitat de Barcelona, aquest curs ha integrat tres
màsters del projecte KIC Innoenergy (Smart Cities, Smart Grids i RENE) i és
gestionat des de l’EUETIB.

Han estat reverificats els màsters universitaris següents: Enginyeria Electrònica,
Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí, Estadística i Investigació
Operativa, Photonics, Millora Genètica Vegetal i el màster universitari en
Sostenibilitat, que s’ha integrat en el màster universitari en Ciència i Tecnologia de
la Sostenibilitat. 

Pel que fa a l’oferta de graus universitaris, s’ha desprogramat el grau en
Enginyeria de Sistemes Electrònics a l’EPSEVG, per baixa demanda.

Durant aquest curs també s’ha treballat en la programació de l’oferta d’estudis de
grau, màster i doctorat per al curs 2014-2015, que incorporarà nous màsters amb
atribucions i reverificacions pendents de màsters.

Novetats formatives i millora de la informació
Durant aquest curs acadèmic s’ha desenvolupat i posat en marxa un nou entorn
virtual de suport a la docència que permet optimitzar la funció dels tutors i
tutores en el procés de les pràctiques externes curriculars. L’objectiu principal del
projecte se centra a facilitar la tasca dels docents a l’hora de planificar, supervisar
i avaluar el període de pràctiques. Així mateix, es vol estimular un treball
cooperatiu entre el tutor d’empresa i el tutor acadèmic. A la prova pilot del
projecte hi han participat l’EPSEVG, l’ETSEIAT, l’EET i l’ETSEIB. El resultat d’aquest
projecte s’ha presentat en el darrer Congrés Internacional de Docència
Universitària i Innovació (CIDUI), que s’ha celebrat a Tarragona durant els dies 2,
3 i 4 de juliol. Així, la comunicació presentada ha obtingut el primer premi a la
millor comunicació de tipus pòster.

Informació sobre la matrícula de nou ingrés del curs
2013-2014 
Pel que fa a la campanya informativa en el període de matrícula, s’ha mantingut
el treball conjunt entre l’Àrea de Docència, el Servei de Comunicació, la Unitat de
Suport a la Gestió Administrativa i les secretaries acadèmiques dels centres
docents. Enguany, s’ha incrementat la informació sobre les beques del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport (MECD), atesa la modificació dels seus requisits i
procediments, i sobre les possibilitats d’optar a la beca Equitat en cas de no poder
obtenir la beca MECD. Per tal de facilitar als estudiants la informació, s’ha
actualitzat el simulador de beques, que orienta cada alumne a partir de la seva
situació acadèmica i econòmica, una eina que ha estat molt ben valorada pels
estudiants.

Matrícula 
En el procés d'implantació dels estudis de grau, la UPC n'ha consolidat l'oferta de
places, amb una lleugera disminució respecte al curs anterior. La matrícula de
nou ingrés en els estudis de grau ha estat de 5.626 estudiants i estudiantes. La
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matrícula de nou ingrés de màster suma un total de 1.215 estudiants.

Resultats acadèmics del curs 
El curs 2012-2013, el 63,7 % dels estudiants de la UPC ha aprovat la fase inicial i,
d'aquests, el 74,5 % han estat aptes en el temps previst. La taxa de rendiment de
l'estudiantat en fase no inicial ha estat del 83,2 %.

Seguiment i avaluació de la qualitat de les titulacions
Aquest curs acadèmic s'ha dut a terme el procés de seguiment de 87 titulacions,
58 de les quals corresponen a graus i 29 a màsters universitaris, tant de centres
propis com de centres adscrits.

Així mateix, l’AQU Catalunya ha iniciat el procés d’acreditació de titulacions
oficials de grau i màster a l’Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, l’Escola
Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, i a l'Institut
de Ciències de l'Educació, amb l'objectiu d'avaluar la qualitat de les titulacions
oficials que imparteixen. L'avaluació positiva d'aquest procés permetrà la
continuïtat del projecte del títol durant 6 anys més, en el cas dels graus, o bé de
4, en el cas dels màsters universitaris.
 
Paral·lelament, ha entrat en funcionament l'aplicació TOTQ, amb la versió 1.0, que
té com a objectiu donar suport al desplegament dels processos de millora contínua
dels ensenyaments dels centres docents. També s'ha dissenyat el portal web
“Verificació, seguiment, modificació i acreditació de titulacions”, que ofereix
informació relativa als processos vinculats al seguiment i l'avaluació de la qualitat
de les titulacions (marc normatiu, informes, bones pràctiques, etc.).

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)
Durant aquest curs acadèmic l’Institut de Ciències de l’Educació ha iniciat un nou
enfocament en les seves línies de treball, que continuen lligades a la millora de la
qualitat de la docència, però fent èmfasi en aspectes d’innovació i l’aplicació de les
TIC. 
 
Pel que fa a la formació del professorat de la Universitat, a més de seguir
treballant en les línies habituals, l’ICE —juntament amb UPCNet, el Servei de
Biblioteques, Documentació i Arxius i Iniciativa Digital Politècnica— ha iniciat un
procés per donar suport tècnic i metodològic als projectes de creació de MOOC
(massive open online courses) a la UPC. En aquest sentit, s’han donat els primers
passos per dinamitzar el paper de les Factories de recursos docents —comptant
amb els equips de MediaTIC Terrassa i Mediacamins— com a suport directe al
professorat per a l’elaboració de vídeos docents.
 
Pel que fa a la innovació docent, s’han publicat en forma d’exposició electrònica
oberta al públic les 15 bones pràctiques sobre metodologies actives a l’aula,
resultants de la Convocatòria de bones pràctiques docents a la UPC. Aquesta
exposició s’ha presentat a la Jornada d’Innovació Docent UPC 2014.
 
També s’ha continuat treballant en el projecte Recerca i innovació en
metodologies d'aprenentatge (RIMA) i s’ha promogut la publicació de treballs a
la revista Journal of Technology and Science Education (JOTSE). A més, s’ha seguit
impartint el màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Escola de Doctorat
Durant aquest curs s'ha elaborat el Pla estratègic de l'Escola de Doctorat, que
ha estat ratificat per la Junta de l'Escola. 

També s'ha participat en la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials 2013,
promogut per la Generalitat de Catalunya, i s'ha obtingut un total de 17 projectes
de recerca que es desenvoluparan conjuntament amb empreses de diferents
sectors. Amb la finalitat de promoure el Pla de Doctorats Industrials 2014, s'ha
organitzat conjuntament amb la Universitat de Barcelona, la Jornada "El doctorat
industrial al BKC: experiències en marxa", per promoure el coneixement d'aquests
ajuts entre el personal docent i investigador, doctorands i el personal
d'administració i serveis d'ambdues universitats. 

Enguany també s'ha participat en la creació de l'Associació Catalana d'Escoles de
Doctorat (ACED), constituïda per totes les universitats catalanes que tenen escoles
de doctorat i que té com a objectiu compartir les bones pràctiques entre aquestes
noves unitats acadèmiques.

Pla de llengües de la UPC
Durant el curs 2013-2014 s'han començat a emetre els nous certificats dels cursos

Servei de Biblioteques 

http://bibliotecnica.upc.edu/
http://bibliotecnica.upc.edu/


Docència de qualitat — Memòria 2013-2014 — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

https://genwebv3.upc.edu/memoria/generadora-de-coneixement/docencia-de-qualitat[21/01/2016 11:14:17]

darrera modificació: Maig 2015

del Programa d'idiomes de la UPC, amb validesa per al reconeixement de crèdits i
l'acreditació de la competència en tercera llengua en els graus i per a les
convocatòries d'ajuts a la mobilitat de la Generalitat de Catalunya. S'ha organitzat
la primera convocatòria d'ajuts per a cursos del Programa d'idiomes de la UPC,
amb l'oferta de 52 ajuts del 50 % del cost dels cursos. També s'ha ampliat l'oferta
d'exàmens per obtenir certificats amb validesa oficial: Certificat de llengües de les
universitats de Catalunya (CLUC d'anglès B1, B2.1 i B2.2) i convocatòries
mensuals de tots els nivells Cambridge-ESOL. L'assessorament sobre certificació de
coneixements d'idiomes ha generat més de 2.000 consultes de centres i estudiants
ateses des de la bústies de correu.
 
Pel que fa a la producció de recursos de suport lingüístic, s'ha publicat al web de la
UPC la guia English Style Guide, que recull i adapta a la UPC els criteris comuns
impulsats per la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats. Així mateix
s'han continuat actualitzant els recursos lingüístics disponibles, com ara l'UPCTERM
(1.252 termes nous), l’Higher Education Lexicon (1.477 termes nous), el blog
Writer's Toolbox (33 entrades noves) i el mòdul de presentacions orals en anglès
dins del recurs Com comunicar.

Biblioteques, publicacions i arxius
Durant aquest curs acadèmic s’han posat en marxa dos projectes. El projecte
FUTUR, és el nou portal web de la producció científica dels investigadors de la
UPC, que ofereix a Internet la informació acadèmica dels investigadors en actiu i
les seves publicacions científiques i tècniques. També s’ha endegat el projecte
Publica!, el nou portal web d’eines i recursos per a l'edició i publicació acadèmica.
Finalment, s’ha posat en marxa un nou sistema de suport a l’edició i gestió de
revistes de la UPC mitjançant el programari Open Journal System OJS.
 
D’altra banda, s’ha consolidat la plataforma eBooks UPC, que dóna accés a més
de 300 llibres digitals als quals els estudiants i professors poden accedir de
forma gratuïta mitjançant la xarxa UPC.
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Projectes d'R+D+I (nacionals i europeus)
El 2013 s'ha iniciat el nou Pla estatal. Amb tot, no ha estat fins a finals d'any que
han començat a publicar-se les convocatòries i, per tant, l'any 2013 no ha
representat un any com els anteriors, ja que s'han publicat les convocatòries
habituals. En aquest sentit, el total de l'import percebut en concepte de
subvencions estatals i autonòmiques dels projectes resolts l'any 2013 ha estat
menor respecte a altres anys: 14 projectes i un import de 276.613,40 €. Pel que fa
a l'any 2014, s'han resolt la major part de les convocatòries publicades dels
darrers mesos. En aquest sentit, dins el Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia i el Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, s'han
aprovat un total de 70 projectes per un import de 8.225.199 €. També a la
convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo
e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marc del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, coneguts com
INNPACTOS (projectes col·laboratius amb empreses), s'han aprovat un total de 6
projectes per un import d'1.186443,85 €. Finalment, en la convocatòria Acciones
de Dinamización Europa Redes y Gestores s'han concedit 151.000 € i en la d'
Acciones de Dinamización Europa Investigación (les antigues Acciones
Complementarias) s'han atorgat les 6 propostes sol·licitades, amb un import de
125.450 €.

Enguany cal destacar la convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats
dels grups de recerca (SGR), en què la UPC ha presentat 159 propostes, de les
quals s'han reconegut 138 grups consolidats i 21 grups emergents. També s'han
aprovat 4 grups consolidats amb doble afiliació, en els quals consta la UPC. Així,
s'ha obtingut un finançament inicial de 2.245.000 € per a 55 grups consolidats i 2
grups emergents.

Pel que fa als projectes europeus, el 2013 van haver-hi les darreres
convocatòries del VII Programa marc i s'hi han presentat més de 850 propostes,
amb un índex d'èxit superior al 25 %, amb la qual cosa els últims anys s'ha
obtingut un finançament anual al voltant dels 10 M€.

L'inici del programa Horizon 2020 ha provocat que durant el curs s'hagi realitzat
una gran tasca per explicar a la comunitat investigadora els canvis que implicarà
aquest nou programa. Així, a l'octubre de 2013 s'ha celebrat una jornada a què ha
assistit un gran nombre de PDI, a més d'altres sessions informatives en diferents
departaments.

També durant el 2013 la UPC ha entrat a formar part de les plataformes European
Technology Platform for Water (WssTP) i European Robotics Public Private
Partnership (PPP). Això implica que, per primera vegada, la UPC no participarà
només en projectes de recerca sinó també en el mateix disseny de les línies
estratègiques.

Al llarg del curs també s'han realitzat una sèrie d'activitats en el marc de la
iniciativa Research Meetings, un conjunt de trobades (jornades, taules rodones,
conferències o sessions informatives) d'intercanvi i difusió de coneixement amb la
finalitat de promoure la innovació, la recerca i la transferència de tecnologia entre
la universitat i l'empresa. Així, durant l'any 2013, s'han realitzat cinc d'aquestes
trobades: Responsabilitats i obligacions del PDI en el marc dels convenis
universitat-empresa; EVS 27 (Electric Vehicle Symposium); European Patents,
Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento, i Programa VALTEC.

Finalment, pel que fa a les publicacions científiques més reconegudes en l'àmbit
internacional, cal destacar els articles publicats en revistes indexades al Journal
Citation Reports (Thomson Reuters). D'acord amb les dades facilitades pel DRAC,
en el darrer any hi ha hagut un petit descens: de 1.582 l'any 2012 a 1.540 articles
l'any 2013. En relació amb els EDP (investigadors equivalents a dedicació plena),
la ràtio ha passat de 0,85 articles per EDP l'any 2012 a 0,83 l'any 2013.
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Gestió econòmica
En els darrers anys s'està realitzant una important activitat per donar resposta als
requeriments de justificacions i auditories dels projectes de recerca per part dels
diferents organismes convocants, tant ens els processos d'execució com en els de
justificació dels projectes.
 

FUTUR. Portal de la producció científica dels
investigadors de la UPC
FUTUR és un projecte innovador que dóna accés i difon a Internet el curriculum
vitae del PDI i el personal investigador de la UPC amb el text complet de les seves
publicacions científiques. Aquest projecte esdevé clau en el marc de la Recerca
2020, ja que permetrà accedir en obert als resultats en text complet dels projectes
de recerca finançats amb fons públics. Actualment FUTUR dóna accés a 3.500 CV,
195.822 publicacions, 6.000 tesis UPC, 1.036 patents UPC i 11.390 projectes de
recerca.

El projecte FUTUR ha estat coordinat i desenvolupat pel Servei de Biblioteques,
Publicacions i Arxius, amb la col·laboració de l'Oficina Tècnica d'RDI del CTT, i el
Servei de Comunicació.

Unitat d'Assessorament Suport Laboral a la Recerca
Durant aquest curs, s'han gestionat 680 contractes nous de personal de recerca:
445 contractes corresponen a personal de suport a la recerca PAS de la UPC,
finançats per projectes específics; 71 contractes són pròpiament de personal de
recerca PDI en l'àmbit dels postdoctorals, entre els quals destaca una nova
convocatòria de postdoctorals júniors convocada per l'AGAUR, que ha incorporat 5
persones, i la resta corresponen a convocatòries externes: un total de 9 i 57
contractes procedents de convocatòries pròpies de la UPC. La resta de contractes,
164 en total, s'han realitzat com a predoctorals dins de diferents convocatòries
específiques, europees i pròpies de la UPC.

Projectes específics
Durant el curs 2013-2014, s'han seguit implementant els projectes vinculats al
Campus d'Excel·lència Internacional, que han servit per incorporar millores en
la docència, la recerca i la transferència i la relació amb l'entorn social que envolta
els campus. Tant l'evolució del projecte del Barcelona Knowledge Campus (BKC)
com la del Campus d'Excel·lència de l'Energia han estat valorades per la comissió
internacional del Ministeri d'Educació amb la màxima qualificació.

En l'àmbit del BKC, s'han acabat de constituir els diversos consells pendents, entre
els quals hi ha el Consell Empresarial i el Consell Ciutadà. S'han impulsat noves
iniciatives de recerca, de les quals algunes han tingut resultats d'impacte
internacional, com per exemple l'antena del BKCnet a Tongji, amb la proposta
d'una doble titulació i un projecte finançat pel Govern xinès. I s'ha desplegat un
MOOC sobre emprenedoria, que ha estat un dels primers projectes pilot finançats
per la Generalitat de Catalunya. Les dues universitats promotores, la Universitat de
Barcelona i la UPC, han decidit continuar endavant amb el projecte, més enllà del
que preveu la convocatòria per al 2014.

En relació amb el CEI de l'Energia, s'ha consolidat l'energia com a vector
estratègic per a la UPC. S'ha organitzat la jornada "Transició vers un nou model
energètic" i s'ha creat un grup de treball per poder potenciar projectes transversals
publicoprivats amb finançament europeu que té la UPC com a laboratori de proves.
Un altre aspecte destacable és l'estudi sobre oportunitats d'ocupació en el sector
de l'energia. En aquests moments les sinergies amb el KIC Innoenergy són cada
vegada més notables.

Les activitats de la UPC dins la iniciativa KIC Innoenergy apunten als tres vèrtexs
de l'anomenat triangle del coneixement. Més concretament, pel que fa a la
recerca, un total de 13 grups participen en 19 projectes col·laboratius orientats a
donar solucions a necessitats del mercat. Des de la vessant educativa, 3
programes de màster estan en marxa i 2 més en preparació. S'ha iniciat un nou
mòdul d'aprenentatge en "Drets de propietat intel·lectual" de projectes d'innovació
i s'ha continuat amb les accions d'acompanyament en emprenedoria i creació de
negoci, realitzant informes de viabilitat tècnica. El volum de finançament de les
activitats dutes a terme per la UPC el 2013 està situat per sobre dels 2 M€, xifra
que fa de la nostra universitat el segon partner del consorci KIC InnoEnergy pel
que fa a l'obtenció de recursos. El 2014 l'European Institute of Innovation and
Technology (EIT) dedicarà més de 40 M€ a finançar les accions engegades pels
socis.

Dins dels projectes específics, s'està també explorant la participació de la UPC en
diverses comunitats sectorials i territorials de l'RIS3CAT. Tanmateix, s'està
treballant en la incorporació de la UPC en nous consorcis de comunitats de
coneixement i innovació de EIT, concretament per a l'àmbit de l'envelliment actiu i
la vida saludable, l'alimentació per al futur i la fabricació avançada.

Una altra tipologia de projectes específics són els projectes europeus dels
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programes EuropeAid, Erasmus+ (Key Action 2) i tots els que estan emmarcats
dins de l'àmbit de l'educació i la cooperació. En aquest sentit, s'ha fet la promoció
de convocatòries i el seguiment i tancament d'ajuts. En total, 80 projectes han
estat presentats a les agències i de moment 10 han estat concedits i més de 40
estan pendents de resposta. S´ha seguit donant suport als projectes derivats de
convocatòries anteriors i als projectes sobre els quals s'han obert procediments de
reintegrament.
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Diverses iniciatives institucionals, al marge de l’activitat acadèmica que realitzen
els investigadors, han acostat la UPC a universitats dels Estats Units amb l’objectiu
de promoure les relacions a tots els nivells i generar noves oportunitats de
col·laboració en l’àmbit docent i de recerca. Aquesta estratègia coincideix amb la
de la Direcció General d’Universitats i la Secretaria d’Universitats i Recerca, que ha
realitzat aproximacions amb les institucions de Califòrnia per consolidar programes
existents des de fa anys i per iniciar noves vies de cooperació científica i
acadèmica.

El Sino-Spanish Campus a la Universitat de Tongji ha continuat l’activitat que es
va iniciar amb la mobilitat d’estudiants i la doble titulació d’Enginyeria Civil i ha
incrementat la mobilitat del professorat cap a Xangai amb la convocatòria,
finançada pel govern xinès, d’uns ajuts per finançar estades del personal acadèmic
de la UPC a Tongji.

Mobilitat
Pel que fa a la mobilitat d’estudiants, cal destacar l’increment de les pràctiques
internacionals dins del programa Erasmus.

Pel que fa als estudiants internacionals acollits a la nostra institució, s’han
organitzat programes d’acollida, Orientation Week, tant al semestre de tardor com
al de primavera, els quals han doblat el nombre de grups, atesa la demanda
generada.

Des de començament d’any s’ha reiniciat la mobilitat internacional del PAS, com a
part de la seva formació professional, amb finançament del programa Erasmus.
Aquesta iniciativa ha generat una alta demanda dins d’aquest col·lectiu, després de
dos anys de tenir suspès el programa. Així mateix, s’ha organitzat la International
Training Week a la UPC, programa d’acollida de PAS internacional que realitza una
estada a la nostra institució per incrementar-ne el coneixement i per enfortir
contactes existents o establir futures col·laboracions.

Malauradament, el professorat ha vist com les convocatòries dependents del MECD
s’han congelat o reduït a la mínima expressió, cosa que ha implicat la cerca de
programes externs finançats per governs d’altres països, fonamentalment asiàtics i
llatinoamericans, o programes propis d’universitats estrangeres.

Visites institucionals
Un total de 70 institucions han visitat la nostra universitat amb la intenció
d’enfortir-ne les col·laboracions o d’iniciar-n’hi. Destaquen les delegacions de la
Universitat de Tsinghua, la Universitat Xinesa del Petroli, el Consell Nacional de
Ciència i Tecnologia de Mèxic (CONACYT), el Ministeri d’Educació de l’Equador i el
de la República Dominicana.

Aliances amb agències de beques de diferents països
La política d’establiment de convenis amb diversos ministeris o agències
governamentals proveïdores de beques de diferents països per cursar un postgrau
a la UPC continua donant fruits i consoliden la UPC com la universitat espanyola
amb més estudiants internacionals al màster i doctorat. Cal esmentar els acords
vigents amb el Consell de Beques de la Xina (China Scholarship Council), el
Ministeri d’Educació del Perú, el de la República Dominicana i el del Brasil, i el
CONACYT. Recentment, s’han establert relacions amb el Ministeri d’Educació de
l’Equador, interessat a endegar diversos projectes educatius amb la UPC i
proveïdor d’un nombre important de becaris i becàries per als nostres màsters i
doctorats.
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Captació de talent
Pel que fa a la captació d’estudiants internacionals, cal destacar la participació de
la UPC en fires internacionals d’educació superior focalitzades en els estudis de
postgrau que tenen lloc en països amb sòlides polítiques de beques i estan
organitzades per institucions de qualitat i trajectòria contrastades. Aquest curs s’ha
participat en 15 fires internacionals d’educació superior, per promoure-hi l’oferta
acadèmica de la nostra universitat i l’intercanvi d’estudiantat. Aquestes fires es
concentren principalment a Europa, Amèrica Llatina (Colòmbia i Mèxic) i la Xina.
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Durant l'any 2013, mitjançant el Centre de Transferència de Tecnologia (CTT)
s’han contractat projectes per un valor total de 38,5 M€ (una disminució de 30,46
% respecte a l’any anterior). En concret, 12,16 M€ en convenis i serveis i 2,04 M€
en donacions. El sector privat, quant a contractació, ha representat el 36,8 % del
total contractat.

Pel que fa als ingressos gestionats per projectes de recerca i transferència de
tecnologia del CTT, aquests han estat 47,1 M€, incloent-hi les transferències a
tercers per projectes coordinats, que representen 8,1 M€. Aquesta xifra ha quedat
constituïda per un 37,8 % de fons procedents de convenis i serveis amb empreses,
un 20,2 % de programes nacionals i un 41,9 % de programes europeus. 

Enguany, cal destacar alguns convenis entre la Universitat i l’empresa pel seu
avenç científic, innovació tecnològica o interès social: amb Corsam Corviam
Construcción, el desenvolupament de noves solucions constructives i de disseny de
ferms de formigó; amb la Fundación Ciudad de la Energía, l’actualització i
calibració dels models numèrics per a l’emmagatzatge subterrani de CO ; amb el
CSIC, el processament de dades de radar de satèl·lit mitjançant la tècnica InSAR
avançada; amb Aquidos Arquitectes, la diagnosi i rehabilitació d’un conjunt
d’edificis en una ciutat d’Algèria; amb Endesa, el disseny, construcció i posada en
marxa de 6 prototips funcionals de punts de càrrega bidireccionals; amb Ophtec
BV, el disseny, desenvolupament i direcció d’assaigs clínics d’una lent intraocular
nova per a la correcció de la presbícia; amb Hidrofoton SL, la síntesi de complexos
organometàl·lics per a aplicacions en processos fotovoltaics; amb la Generalitat de
Catalunya, el suport en l’elaboració d’una guia per a l’estudiant universitari amb
discapacitat mental, i amb Statoil Petroleum AS, el desenvolupament d’un model
de propagació del so a l’Àrtic.
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Des de la Unitat de Valorització de la Recerca UPC, durant l’any 2013 s’han
assessorat 142 nous projectes. També cal destacar les 68 sol·licituds de
patents (30 prioritàries/38 internacionals) i la comercialització de tecnologies a
través de 8 noves empreses de base tecnològica (7 spin-off / 1 start-up ), així
com 10 nous contractes de llicència.

La cadena de valor del procés de valorització, que inclou des d’activitats inicials de
validació (prototips/proves de concepte) fins a elements de consolidació
empresarial (creixement/ internacionalització), està associada a la disponibilitat
d’uns recursos financers determinats. Només el 2013, la Unitat de Valorització ha
mobilitzat una inversió total de 4.893.000 €.

En general, el darrer any s’han mantingut i ampliat els serveis vinculats al
procés de valorització, i s’han desenvolupat noves activitats. Detallem a
continuació els nous serveis vinculats al procés de valorització: Espai Emprèn
UPC: s’ha inaugurat l’espai d’emprenedoria Emprèn UPC, una preincubadora per
a projectes d’estudiants de la UPC. Aquest espai vol ser un punt de trobada per
a tots els membres de la comunitat UPC interessats en el procés emprenedor,
que articuli diferents serveis de suport als seus membres perquè desenvolupin el
projecte durant el període màxim d’un any.

Escoles de negoci: la UPC col·labora amb escoles de negoci de la ciutat de
Barcelona: amb l’IESE organitzem conjuntament la TechFair, fira semestral en la
qual presentem projectes per trobar sinergies i perfils complementaris entre els
membres de la seva comunitat (alumnes i exalumnes); amb ESADE participem
en els Innovation Speed Dating, amb l’objectiu que els estudiants d’MBA
elaborin plans de comercialització de les nostres tecnologies, i amb EADA
col·laborem en el marc del concurs Emprèn UPC(formació per a estudiants
d’emprenedoria).

Pel que fa a les noves activitats vinculades al procés de valorarització, cal
destacar: 

Ajuts VALTEC: la UPC ha presentat 21 projectes a la convocatòria d’ajuts
VALTEC 2013, destinats a finançar activitats d’R+D de caràcter demostratiu que
permetin reduir les incerteses sobre la viabilitat comercial de la tecnologia.
L’objectiu final és incentivar els projectes i les activitats de valorització de
tecnologia per a entitats d’R+D+I.

Iniciativa COMERTEC: ACC1Ó ha posat en marxa un nou programa de suport
a la comercialització de patents via llicència. El programa combina
assessorament i reunions amb experts sectorials per preparar les reunions amb
empreses. El 2013 s’ha participat en un programa pilot de la iniciativa amb un
primer projecte UPC.

 Indicadors d'accions de valorització
de la recerca
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Parc UPC
Durant el curs 2013-2014, el Parc UPC ha continuat la seva tasca de promoció de
l’ocupació dels espais de transferència de la UPC amb l’objectiu de fomentar la
relació universitat-empresa.

Tant l’edifici K2M – Knowledge to Market, a Barcelona, com l’Agròpolis, a
Viladecans, s’han mantingut plens d’empreses i projectes universitat-empresa que
hi desenvolupen la seva activitat.

A l’edifici RDIT, a més d’anar aconseguint la ubicació de noves empreses, s’hi ha
instal·lat el projecte ESA BIC Barcelona, la 8a incubadora a Europa de l’Agència
Espacial Europea i la 1a a Espanya, que acollirà 40 empreses durant els propers 5
anys de tots els sectors productius que incorporin alguna tecnologia espacial.

A l'edifici GAIA-K2M del Campus de Terrassa s’ha assolit la plena ocupació amb
l’arribada de noves empreses que es complementen amb els investigadors i els
grups de recerca que hi treballen. Una d’aquestes empreses ha implantat el seu
centre de recerca a l’edifici.

Pel que fa a la gestió de PMT SL, el Parc UPC continua a càrrec de la seva gestió,
que focalitza en la definició de l’estratègia d’ocupació dels espais, el
desenvolupament d’activitats i projectes que enriqueixin aquest entorn, així com la
millora del recinte i del medi natural d’aquest pol en què es troba el Campus del
Baix Llobregat de la UPC.

En xifres, el Parc UPC ha signat 21 acords nous des del juny de 2013 i té 40
entitats amb acord de cessió d’ús d’espai ubicades en 7.009,12 m2. Amb els
acords vigents, la UPC ha facturat durant el 2013 un total d’1.171.797 €. També
durant aquest curs s’han organitzat més de 40 visites de delegacions nacionals i
internacionals per mostrar el model de gestió dels espais del Parc UPC. Així
mateix, s’ha participat en activitats d’atracció d’empreses (15 fires, jornades
d’R+D+I, clústers d’innovació, etc.), així com activitats de suport a les entitats
ubicades al Parc, com ara l’organització d’esdeveniments, impactes a la premsa i
altres canals de comunicació.

Serveis cientificotècnics de la UPC
El portal dels Serveis Cientificotècnics de la UPC ha modificat la seva denominació i
ha incorporat uns vídeos promocionals sobre la recerca a la UPC. La darrera
actualització s’ha realitzat al febrer de 2014 i s’ha anat millorant a partir dels
comentaris de la comunitat universitària, així com dels usuaris externs a la
Universitat.

El nombre d’usuaris s’ha mantingut al voltant de 81.000 i el nombre de pàgines
visitades s’ha mantingut al voltant de les 150.000 per curs acadèmic.
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El curs acadèmic 2013-2014 ha estat un any de continuïtat i aprofundiment en el
desenvolupament de les actuacions previstes en el Pla estratègic de la Fundació
CIT UPC. L’acció principal del Centre d’Innovació i Tecnologia CIT UPC s’ha basat
en una intensa activitat comercial com a centre tecnològic, que ha inclòs reunions
amb empreses per promoure convenis de col·laboració i diferents activitats de
difusió de la marca UPC, amb l’objectiu d’afavorir la innovació en les empreses i de
posicionar-nos com a aliat estratègic i proveïdor excel·lent de tecnologia. Durant
aquest any s’han produït dues incorporacions de centres membres de la UPC, amb
experiència en transferència de tecnologia i que reforcen les tecnologies
disponibles en l’àrea TIC: InLab FIB UPC, especialitzat en el desenvolupament
d’aplicacions i serveis, i TALP UPC, especialitzat en tecnologies del llenguatge i de
la parla. En total són 20 centres de recerca de la UPC que pertanyen a la xarxa
TECNIO, la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica.

Pel que fa a la presència en fires comercials, cal destacar la participació en la
Smart City Expo 2013 i el Mobile World Congress 2014, ambdues amb estand
propi, així com l’organització d’un workshop al MIHealth Forum 2014, en el qual
s’han presentat els projectes i solucions mèdiques més avançats als professionals
clínics, gestors i empreses relacionats amb el món de la salut.

S’han publicat dos nous catàlegs especialitzats de materials i d’automoció, que
recullen les capacitats tecnològiques focalitzades en les empreses d’aquests
sectors.

Durant el curs acadèmic 2013-2014 ha crescut la penetració en els canals de
comunicació, cosa que ha incrementat l’impacte de la difusió dels continguts.
També s’han creat noves eines de comunicació (bloc d’innovació, creació d’una
pàgina d’empresa a Linked-in, perfil de Facebook), que complementen les ja
existents i augmenten l’abast del públic al qual s’arriba.

La coordinació tècnica de la Càtedra SEAT ha facilitat la participació de la UPC en el
Forschungstag, organitzat pel Grup Volkswagen, en el qual, a partir de reunions de
treball amb responsables de SEAT i el Grup VW, s’han identificat oportunitats de
col·laboració sobre les quals es treballa en l’actualitat.

Amb l’objectiu d’establir una col·laboració més propera amb les empreses i de
conèixer-ne millor les necessitats, el CIT UPC s’ha incorporat al Clúster de la
Indústria d’Automoció de Catalunya i al Clúster de Tecnologies de la Salut de
Catalunya.

Dins de la col·laboració internacional amb el MIT, el CIT UPC ha coorganitzat la IX
Conference Barcelona Global Energy Challenges, amb què protagonitza un dels 4
workshops al voltant dels reptes actuals de les energies.

El 2013, la facturació total del CIT UPC i els centres que en són membres ha estat
d’11,6 M€. Fins al desembre de 2013, els centres han registrat un total de 107
patents i s’han creat un total de 22 empreses de base tecnològica.
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Tal com es detalla als Estatuts de la Universitat, el desenvolupament de la vida
universitària de la UPC s’inspira en els principis de la llibertat, la democràcia, la
justícia, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, la sostenibilitat i el respecte a la
pluralitat.

En aquest sentit, la UPC ha treballat les dues últimes dècades en diferents
polítiques i actuacions vinculades a les diferents vessants de la responsabilitat
social. Alguns exemples poden ser el Pla d’igualtat d’oportunitats, el Pla d’estalvi
energètic o bé el Pla UPC Cooperació 2015.

Igualtat d'oportunitats
En l'àmbit de la igualtat d'oportunitats, s’està desplegant el 2n Pla d'igualtat
d'oportunitats 2013-2015. S’ha fet una jornada de seguiment anual, en el qual s’ha
pogut detectar el bon progrés del Pla. D'altra banda, s'està transformant el
Programa d'atenció a les discapacitats cap a un programa més integral
d’inclusió i discapacitat. El primer pas ha estat un protocol comú sobre acollida
de casos, elaborat pel grup de treball de responsables d’igualtat d’oportunitats.
S’està treballant amb UNIDISCAT, de la Generalitat de Catalunya, en el disseny
d’un sistema d’informació que millori el servei a persones amb discapacitat o altres
afectacions. També s’han establert els criteris lingüístics UPC referent a
persones amb discapacitat, elaborat conjuntament amb el Servei de Llengües i
Terminologia i la Càtedra d’Accessibilitat. Respecte a la inserció laboral de
l’estudiantat UPC, s’han signat convenis amb les fundacions privades UNIVERSIA i
ONCE, i també a través d’UPC Alumni es dóna orientació i assessorament a
l’estudiantat de la UPC amb discapacitat.

En l'àmbit de la igualtat entre dones i homes, s’ha iniciat el Programa de
mentoria M2m, adreçat a noies que fan el doctorat o un màster a la UPC. El
programa fomenta el desenvolupament professional de les dones tecnòlogues UPC
en l’àmbit acadèmic i empresarial. També s´ha elaborat l'Informe de la situació de
les dones a la UPC 2012-2013. S´ha difós el procés de prevenció de casos
d'assetjament sexual, protocol aprovat pel Consell de Govern el juliol de 2013.

Sostenibilitat
S'està implantant el Pla d'estalvi energètic, aprovat el juny de 2011, que ha
permès reduir el consum energètic de 2013 un 20 % respecte de l'any 2010. Per
aconseguir-ho, s'han realitzat inversions en millores d'eficiència de les
infraestructures i la gestió de les instal·lacions. Per afavorir la coresponsabilitat,
han estat 33, els edificis amb projectes d'optimització energètica (POE) durant el
2013 i ja n'hi ha 42 per al 2014. També s’ha posat en marxa la iniciativa pilot
CampusLab per afavorir l’experimentació d’estalvi energètic en edificis dels
campus, en la qual han participant 20 estudiants.

En l'àmbit de la prevenció de residus s’ha avançat en un projecte per millorar la
gestió dels equips informàtics obsolets a la UPC, tot prioritzant-ne la reutilització.
L’any 2013 s’han gestionat 14 tones de RAEE (residus d’aparells elèctrics i
electrònics), dada que denota el potencial de prevenció del que disposa la UPC i la
importància de seguir-hi treballant.
També s’ha participat en iniciatives de sensibilització, com la Setmana Europea de
la Prevenció de Residus, que tracta sobre la reutilització, i s’ha treballat en la
reducció del consum i la prevenció de residus en l’organització d’esdeveniments.

Al llarg del període s’han continuat gestionant les diferents tipologies de residus
generades. Concretament, l'any 2013 se n’han gestionat 10.871 kg, un 19 % més
que l’any anterior. Cal tenir en compte que un 13 % corresponen a residus
altament perillosos i a reactius de laboratori.

Per establir accions de millora s’ha dut a terme una caracterització de residus
municipals al Campus Nord en conveni amb FEMAREC, una fundació d’inserció
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social.

En l'àmbit de la mobilitat sostenible, s’han instal·lat punts de recarrega per
promoure l’ús del vehicle elèctric als campus de Terrassa i Barcelona, i en el marc
de la Taula de Mobilitat de les Universitats s’han realitzat accions de millora de la
mobilitat en l’entorn de Zona Universitària-Diagonal i s’està impulsant un projecte
per promoure l’ús del cotxe compartit, en el qual participen l'Ajuntament de
Barcelona, la Universitat de Barcelona i la UPC.

Cooperació per al desenvolupament
Amb més de vint anys de trajectòria ininterrompuda, l’activitat de la UPC en
cooperació per al desenvolupament és un programa plenament consolidat i un eix
bàsic de la seva política de responsabilitat social. En l’escenari actual, en què el
conjunt de la cooperació catalana travessa greus dificultats, cal destacar que
aquest curs 2013-2014 es constata per primera vegada en força temps un
augment del nombre d'adhesions d'estudiants a la Campanya 0'7 %. La comunitat
universitària mostra així una vegada més el seu compromís amb la solidaritat i
amb la implicació de la Universitat en la lluita contra els desequilibris.

Tot i les dificultats, la UPC ha fet un gran esforç, d'una banda, per mantenir el
nivell d'activitat en cooperació internacional i, de l'altra, per ampliar i millorar el
ventall de propostes a través de l’aproximació a la cooperació local. En la primera
línia, s'han posat en marxa amb fons propis 42 projectes de cooperació i s'ha
obtingut finançament extern per a l'execució d’altres projectes. Pel que fa al
compromís amb el nostre entorn més proper, cal destacar la implicació en noves
iniciatives com ara el Projecte Rossinyol, a través del qual joves universitaris
acompanyen alumnes de secundària de baix nivell econòmic i social, o l’impuls al
Programa UPC Reutilitza, de reaprofitament de material informàtic, que recentment
ha estat menció en la darrera edició del Premi Disseny per al Reciclatge 2013,
organitzat per l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. En aquesta mateixa línia cal destacar
també la integració de la UPC en la Plataforma Pobresa Zero, una mobilització de
la societat civil per a l'eradicació de la pobresa.
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Relacions institucionals amb les empreses
Les noves iniciatives del curs 2013-2014 s’han basat en tres eixos d’actuació: l’eix
corporatiu, de relació i participació de les empreses i institucions en la universitat,
mitjançant el Consell Empresarial; l’eix relacional, de fidelització i relació amb
tots els col·laboradors de la universitat, mitjançant el Cercle Empresarial, i l’eix
de serveis, amb l’atenció de les demandes de les empreses i la vehiculació cap a
les unitats prestadores de les necessitats concretes de les empreses.

Aquest curs acadèmic s’ha posat en marxa el nou web, Portal UPC Empresa, que
engloba l’oferta de serveis de la Universitat amb valor per a l’empresa, així com la
informació del Consell i el Cercle Empresarial, amb tots els continguts disponibles
en català, castellà i anglès, i des d’una filosofia de qualitat, utilitat i transparència
de la informació per als usuaris. El web Portal UPC Empresa ha registrat 5.915
visites, de les quals el 70 % són de fora de la xarxa UPC. D’aquests, el 23 % són
visitants internacionals. 

A través del Portal s’ofereix el servei d’atenció i enllaç industrial: atén, informa
i acompanya les empreses, professionals o institucions, i les posa en contacte amb
la persona i/o unitat de la Universitat que li pot oferir el servei o assessorament
final, tot aplicant un model de gestió de qualitat, incloent-hi el seguiment de la
petició, la satisfacció de l’usuari, cosa que permet millorar l’atenció i optimitzar els
processos i la informació interna de la Universitat. S’han atès 106 demandes de
diferents tipologies (65 % són ofertes de treball o pràctiques, 35 % són demandes
relacionades amb tecnologia i expertesa). El 25 % d’aquestes demandes ateses
són d’usuaris internacionals.

S’ha realitzat una enquesta de satisfacció a tots els usuaris d’aquest servei, la
qual, tot i que evidencia una valoració global de 4/5, es considera que encara té
poca massa crítica, atès el poc recorregut de l’experiència. Finalment, cal destacar
que s’ha activat també un nou compte a Twitter: @PortalUPCEmpresa.

Patrocini, mecenatge i projecció social de la UPC
(Programa UPC21)
Durant aquest curs s'ha gestionat la relació amb 51 organitzacions que
patrocinen projectes a la UPC, sota el paraigua del Programa UPC21, i s'han
exercit els valors d'imatge i d'associació de marques corresponents. També s’ha
mantingut la relació amb les 17 càtedres i aules d'empresa, i s’ha treballat en
10 projectes de suport a l'activitat acadèmica, com ara les beques del Centre de
Formació Interdisciplinària Superior, diversos premis a projectes fi de carrera,
donacions per equipar i/o renovar laboratoris d'especialització, el projecte InLab
FIB, la dotació de premis a l'excel·lència investigadora, ajuts per a la promoció
d'estudis, etc.

Enguany s’ha gestionat el desenvolupament de la iniciativa de micromecenatge,
endegada a l'estiu de 2013, SUMA, dissenyada com a prova pilot . Dels 65
projectes que es van presentar a la convocatòria oberta a tota la comunitat UPC,
finalment 13 projectes han aconseguit superar la primera ronda de finançament i 6
han aconseguit tot el finançament sol·licitat o més encara: Dermoglass, Diagnosi
de leucèmies i limfomes, Estudiants per la sostenibilitat, Gasificador Opensource al
Txad, Laboratori d’aplicacions mòbils i Smart Moto Challenge.

Aliances internacionals
Aquest curs s’han signat més de 50 convenis amb institucions internacionals. Cal
destacar l’increment significatiu amb universitats dels Estats Units, amb més de 10
acords: Drury, Illinois, Irvine, Berkeley, Illinois at Urbana-Champaign i City College
of NY.

Càtedres i aules d'empresa

Empreses i entitats patrocinadores i
col·laboradores de la UPC. Programa
UPC21
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Comunicació externa
Durant el curs 2013-2014, s’han dut a terme 436 campanyes de comunicació
externa a través dels mitjans de comunicació i s’han registrat 10.772 impactes de
la UPC en mitjans escrits i digitals, i 289 en mitjans audiovisuals. Igualment, s’han
gestionat 580 peticions periodístiques sobre temes d’actualitat i dirigides
majoritàriament als experts de la UPC. 

La pàgina web de la UPC ha recollit tota l’actualitat de la Universitat a través dels
seus diferents apartats i en les tres versions idiomàtiques del canal (català, castellà
i anglès). A més, la Sala de Premsa en línia ha recollit 327 notícies.

Pel que fa a xarxes socials, els dos comptes institucionals de la UPC a Twitter
(@UPCinforma i @BarcelonaTech) s’han fusionat en un de sol: @BarcelonaTech,
que difon els esdeveniments més destacats de l’activitat institucional, docent i de
recerca de la UPC. El nombre de seguidors s’ha incrementat fins als gairebé 14.700
actuals. La difusió a través d’aquesta xarxa social continua incrementant el ressò,
en general, de l’activitat universitària de la UPC i, molt especialment, dels
projectes d’R+D+I, tant en l’àmbit nacional com internacional. La pàgina de la UPC
a Facebook té 2.443 seguidors.

Des del canal UPCTV s’han publicat audiovisuals propis i altres que recullen
l’activitat de la comunitat UPC. El canal ha rebut un total de 65.438 visites. Pel que
fa a la transmissió de directes, aquest curs se n’han fet 41, quantitat que
representa un augment superior a l’11 % respecte del curs anterior i que indica el
grau de consolidació d’aquest servei.

Enguany s’han atès durant tot el curs un total de 12.404 consultes telefòniques al
número d’informació general de la UPC i 2.533 més a través del
correu info@upc.edu. Un 30 % d’aquestes consultes han estat relacionades amb
temes acadèmics, un 28 % amb màsters universitaris i la resta amb beques, vida
universitària, mobilitat, entre altres.

El web de la UPC ha registrat durant el curs 2.603.431 visites i 8.695.598 pàgines
vistes. A més, durant el curs s’han creat 34 nous webs amb Genweb v3, dels quals
8 són grups de recerca, 4 màsters universitaris i 2 projectes de recerca. A més
s’han posat en explotació 14 genwebs. L’app de la UPC ha registrat aquest curs
215.488 descàrregues.

Comunicació interna
Quant a la comunicació interna, s’han elaborat 80 notícies pel Portal del PDI i PAS.
El butlletí digital intern e-Informacions, del qual s’han elaborat i publicat 17
números, s’ha redissenyat, amb nous continguts i seccions informatives d’interès
per al PDI i el PAS. En el mateix sentit de millorar la comunicació interna, s’ha
posat en marxa el blog La teva UPC, un espai obert a la participació de la
comunitat universitària per compartir reflexions, idees i propostes sobre temes
cabdals per a la Universitat. La plataforma gestora d’aquest blog també inclou els
articles d’opinió del PDI i el PAS publicats a l’e-Informacions, dins la nova secció
“Punts de vista”.

També s’ha posat en marxa l’Oficina de Disseny i Identitat Corporativa dins del
Servei de Comunicació, la qual vetlla per un ús correcte de la marca institucional i
de la identitat corporativa de la Universitat per unificar-la a través dels diversos
canals dels comunicació. En la mateixa línia, al llarg de tot el curs s’ha incrementat
el suport a les necessitats de les unitats bàsiques en els diversos aspectes de la
comunicació i del disseny, tant en l’àmbit normatiu com en el formal, el tecnològic
i l’econòmic. En aquest sentit, s’han creat i establert pautes i criteris que
defineixen la formalització dels materials de promoció dels estudis i dels centres
docents, així com altres àmbits de la Universitat.
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Promoció dels estudis
En l’àmbit de la promoció dels estudis de grau, s’ha continuat organitzant
activitats per donar a conèixer els graus universitaris de la UPC a l’alumnat de
secundària i donant suport en l’organització i difusió de les accions dels diferents
centres docents de la Universitat. Així, s’han atès més d’11.000 consultes a més de
37 fires i salons d’orientació universitària, entre els quals cal destacar el Saló de
l’Ensenyament, a Barcelona.

Pel que fa a les Jornades de Portes Obertes, se n’han celebrat 65, amb més de
5.500 alumnes inscrits. La participació d’alumnes de primària i secundària en
activitats de divulgació científica i tecnològica s’ha concretat en les visites als
campus d’un total de 447 centres de secundària, l’organització de 369 tallers i la
celebració de 40 conferències de divulgació científica, un conjunt d’accions que han
permès a la Universitat apropar-se a 17.967 alumnes de primària i secundària.
També s’han realitzat 115 presentacions de la UPC a centres de secundària, amb
més de 3.700 assistents. Finalment, s’ha convocat el Premi UPC d’Arquitectura,
Ciència i Tecnologia Sostenibles, que enguany ha arribat a la quinzena edició i que
premia els millors treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius
de grau superior.

Respecte a la promoció dels estudis de màster, aquest curs s’ha consolidat
l’estand informatiu de Futura, Saló dels Màsters i Postgraus, i s’han organitzat les
jornades Ara Màsters UPC, amb un estand itinerant que durant el mes de maig
s’ha ubicat a diferents campus de la UPC amb l’objectiu de donar a conèixer els
diferents programes de màster a l’estudiantat UPC, una acció que també ha
permès treballar conjuntament amb la nova xarxa de responsables de promoció de
màster.

En aquest sentit, també s’ha realitzat una revisió exhaustiva dels plans d’estudis
d’aquests programes, amb la col·laboració del Servei de Gestió Acadèmica/Unitat
Prisma, que ha permès actualitzar i homogeneïtzar l’oferta d’estudis de màsters
universitaris al web institucional. Amb aquest objectiu d’intensificar i millorar la
informació sobre els estudis de màster universitari s’ha ampliat la informació dels
plans d’estudis publicant les guies docents de les assignatures en les versions
catalana, castellana i anglesa al web UPC.

Pel que fa als materials de promoció dels estudis de grau i postgrau, s’han editat
de forma integrada tots els materials de suport (díptics, tríptics, guies...) d’estudis
de grau i de postgrau (màsters universitaris i doctorat) en diferents idiomes:
català, castellà, anglès i anglès-xinès.

També s’ha consolidat el butlletí electrònic mensual que informa l’estudiantat de
grau i de màster dels principals aspectes acadèmics i de la vida universitària, l’e-
Estudiantat, amb 20 números editats. Pel que fa al butlletí electrònic adreçat al
professorat de secundària, enclau UPC, la UPC ha continuat apostant per la
divulgació científica i tecnològica amb la producció de 13 vídeos. Finalment, per
donar a conèixer experiències i inquietuds del professorat i l’estudiantat de la UPC,
s’han realitzat una cinquantena d’entrevistes ‘Som UPC’ a la pàgina inicial del web
institucional.
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Durant el curs 2013-2014, UPC Alumni ha assolit la xifra de 42.471 membres, dels
quals 4.420 són UPC Alumni Premium i 80 són empreses i institucions que donen
el seu suport al projecte. Durant el curs s’ha continuat posant un èmfasi especial
en vincular la UPC amb els seus titulats i titulades a través dels nostres canals de
comunicació propis, com són la el web, les xarxes socials i el butlletí electrònic
mensual Infoalumni.

La inserció laboral ha estat aquest curs una de les línies estratègiques de treball.
La borsa de treball, el servei de carreres professionals i la II Fira Virtual
d’Ocupació en són un clar exemple: la borsa de treball, d’acord amb el Consell de
Govern del juliol de 2013, s’ha unificat i s’ha creat la Borsa de Treball UPC, que té
com a objectiu integrar l’activitat dels centres docents i s’adreça a tots els titulats
de la nostra Universitat. El nombre d’ofertes ha continuat creixent de manera
sostinguda durant aquest període, tant pel que fa a nombre d’usuaris com al
nombre d’ofertes de treball i cada vegada són més les empreses internacionals que
hi accedeixen a ella i l’utilitzen. En total, al llarg d’aquest curs s’han rebut 1.041
ofertes de treball, que han generat 1.954 llocs de treball. El nombre de persones
registrades a la borsa és de 1.611.
En el marc de l’orientació laboral, durant el curs, UPC Alumni ha incrementat la
seva activitat substancialment a partir de la signatura d’un acord amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC). L’objectiu d’aquesta línia d’acció és millor la
capacitat d’orientar l’estudiantat de cara a millorar l’ocupabilitat.

En aquest sentit, s’han continuat realitzant entrevistes individuals d’orientació
professional i tallers mensuals de recerca de feina. També s’han fet 356 entrevistes
d’orientació i s’han impartit 88 accions grupals de suport a la recerca de feina a un
total de 1.127 persones.

Durant el mes de novembre, UPC Alumni ha organitzat la II Fira Virtual
d’Ocupació, un bon complement a la Borsa de Treball ja existent. El seu objectiu
ha estat incrementar la visibilitat de les empreses i dels perfils professionals amb
major més demanda al mercat laboral, així com augmentar la recerca de feina dels
titulats de la UPC. El total de participants ha estat de 421 persones, que van
accedir a 138 ofertes de feina.
Amb la finalitat de fomentar el networking entre els seus embres, UPC Alumni ha
continuat impulsant la creació dels UPC Clubs per fomentar els lligams i
incrementar les relacions i sinèrgies sinergies dels seus membres. Actualment, UPC
Alumni empara 22 clubs, 18 d’escoles i temàtics i 4 d’internacionals.
El 14 de maig del 2014 s’ha celebrat la 3a Jornada anual d’UPC Alumni al Circuit
de Barcelona-Catalunya, que ha acollit la reunió anual del Consell Alumni, i la taula
rodona “L’ecosistema de l’automoció”.

Pel que fa als Préstecs UPC Alumni, s’han concedit vuit préstecs en la
convocatòria 2013-2014 i la quantitat atorgada ha estat de 92.000 €. El nombre
total d’estudiants beneficiats d’aquests préstecs és de 17 i el nombre total de
donants, entre empreses i particulars, és de 12.
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Graduació de la cinquena promoció del CFIS

El 19 de desembre s’ha celebrat, a l’Auditori de CosmoCaixa,
l’acte de graduació de la cinquena promoció del Centre de
Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) de la Universitat
Politècnica de Catalunya, formada per 18 titulats. 

L’acte ha servit per cloure la celebració enguany del 10è
aniversari d’aquest centre d’excel·lència acadèmica, destinat
als estudiants més brillants i motivats i amb altes capacitats
per emprendre estudis cientificotècnics a la UPC. L’objectiu és
oferir-los una formació interdisciplinària, intensiva i de
prestigi en el món de les matemàtiques, les ciències bàsiques
i la tecnologia, en un ambient de treball que permeti atraure
i concentrar el talent d’estudiants brillants de tot l’Estat.

El CFIS té els seus orígens en una prova pilot prèvia l’any
1999, amb la doble titulació de la llicenciatura en
matemàtiques, impartida a la Facultat de Matemàtiques i
Estadística, i l’enginyeria de telecomunicacions, impartida a
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona. La bona acollida entre els estudiants i el bon
funcionament de l’experiència va fer que al 2003 es creés el
CFIS, com un centre per seguir un programa de dobles
titulacions en un àmbit interdisciplinari, al voltant de les
disciplines pròpies a la UPC.

Amb l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior i
l’aparició de nous graus, l’oferta de dobles titulacions del
CFIS inclou qualsevol doble titulació obtinguda com a
combinació dels graus de matemàtiques i les enginyeries
industrial, civil, de telecomunicacions, d’informàtica,
aeroespacial i física.
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La UPC ha millorat el seu posicionament als rànquings
internacionals

La Universitat Politècnica de Catalunya ha millorat el seu
posicionament o bé es manté com a líder en els rànquings
internacionals publicats durant el curs acadèmic 2013-2014.

D’una banda, la UPC s’ha situat entre les 500 millors
universitats del món, les 150 millors en el camp de les
Enginyeries, Tecnologia i Ciències de la Computació, i les 200
millors en la disciplina de Matemàtiques al Rànquing de
Xangai.

La Universitat també ha consolidat el seu lideratge en els
camps de l’Enginyeria i les Matemàtiques en la cinquena
edició del Rankings I-UGR de Universidades Españolas,
on també encapçala les disciplines d’Arquitectura, Automàtica
i Robòtica, Enginyeria Civil, Enginyeria Elèctrica i Electrònica i
Telecomunicacions.

Així mateix, la UPC s’ha situat com a universitat politècnica
espanyola líder en producció científica, col·laboració
internacional i coneixement innovador en els rànquings SIR
(2014).

Igualment, és la primera universitat espanyola i entre les 100
primeres del món en els QS World University Rankings by
Subject, en els camps de l’Enginyeria Civil i Estructural,
l’Enginyeria Elèctrica i Electrònica, i les Ciències de la
Computació i Sistemes d’Informació.

També obté un bon posicionament a l’U-Multirank, el nou
rànquing universitari impulsat per la Comissió Europea, en el
qual la UPC s’ha situat entre les 150 millors universitats del
món en estudis de grau. En concret, la UPC, que ocupa el lloc
146 en estudis de grau en l’U-Multirank, és una de les tres
universitats espanyoles que se situen entre les 150 millors
del món. En aquest mateix rànquing, la Universitat també es
classifica entre les 160 primeres posicions pel que fa als
estudis de màster i de doctorat.
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Nou portal de la producció científica i tecnològica de la UPC

Aquest curs acadèmic s’ha posat en marxa FUTUR
(futur.upc.edu), el nou portal de la producció científica i
tecnològica de la UPC, que dóna accés obert, per primer cop,
a les publicacions científiques dels investigadors i
investigadores de la Universitat, i ofereix informació sobre la
seva trajectòria professional. 

Desenvolupat pel Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
de la UPC, el portal FUTUR neix amb la voluntat de difondre i
donar accés a les publicacions en text complet. Aquest fet,
sumat a la facilitat de navegació, suposa una innovació
rellevant en la catalogació de la producció científica. El portal
és un aparador de la innovació i la recerca desenvolupada a
la Universitat en l’àmbit internacional i inclou dos tipus de
continguts: dades actualitzades sobre els investigadors i
l’organització de la recerca a la Universitat, i informació sobre
les publicacions en obert, com ara llibres, articles, papers,
tesis o patents, entre d’altres. Aquesta informació també es
troba catalogada per grups de recerca, departaments, centres
de recerca i instituts. Es complementa amb informació sobre
recursos i serveis que necessiten els investigadors i les
investigadores per publicar.

Aquests documents es troben, a més, vinculats a altres
recursos de promoció de la recerca desenvolupada a la UPC,
com ara continguts audiovisuals; publicacions premiades;
revistes que inclouen articles publicats pel personal
investigador i professorat de la Universitat; xifres de recerca,
així com el seu posicionament en diverses classificacions
internacionals a l’Observatori de rànquings de la UPC.

La nova plataforma hereta les dades de DRAC —un sistema
tancat de gestió interna dels currículums del personal docent
i investigador, així com altres dades relacionades amb els
grups de recerca de la UPC acreditats— i les relaciona amb el
dipòsit institucional UPCCommons i les revistes electròniques.

Un altre punt diferencial de FUTUR és que dóna accés directe
als documents de recerca i ofereix els textos complets de les
cites bibliogràfiques, de manera que millora notablement els
models previs de divulgació de la producció científica (DRAC
i, anteriorment, FÈNIX). 

D’aquesta manera, es contribueix a donar més visibilitat i
impacte a les publicacions dels investigadors i les
investigadores de la UPC.
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Panoràmica del nou espai Emprèn UPC

L’espai Emprèn UPC, situat a l’edifici C6 del Campus Nord,
és una iniciativa de la Universitat que té per objectiu impulsar
l’esperit emprenedor de l’estudiantat i dels titulats i les
titulades de la UPC, i esdevenir un motor per a la creació de
llocs de treball. 

Aquest nou espai s’ha inaugurat el 15 d’octubre, i acull
projectes d’empresa i altres iniciatives emprenedores
d’estudiants o persones titulades recentment. El projecte es
posa en marxa amb el suport del Programa Innova de la UPC
i de Barcelona Activa, agència de desenvolupament local de
l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta incubadora reforça els 15 anys de feina que el
Programa Innova ha desenvolupat per fomentar la cultura
d’emprenedoria i canvi cultural a la comunitat universitària.
En aquest sentit, també ajudarà a incubar iniciatives del
concurs d’idees de negoci de la UPC, adreçat als estudiants, o
de les assignatures de creació d’empreses que s’imparteixen
en 13 centres docents de la Universitat.

L’espai s’adreça especialment a estudiants o alumni UPC que
tinguin un idea de negoci i necessitin un espai per poder la
transformar en realitat, és a dir, projectes innovadors que
aportin un valor tecnològic diferencial en els camps de
coneixement de la Universitat. La idea és poder replicar
aquesta iniciativa a la resta de Campus en els propers tres
anys.
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Edifici RDIT del Parc UPC, al Campus del Baix Llobregat de la UPC

La primera incubadora de l'Agència Espacial Europea (ESA) a
l’Estat espanyol s’ha instal·lat aquest curs al Campus del Baix
Llobregat de la UPC, a Castelldefels. 

El Business Incubation Centre (BIC) Barcelona és el
primer que l'ESA obre a Espanya i se suma a la xarxa
formada per altres vuit espais distribuïts a diferents països
europeus, com Holanda, Regne Unit, França, Alemanya,
Bèlgica o Itàlia. Aquests espais acullen actualment unes 90
empreses a l’any i, fins ara, han facilitat la creació de més de
250 start-ups tecnològiques a Europa.

L'ESA va iniciar el 2003 aquest programa de centres
d'incubació d'empreses amb l'objectiu de facilitar la creació
de projectes que basin el seu negoci en l'ús de sistemes o
tecnologies espacials per a aplicacions terrestres. Aquesta
iniciativa forma part del programa de transferència de
tecnologia de l'ESA i ofereix als nous emprenedors suport
econòmic i assessorament tècnic i comercial.

El nou ESA BIC Barcelona, gestionat per Barcelona Activa,
s’ha instal·lat a l’edifici RDIT del Parc UPC al Campus del Baix
Llobregat de la UPC, a Castelldefels. El projecte es finança a
través de la contribució d'Estat espanyol a l'ESA i de
l'administració local i altres socis. Durant el procés, s’ha
comptat també amb el suport de la delegació espanyola de
l'ESA, a través de la Secretaria General de la Indústria y
PYME, i del Centre per al Desenvolupament Tecnològic
Industrial (CDTI). 

L’start-up HEMAV, experta en tecnologia per a vehicles aeris
no tripulats, ha estrenat aquest estiu la incubadora, des d'on
desenvoluparà sistemes de teledetecció agrícola.
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L'estand de la UPC a l'Smart City Expo World Congress

La UPC ha participat un any més a l’Smart City Expo World
Congress, l’esdeveniment clau del sector de les ciutats
intel·ligents, que s’ha celebrat del 19 al 21 de novembre a
Fira de Barcelona. 

A través d’un estand propi a l'Smart City Expo World
Congress, la UPC ha donat visibilitat a la tecnologia més
innovadora desenvolupada pels seus centres i grups de
recerca, per tal que les ciutats siguin més accessibles,
interactives i millors llocs per viure i treballar. La Universitat
compta actualment amb més de 120 projectes d'R+D en
marxa en aquest àmbit. El 15 de novembre, el CIT UPC ha
presentat una selecció de projectes tecnològics relacionats
amb ciutats intel·ligents a empreses líders del sector, en una
jornada al Campus Nord.

D’altra banda, la UPC també ha estat present, un any més, al
Mobile World Congress, celebrat del 24 al 27 de febrer a
Barcelona, i on la UPC, a través d’un estand del Centre
d’Innovació i Tecnologia, ha exposat les innovacions
tecnològiques més d’avantguarda desenvolupades en l’àmbit
de les comunicacions mòbils pels grups de recerca de la
Universitat.
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Estudiants de la UPC atenent consultes al Saló de l'Ensenyament

Amb el lema “UPC, la universitat de l'Arquitectura,
l'Enginyeria i la Tecnologia, la UPC ha estat present, un any
més, a la gran cita de l'oferta educativa de Catalunya: el Saló
de l’Ensenyament. La Universitat hi ha presentat una oferta
d’estudis universitaris que integrava tres nous graus: el grau
en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, el grau en
Ciències Culinàries i Gastronòmiques i el grau en Màrqueting
i Comunicació Digital. Des de l’estand, més de 150 persones,
entre professorat, estudiantat i personal de la UPC, han
informat i explicat, de forma personalitzada als
aproximadament 5.000 alumnes, familiars i professors que
s'han acostat al Saló a interessar-se per l'oferta de la UPC.

La UPC també ha presentat, al Saló dels Màsters i Postgraus.
Futura, l’oferta de 73 programes de màsters universitaris, 26
impartits totalment en anglès i 13 màsters Erasmus Mundus.
Professorat i personal de la UPC ha promocionat una oferta
de màsters que incloïa, com a novetat, la posta en marxa de
vuit nous programes: Intervenció Sostenible en el Medi
Construït; Enginyeria Aeronàutica; Tecnologies Facilitadores
per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos
(KET4FOOD+BIO); Enginyeria del Cuir; Enginyeria Marina;
Enginyeria Nàutica i Transport Marítim; Enginyeria Industrial
(que s'impartirà a l'ETSEIB); i Administració i Direcció
d'Empreses.
 
Aquest any la demanda dels estudis de grau en primera
preferència a la UPC ha pujat a 5.621 sol·licituds, 92 més que
el curs passat i per una oferta global de 5.440 places. A més,
dos dels deu ensenyaments més sol·licitats en primera
preferència en el procés de preinscripció a Catalunya
s’imparteixen a la UPC: el grau en Enginyeria en Tecnologies
Industrials de l’ETSEIB i el grau en Enginyeria Informàtica de
la FIB. Cal destacar, a més, que els graus en Enginyeria
Física de l’ETSETB i el grau en Enginyeria en Tecnologies
Industrials de l’ETSEIAT s’han situat entre els estudis que
han requerit una nota d’admissió més alta: un 12,094 i un
12,003, respectivament.
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Taller del servei de Carreres Professionals d'UPC Alumni

La Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes han
signat, el 6 de febrer, un conveni per impulsar la inserció
laboral i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i
graduats universitaris: un total de 27.000 estudiants dels
darrers cursos, graduats i doctorats de de les universitats
públiques i privades del país . Aquest conveni ha suposat
l’aportació, per part del Departament d’Empresa i Ocupació
mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), de 1,8
milions d’euros al Consell Universitari de Catalunya que s’han
distribuït entre les universitats. Una aportació que ha servit
per reforçar els actuals dispositius d’inserció laboral però
també per impulsar-ne de nous, i desenvolupar diferents
actuacions orientades a la definició de la carrera professional
i en la recerca de feina; l’assessorament per la mobilitat
laboral; la prospecció empresarial i la intermediació laboral;
l’assessorament en l’emprenedoria i la creació d’empreses; i
la difusió i gestió dels programes formatius que millorin
l’ocupabilitat dels joves.
 
Aquest conveni a permès que a la UPC, a través de l’Oficina
UPC Alumni, s’hagi posat en marxa un programa
d'assessorament per a la gestió de la carrera professional i
d'orientació en la cerca de feina dirigit a l'estudiantat
universitari i titulats, de la UPC i d'altres universitats.
D’aquesta manera, al llarg del 2014, l'estudiantat universitari
i els titulats i titulades poden accedir, sense cap cost, als
serveis d'assesorament a la definició de la carrera
professional i a la cerca de feina; a la borsa de treball així
com als tallers, seminaris i activitats que necessitin per a la
millora de l’ocupabilitat. L'objectiu és que, a través d'una
atenció específica i personalitzada, puguin dissenyar una
estratègia de cerca de feina eficient i definir la carrera
professional d'acord amb els seus coneixements i
motivacions.
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El conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, Mas-Colell; el rector de la Universitat de Califòrnia i el
rector de la UPC, Enric Fossas, signant els acords de col·laboració

La UPC ha iniciat aquest any un programa de cooperació
acadèmica amb la Henry Samueli School of Engineering de la
Universitat de Califòrnia, UC-Irvine. L’acord amb la
universitat californiana es va realitzar durant el viatge
organitzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a
Califòrnia, als Estats Units,i que encapçalava el conseller
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,
Andreu Mas-Colell. Es tractava de consolidar la cooperació
acadèmica amb diferents institucions d’aquest estat nord-
americà amb Catalunya.
 
Durant l’estada, també es van fer visites a altres campus, el
de la UC-San Diego, el de la UC-Berkeley  i a la Universitat
d'Stanford. En el cas de la UC-San Diego, el rector de la UPC
va mantenir diverses entrevistes per explorar vies de
col·laboració tant en docència i recerca, com en mobilitat
amb aquesta universitat. Per la seva banda, el conseller va
signar un conveni més genèric que obre la porta a la
col·laboració amb els diferents campus de la Universitat de
Califòrnia, tant en els aspectes estrictament acadèmics com
d’intercanvi de professorat i emprenedoria científica, entre
altres temes. També va signar un altre acord amb la UC-
Berkeley, que ha de portar a Catalunya el programa de
formació per a científics emprenedors que la National Science
Foundation nord-americana desenvolupa des de l’any 2011
arreu dels Estats Units.

RESPONSABILITAT
SOCIAL I
PROJECCIÓ

Responsabilitat social

Aliances estratègiques

Projecció i comunicació

UPC Alumni

La UPC intensifica la seva
col·laboració amb diverses
universitats californianes

 RSS  Accessibilitat  Avís legal  Sercretaria General 
© UPC  . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.

https://genwebv3.upc.edu/memoria/
http://www.upc.edu/
https://genwebv3.upc.edu/memoria/
https://genwebv3.upc.edu/memoria/
https://genwebv3.upc.edu/memoria
http://www.addthis.com/bookmark.php
https://www.upc.edu/avis-legal
https://www.upc.edu/avis-legal
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/
https://www.upc.edu/avis-legal/politica-de-cookies
https://www.upc.edu/avis-legal/politica-de-cookies
https://www.upc.edu/avis-legal
http://www.upc.edu/


Memòria de cursos anteriors — Memòria 2013-2014 — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

https://genwebv3.upc.edu/memoria/responsabilitat-social-projeccio/memoria-de-cursos-anteriors[21/01/2016 11:19:57]

  inici  mapa del web  contacte

Memòria 2013-2014

LA UPC  GENERADORA DE CONEIXEMENT  IMPACTE EN L'ENTORN SOCIOECONÒMIC  RESPONSABILITAT SOCIAL I PROJECCIÓ

Sou a: Inici » Memòria de cursos anteriors

ComparteixMemòria de cursos anteriors

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

2005/06

2004/05

2003/04

2002/03

2001/02

darrera modificació: Gener 2016

 RSS  Accessibilitat  Avís legal  Sercretaria General 
© UPC  . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.

https://genwebv3.upc.edu/memoria/
http://www.upc.edu/
https://genwebv3.upc.edu/memoria/
https://genwebv3.upc.edu/memoria/
https://genwebv3.upc.edu/memoria
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2012-2013/Mem%C3%B2ria%20UPC%202012_2013.pdf
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2011-2012/Mem%C3%B2ria%20UPC%202011_2012.pdf
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2010-2011/
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2009-2010/
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2008-2009/Mem%C3%B2ria%20UPC%202008_2009.pdf
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2007-2008/Mem%C3%B2ria%20UPC%202007_2008.pdf
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2006-2007/Mem%C3%B2ria%20UPC%202006_2007.pdf
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2005-2006/Mem%C3%B2ria%20UPC%202005_2006.pdf
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2004-2005/Mem%C3%B2ria%20UPC%202004_2005.pdf
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2003-2004/Mem%C3%B2ria%20UPC%202003_2004.pdf
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2002-2003/Mem%C3%B2ria%20UPC%202002_2003.pdf
http://www.upc.edu/historicsmemoria/2001-2002/Mem%C3%B2ria%20UPC%202001_2002.pdf
https://www.upc.edu/avis-legal
https://www.upc.edu/avis-legal
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/
https://www.upc.edu/avis-legal/politica-de-cookies
https://www.upc.edu/avis-legal/politica-de-cookies
https://www.upc.edu/avis-legal
http://www.upc.edu/


https://genwebv3.upc.edu/memoria/imatges/2014/la-upc/un-curs-en-xifres/un-curs-en-xifres.jpg[21/01/2016 11:19:57]



https://genwebv3.upc.edu/memoria/imatges/2014/la-upc/un-curs-en-xifres/un-curs-en-xifres.jpg[21/01/2016 11:19:57]



Oferta d'estudis de grau universitari. Curs 2013-2014 — Memòria 2013-2014 — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech.

https://genwebv3.upc.edu/memoria/la-upc/un-curs-en-xifres/oferta-destudis-de-grau-i-2ns-cicles-de-la-upc.-curs-2012-2013[21/01/2016 11:20:12]

  inici  mapa del web  contacte

Memòria 2013-2014

LA UPC  GENERADORA DE CONEIXEMENT  IMPACTE EN L'ENTORN SOCIOECONÒMIC  RESPONSABILITAT SOCIAL I PROJECCIÓ

Sou a: Inici » La UPC » Un curs en xifres » Oferta d'estudis de grau universitari. Curs 2013-2014

ComparteixOferta d'estudis de grau universitari. Curs 2013-2014

Arquitectura, Urbanisme i Edificació
Grau en Arquitectura
Grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació

Ciències Aplicades
Grau en Enginyeria Física
Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC)
Grau en Matemàtiques

Ciències i Tecnologies de la Salut
Grau en Enginyeria Biomèdica
Grau en Òptica i Optometria (presencial i semipresencial)

Comunicació i Mitjans Audiovisuals
Grau en Fotografia i Creació Digital
Grau en Mitjans Audiovisuals
Grau en Multimèdia

Enginyeria Aeroespacial
Grau en Enginyeria d'Aeronavegació
Grau en Enginyeria d'Aeroports
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

Enginyeria de Biosistemes
Grau en Enginyeria Agrícola
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge
Grau en Enginyeria Alimentària
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics

Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria de la Construcció
Grau en Enginyeria Geològica (interuniversitari UPC-UB)
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners

Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Enginyeries Industrials
Grau en Enginyeria Biomèdica
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria de l'Energia
Grau en Enginyeria de Materials
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Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria en Organització Industrial
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Enginyeries Naval, Marina i Nàutica
Grau en Enginyeria Marina
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Enginyeries de la Telecomunicació
Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
Grau en Enginyeria Telemàtica

Gestió i Organització d'Empreses
Grau en Administració i Direcció d'Empreses
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Arquitectura, Urbanisme i Edificació
Màster universitari en Arquitectura, Energia i Medi Ambient
Màster universitari en Edificació
Màster universitari en Gestió i Valoració Urbana
Màster universitari en Paisatgisme
Màster universitari en Tecnologia a l'Arquitectura
Màster universitari en Teoria i Història de l'Arquitectura
Màster universitari en Teoria i Pràctica del Projecte d'Arquitectura
Màster universitari en Urbanisme

Ciències Aplicades
Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering
Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa
Master's degree in Photonics
Erasmus Mundus Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics)
Master's degree in Pure and Applied Logic
Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals
Master's degree in Computer Vision (semipresencial)

Ciències de la Salut
Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió (presencial i semipresencial)

Enginyeria Aeroespacial
Master's degree in Aerospace Science and Technology

Enginyeria de Biosistemes
Erasmus Mundus European Master in Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) 
Màster universitari en Aqüicultura
Màster universitari en Millora Genètica Vegetal

Enginyeria Civil
Máster universitari en Enginyeria de Mines
Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí
Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM)
Erasmus Mundus Master of Science in Computational Mechanics
Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Màster universitari en Enginyeria Civil
Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció
Màster universitari en Enginyeria Geològica i de Mines
Màster universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica
Erasmus Mundus Master of Science in Flood Risk Management
Erasmus Mundus European Master in Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae)
Master's degree in Numerical Methods for Engineering
Erasmus Mundus Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC)

Enginyeria Industrial
Erasmus Mundus in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)
Master's degree Automatic Control and Robotics
Màster universitari en Ciència i Enginyeria de Materials
Màster universitari en Enginyeria d'Automoció
Màster universitari en Enginyeria Biomèdica
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Màster universitari en Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI)
Màster universitari en Enginyeria en Energia
Màster universitari en Enginyeria Industrial
Màster universitari en Enginyeria d'Organització/Management Engineering
Màster universitari en Enginyeria Química
Enginyeria de Tecnologies de Materials Fibrosos
Erasmus Mundus master's degree in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT)
Màster universitari en Logística, Transport i Mobilitat
Master's degree in Nuclear Engineering
Màster universitari en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials

Enginyeria Informàtica
Master's degree in Artificial Intelligence
Erasmus Mundus master's degree in Data Mining & Knowledge Management 
Erasmus Mundus European Master in Distributed Computing (EMDC)
Màster universitari en Enginyeria Informàtica
Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI)
Erasmus Mundus Master in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI)

Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals
Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat
Màster universitari en Enginyeria Ambiental
Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (presencial i semipresencial)

Enginyeria de Telecomunicació
Master's degree in Electronic Engineering (presencial i semipresencial)
Master's degree in Telecommunication Engineering
Erasmus Mundus Master of Science in Research on Information and Communication Technologies  MERIT
Master's degree in Telecommunication Engineering and Management  MASTEAM

Altres
Màster universitari en Estudis de dones, gènere i ciutadania 
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d'Idiomes
Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyament d'Idiomes, especialitat Matemàtiques
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ComparteixProgrames de doctorat de la UPC. Curs 2013-2014

Arquitectura, Urbanisme i Edificació
Àmbits de Recerca en l’Energia i el Medi Ambient a l’Arquitectura 
Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny 
Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica 
Projectes Arquitectònics 
Tecnologia de l’Arquitectura, Edificació i Urbanisme 
Teoria i Història de l’Arquitectura 
Urbanisme (1)

Ciències
Ciència i Tecnologia Aeroespacial 
Enginyeria Òptica (1) 
Erasmus Mundus Joint Doctorate Program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics 
Estadística i Investigació Operativa (1) 
Física Computacional i Aplicada (1) 
Fotònica 
Matemàtica Aplicada (1) 
Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia

Enginyeria Civil
Anàlisi Estructural 
Ciència i Enginyeria Nàutiques 
Ciències del Mar (1) 
Enginyeria Ambiental (1) 
Enginyeria Civil (1) 
Enginyeria de la Construcció (1) 
Enginyeria i Infraestructures del Transport 
Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural (1) 
Enginyeria del Terreny (1) 
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)

Enginyeria de les TIC
Arquitectura de Computadors (1) 
Computació (1) 
Enginyeria Electrònica (1) 
Enginyeria Telemàtica 
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing 
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI - Doctoral College 
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments 
Intel·ligència Artificial 
Teoria del Senyal i Comunicacions (1)

Enginyeria Industrial
Administració i Direcció d’Empreses 
Automàtica, Robòtica i Visió (1) 
Ciència i Enginyeria dels Materials (1) 
Enginyeria Biomèdica (1) 
Enginyeria Elèctrica (1) 
Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica 
Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants (1) 
Enginyeria de Processos Químics (1) 
Enginyeria de Projectes i Sistemes 
Enginyeria Tèrmica (1) 
Enginyeria Tèxtil i Paperera (1) 
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Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services (SELECT+) 
Erasmus Mundus Joint European Doctoral Programme in Materials Science and Engineering (DOCMASE) 
Polímers i Biopolímers (1) 
Recursos Naturals i Medi Ambient (1) 
Sistemes d’Energia
Sostenibilitat

(1) Programes de doctorat amb Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació.
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ComparteixCentres docents

Centres propis
EET. Escola d'Enginyeria de Terrassa
EETAC. Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 
EPSEB. Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEM. Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
EPSEVG. Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
ESAB. Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
ETSAB. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
ETSAV. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
ETSECCPB. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
ETSEIAT. Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
ETSEIB. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
ETSETB. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
FIB. Facultat d'Informàtica de Barcelona
FME. Facultat de Matemàtiques i Estadística 
FNB. Facultat de Nàutica de Barcelona
FOOT. Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
CFIS. Centre de Formació Interdisciplinària Superior

Centres adscrits
EUETIB. Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona 
CITM. Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia
EEI. Escola d'Enginyeria d'Igualada
EUPMT. Escola Universitària Politècnica de Mataró
EUNCET.*
EAE. Centre Universitari EAE*

* centres de titularitat privada
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Departaments
Arquitectura de Computadors (DAC)
Ciència i Enginyeria Nàutiques (CEN)
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (CMEM)
Ciències de la Computació (CS)
Composició Arquitectònica (CA)
Construccions Arquitectòniques I (CA1)
Construccions Arquitectòniques II (CA2)
Disseny i Programació de Sistemes Electrònics (DiPSE)
Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB)
Enginyeria de la Construcció (EC)
Enginyeria Elèctrica (DEE)
Enginyeria Electrònica (EEL)
Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (EHMA)
Enginyeria Mecànica (EM)
Enginyeria Minera i Recursos Naturals (EMRN)
Enginyeria Química (EQ)
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI)
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII)
Enginyeria Telemàtica (ENTEL)
Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica (ETCG)
Enginyeria Tèxtil i Paperera (DETIP)
Estadística i Investigació Operativa (EIO)
Estructures a l'Arquitectura (EA)
Expressió Gràfica Arquitectònica I (EGA1)
Expressió Gràfica Arquitectònica II (EGA2)
Expressió Gràfica a l'Enginyeria (EGE)
Física Aplicada (FA)
Física i Enginyeria Nuclear (FEN)
Infraestructura del Transport i del Territori (ITT)
Màquines i Motors Tèrmics (MMT)
Matemàtica Aplicada I (MA1)
Matemàtica Aplicada II (MA2)
Matemàtica Aplicada III (MA3)
Matemàtica Aplicada IV (MA4)
Mecànica de Fluids (MF)
Òptica i Optometria (OO)
Organització d'Empreses (OE)
Projectes Arquitectònics (PA)
Projectes d'Enginyeria (PE)
Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (RMEE)
Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC)
Urbanisme i Ordenació del Territori (UOT)

Instituts universitaris de recerca
Instituts universitaris de recerca propis

Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER)
Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC)
Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (ISUPC)

Altres instituts

Institut de Ciències de l'Educació (ICE) 

Instituts de recerca vinculats

Vinculats mixtos
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Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) 
Institut en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica (FLUMEN)

Vincultats interuniversitaris

Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)
Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG)

Instituts de recerca adscrits

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
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Centres específics de recerca
CCABA. Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla
CDPAC. Centre de Documentació de Projectes d’Arquitectura de Catalunya
CD6. Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
CEBIM. Centre de Biotecnologia Molecular
CERpIE-UPC. Centre Específic de Recerca i Desenvolupament per a la Millora i Innovació de les Empreses
CETpD-UPC. Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma
CPSV. Centre de Política de Sòl i Valoracions
CRAL. Centre de Recerca i Serveis per a l'Administració Local
CREB. Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
CREMIT. Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques
CRNE. Centre de Recerca en Nanoenginyeria
CS2AC-UPC. Supervision, Safety and Automatic Control
LaCàN. Centre Específic de Recerca de Mètodes Numèrics en Ciències Aplicades i Enginyeria
LIM/UPC. Laboratori d’Enginyeria Marítima
LITEM. Laboratori per a la Innovació Tecnològica d’Estructures i Materials
PERC-UPC. Centre de Recerca d’Electrònica de Potència UPC
TALP. Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla

Centres de recerca membres de la Xarxa TECNIO
CDEI. Centre de Disseny d’Equips Industrials
CDIF. Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica
CD6. Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
CIEFMA. Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat de Materials
CITCEA. Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
CRAHI. Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia
CREB. Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
CRESCA. Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari
CRIT. Centre de Recerca i Innovació en Toxicologia
CTF. Centre d’Innovació Tecnològica
CTTC. Centre Tecnològic de Transferència de Calor
DAMA-UPC. Data Management Group
GCEM. Grup de Compatibilitat Electromagnètica
INNOTEX. Innotex Center
LABSON. Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics
LAM. Laboratori d’Aplicacions Multimèdia
LEAM. Laboratori d’Enginyera Acústica i Mecànica
MCIA. Center Innovation Electronics. Motion Control and Industrial Applications
SARTI. Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació
SEER. Sistemes Elèctrics d’Energia Renovable

Entitats vinculades
BSC-CNS. Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación
CCP. Centre Català del Plàstic
CENIT. Centre d'Innovació del Transport
CETaqua. Centre Tecnològic de l’Aigua
CIIRC. Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners
CIMNE. Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
CREDA. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari
CRM. Centre de Recerca Matemàtica
CTM. Centre Tecnològic
CTTC. Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
FMA. Fundació Miquel Agustí
FTCM. Fundació Privada per al Progrés de la Transferència de Calor i Massa
i2CAT. Fundació i2CAT
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IBEC. Institut de Bioenginyeria de Catalunya
ICFO. Institut de Ciències Fotòniques
IEEC. Institut d’Estudis Espacials de Catalunya
IREC. Institut de Recerca en Energia de Catalunya
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2012/13

2011/12

2010/11
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2005/06

2004/05

2003/04

2002/03

2001/02
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CONSELL DE DIRECCIÓ DE LA UPC

Rector
FOSSAS COLET, Enric

Secretari General
NAVALLAS RAMOS, Francisco Javier

Gerent
LANAU RAMI, Olga

Vicerectores, Vicerectors i Delegades
CAYUELA MARÍN, Diana Delegada del rector per al Desenvolupament i la Transferència de Coneixement
SEBASTIÀ VILA, Marta Delegada del rector per a la Política TIC
OREJAS VALDÉS, Fernando  Vicerector de política de recerca
PARCERISA BUNDÓ, Josep  Vicerector de l'àrea d'arquitectura
PUIGDOMÈNECH FRANQUESA, Joan  Vicerector  de comunitat, acció social i sostenibilitat
RAS SABIDÓ, Antoni  Vicerector  d'estudis i planificació
ROSSELLÓ NICOLAU, Maribel  Vicerectora  de política docent
SORIANO IBÁÑEZ, Miquel  Vicerector  de personal docent i investigador
VALLVERDÚ BAYÉS, Sisco  Vicerector de política universitària



Rector
FOSSAS COLET, Enric

Secretari general
NAVALLAS RAMOS, Francisco Javier

Gerent
LANAU RAMI, Olga

OREJAS VALDÉS, Fernando Vre de política de recerca
PARCERISA BUNDÓ, Josep Vre de l'àrea d'arquitectura
PUIGDOMÈNECH FRANQUESA, Joan Vre de comunitat, acció social i sostenibilitat
RAS SABIDÓ, Antoni Vre d'estudis i planificació
ROSSELLÓ NICOLAU, Maribel Vre de política docent
SORIANO IBÁÑEZ, Miquel Vre de personal docent i investigador
VALLVERDÚ BAYÉS, Sisco Vre de política universitària

7 deganes o degans o directores o directors de Centres Docents 
CASTELL ARIÑO, NURIA Facultat d'Informàtica de Barcelona
CONSUL PORRAS, Neus Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
JORDANA RIBA, FRANCISCO DE PAULA Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
MARQUES ACOSTA, FERNANDO Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
REIG PUIG, MARIA LOURDES Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
SEGUI SANTANA, VICTOR Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

CERVELLO PASTOR, CRISTINA Departament d'Enginyeria Telemàtica
CRESPO ARTIAGA, DANIEL Departament de Física Aplicada
GALCERAN ARELLANO, SAMUEL Departament d'Enginyeria Elèctrica
LINARES SOLER, ALFREDO Departament de Projectes Arquitectònics
RIU COSTA, PERE JOAN Departament d'Enginyeria Electrònica
SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica
SERRA ALBO, ORIOL Departament de Matemàtica Aplicada IV

SUAREZ FEIJOO, RAUL Institut d'Organització i Constrol de Sistemes Industrials

TORRES i CAROL, JOAN

SEGARRA CAMPOS, Olga 
TALLÓN MONTORO, Mª Carmen 

MASCARÓ HEREZA, Marçal

ASENSIO QUIÑONERO, MIQUEL
CAMPDELACREU ARMENGOL, VÍCTOR

3 membres del Consell Social 

15 membres de degans o deganes o de directors o directores de les unitats acadèmiques

7 directores o directors de Departament 

ROCA UDIVERT, Jordi 
SANCHEZ MORALES, Adrian

1 director o directora d'Institut Universitari de Recerca

ANGULO BAHÓN, Cecilio 
ALGABA JOAQUIN, Ines Maria
BENíTEZ IGLESIAS, Raúl 

SIMO GUZMAN, Pep

CONSELL DE GOVERN DE LA UPC

Vicerectores i Vicerectors

24 membres elegits pel claustre universitari

10 membres del professorat doctor amb vinculació permanent

MARCO GÓMEZ, Jordi 
MARTÍNEZ FARRE, Francesc Xavier 
MORENO BILBAO, M. Asunción 
PÉREZ VIDAL, Luís 
RODRIGUEZ CANTALAPIEDRA, Inmaculada

3 membres de la resta del personal docent i investigador

SANCHO SAMSO, Maria Ribera 
Vacant

ARCAS ABELLA, Oriol (Doctorand)

Vacant 
Vacant 

RIVERA FUSALBA, Oriol

4 membres del personal d'administració i serveis

TRIBÓ BUSQUETS, José 

CLIMENT PIGUILLEM, Gemma 

VILLAVERDE GARCÍA, José Alberto

7 membres estudiantes o estudiants de grau o màster universitari

RODRÍGUEZ GILI, Carlos 

Actualitzat: 13/05/2014



COMPOSICIÓ DEL CONSELL SOCIAL A 31.07.2014

President
CARBONELL SANTACANA, Ramon

Membres representatius de la societat catalana
ASENSIO QUINONERO, Miquel Persones nomenades pel Parlament de Catalunya
ROVIRA PARDO, Cristian  Persones nomenades pel Parlament de Catalunya
RULLAN COLOM, Lluis  Persones nomenades pel Govern de la Generalitat
SALA GOMEZ, Monica Persones nomenades pel Govern de la Generalitat
XIFRA PAGES, Manel Persones nomenades pel Govern de la Generalitat
TORRES I CAROL, Joan  Persona escollida per l'Ajuntament de Barcelona
SANTCRISTOFOL MAYORDOMO, Josep  Persones escollides per les organitzacions sindicals
COLELL VILAJOSANA, Pere (convidat permanent)  Persones escollides per les organitzacions sindicals
CAMPDELACREU I ARMENGOL, Victor  Persones escollides per organitzacions empresarials
BASANEZ VILALLUENGA, Josep Manuel (convidat permanent) Persones escollides per organitzacions empresarials
CARBONELL SANTACANA, Ramon  Antic alumne/a

Membres representants del Consell de Govern de la Universitat
FOSSAS COLET, Enric  Membres nats ‐ Rector
NAVALLAS RAMOS, Francisco Javier  Membres nats ‐ Secretari General
LANAU RAMI, Olga  Membres nats ‐ Gerenta
VILLAVERDE GARCIA, Jose Alberto Membres electius ‐ Representant de l'estudiant
MARTINEZ FARRE, Francesc Xavier  Membres electius ‐ Representant del personal docent i inves gador
TALLON MONTORO, M. Carmen  Membres electius ‐ Representant del personal d'administracio i serveis

Secretària
SERRA HOMBRAVELLA, Anna



OREJAS VALDES, FERNANDO Vicerector de Política de Recerca
PARCERISA BUNDO, JOSEP Vicerector de l'Àrea d'Arquitectura
PUIGDOMÈNECH FRANQUESA, JOAN Vicerector de Comunitat, Acció Social i Sostenibilitat
RAS SABIDÓ, ANTONI Vicerector d'Estudis i Planificació
ROSSELLO NICOLAU, MARIA ISABEL Vicerectora de Política Docent
SORIANO IBAÑEZ, MIGUEL Vicerector de Personal Docent i Investigador
VALLVERDU BAYES, FRANCISCO Vicerector de Política Universitària

ALONSO ZARATE, LUIS GONZAGA 300 EETAC Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
ARGELAGUET ISANTA, MARIA ROSA 330 EPSEM Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
CAÑAVATE AVILA, FRANCISCO JAVIER 320 EET Escola d'Enginyeria de Terrassa
CASTELL ARIÑO, NURIA 270 FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona
CONSUL PORRAS, NEUS 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
GISPETS PARCERISAS, JOAN 370 FOOT Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
JORDANA RIBA, FRANCISCO DE PAULA 310 EPSEB Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
MARQUES ACOSTA, FERNANDO 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
MUDARRA LOPEZ, MIGUEL 220 ETSEIAT Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
OLIVELLA PASTALLE, SEBASTIAN 250 ETSECCPB Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
ORDAS JIMENEZ, SANTIAGO 280 FNB Facultat de Nàutica de Barcelona
QUER BOSOR, JORDI 200 FME Facultat de Matemàtiques i Estadística
REIG PUIG, MARIA LOURDES 390 ESAB Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
ROS BALLESTEROS, JORDI 210 ETSAB Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
SEGUI SANTANA, VICTOR 290 ETSAV Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
VILA MARTI, FREDERIC 340 EPSEVG Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

APARICIO BENGOECHEA, ANGEL CARLOS 706 EC Departament d'Enginyeria de la Construcció
CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGIN 722 ITT Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori
CERVELLO PASTOR, CRISTINA 744 ENTEL Departament d'Enginyeria Telemàtica
CORTADELLA FORTUNY, JORDI 723 LSI Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
CRESPO ARTIAGA, DANIEL 720 FA Departament de Física Aplicada
DE LAS HERAS JIMENEZ, SALVADOR AUGUSTO 729 MF Departament de Mecànica de Fluids
FARRAN MARSA, ADRIANA 713 EQ Departament d'Enginyeria Química
FERNANDEZ JIMENEZ, AGUSTIN 701 AC Departament d'Arquitectura de Computadors
GALCERAN ARELLANO, SAMUEL 709 EE Departament d'Enginyeria Elèctrica
GARCIA SERRANO, JOAN 711 EHMA Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
GASSO DOMINGO, SANTIAGO 736 PE Departament de Projectes d'Enginyeria
GINEBRA MOLINS, JOSEP 715 EIO Departament d'Estadística i Investigació Operativa
GONZALEZ CASADO, GUILLERMO 726 MA II Departament de Matemàtica Aplicada II
JARAUTA BRAGULAT, EUSEBIO 727 MA III Departament de Matemàtica Aplicada III
JOSE PONT, JORDI 721 FEN Departament de Física i Enginyeria Nuclear
LAPAZ CASTILLO, JOSE LUIS 717 EGE Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria
LINARES SOLER, ALFREDO 735 PA Departament de Projectes Arquitectònics
LLANES PITARCH, LUIS MIGUEL 702 CMEM Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
LLOP TORNE, CARLOS JUAN 740 UOT Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori
MARAÑON GONZALEZ, RAFAEL CARLOS 719 EGA II Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II
MARISTANY CARRERAS, JORDI 716 EA Departament d'Estructures a l'Arquitectura
MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER 742 CEN Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques
MARTINEZ VELASCO, ANTONIO BENITO 707 ESAII Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
MASDEMONT SOLER, JOSEP JOAQUIM 725 MA I Departament de Matemàtica Aplicada I
OLIVA MONCUNILL, JOSEP 741 EMRN Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals
PALÀ SCHONWALDER, PERE 746 DiPSE Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics
PLADELLORENS MALLOFRE, JOSEP 731 OO Departament d'Òptica i Optometria
PORTALES PONS, AGUSTIN 705 CA II Departament de Construccions Arquitectòniques II
RAMON GRAELLS, ANTONI 703 CA Departament de Composició Arquitectònica
REGOT MARIMON, JOAQUIN MANUEL 718 EGA I Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I
RIU COSTA, PERE JOAN 710 EEL Departament d'Enginyeria Electrònica
ROCA CLADERA, JOSE NICASIO 704 CA I Departament de Construccions Arquitectòniques I
ROMEU GARBI, JORDI 712 EM Departament d'Enginyeria Mecànica
RUIZ MANSILLA, RAFAEL 724 MMT Departament de Màquines i Motors Tèrmics

Les deganes, els degans, les directores i els directors d'unitats acadèmiques
16 Centres docents

42 Departaments

NAVALLAS RAMOS, FRANCISCO JAVIER
La gerenta
LANAU RAMI, OLGA
Les vicerectores i els vicerectors

CLAUSTRE UNIVERSITARI DE LA UPC
Elegit el 20 de febrer de 2013

MEMBRES NATS
El rector o rectora
FOSSAS COLET, ENRIC
El secretari general o la secretària general



SALLAN LEYES, JOSE MARIA 732 OE Departament d'Organització d'Empreses
SANCHEZ ROMERO, MONTSERRAT 737 RMEE Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria
SANCHEZ VILA, FRANCISCO JAVIER 708 ETCG Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica
SERRA ALBO, ORIOL 743 MA IV Departament de Matemàtica Aplicada IV
SORRIBAS ROYO, FRANCISCO JAVIER 745 EAB Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
TORRES TORRES, FRANCISCO 739 TSC Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
URPI TUBELLA, ANTONI 747 ESSI Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
VIDAL LLUCIA, TERESA 714 ETP Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera

CRESPI ROSELL, MARTIN 420 INTEXTER Institut d'Investigació Tèxtil de Cooperació Industrial de Terrassa
KOUBYCHINE MERKULOV, YOURI 460 INTE Institut de Tècniques Energètiques
PABLO RIBAS, JOAN DE 480 IS.UPC Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
SANFELIU CORTES, ALBERTO 912 IRI Institut de Robòtica i Informàtica Industrial 
SUAREZ FEIJOO, RAUL 440 IOC Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials

Vacant 164 ED Escola de Doctorat

ALIER FORMENT, MARC 410 ICE Institut de Ciències de l'Educació

SANCHEZ MORALES, ADRIAN 220 ETSEIAT Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
PREIXENS AMEZCUA, XAVIER 320 EET Escola d'Enginyeria de Terrassa
ROVIRA BOIX, MARINA 270 FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona
Vacant 300 EETAC Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Vacant 310 EPSEB Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Vacant 330 EPSEM Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Vacant 340 EPSEVG Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Vacant 390 ESAB Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Vacant 210 ETSAB Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Vacant 290 ETSAV Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Vacant 250 ETSECCPB Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Vacant 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Vacant 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Vacant 200 FME Facultat de Matemàtiques i Estadística
Vacant 280 FNB Facultat de Nàutica de Barcelona
Vacant 370 FOOT Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

ALGABA JOAQUIN, INES MARIA 220 ETSEIAT Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
ALVAREZ MARTINEZ, CARLOS 270 FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona
BASAÑEZ VILLALUENGA, Luis 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
BORDONAU FARRERONS, JOSE 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
BRU BISTUER, EDUARDO 210 ETSAB Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
CATALA MALLOFRE, ANDREU 340 EPSEVG Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
DOLZ RIPOLLES, JOSE 250 ETSECCPB Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
FERNANDEZ ALARCON, VICENÇ 220 ETSEIAT Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa

OKPALA GONZALEZ, EMEKA
RIVERA FUSALBA, ORIOL
SURROCA CALVO, ENRIQUE
Vacant

MEMBRES ELECTIUS

5 Instituts universitaris de recerca

1 Escola de doctorat

1 Altres unitats acadèmiques

Delegades i delegats estudiantat de centre docent

Coodinadores i coordinadors del Consell de l'Estudiantat
AMBROSE PEREZ, ANDREU

MARTINEZ FARRE, FRANCESC XAVIER
MASPOCH RULDUA, MARIA LLUÏSA
PEREZ VIDAL, LUIS
RALLO CAPDEVILA, MIGUEL
SACRISTAN ADINOLFI, VERA
SANCHO SAMSO, MARIA RIBERA

PDI doctor amb vinculació permanent
17 per universitat
ALUJA BANET, TOMAS
BENITEZ IGLESIAS, RAUL
HERRANZ AGUSTIN, CONCEPCION
MARCO GOMEZ, JORDI

Vacant
31 Per centres docents 

USANDIZAGA CALPARSORO, Miguel M
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant



FERRER ANGLADA, NURIA 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
FERRER MARTI, IVET 250 ETSECCPB Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
FERRER MARTI, LAIA 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
GIL PONS, PILAR 300 EETAC Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
GONZALEZ DRIGO, JOSE RAMON 820 EUETIB Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
HERMOSO COSTA, Juan Ramon 320 EET Escola d'Enginyeria de Terrassa
IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI 390 ESAB Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
LUSA GARCIA, AMAIA 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
MATAIX OLTRA, JORGE 300 EETAC Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
MAURESO SANCHEZ, MONTSERRAT 270 FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona
MOLINERO ALBAREDA, XAVIER 330 EPSEM Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
MUÑOZ LECANDA, Miguel Carlos 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
NONELL TORRENT, RAMON 270 FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona
PARADELLS ASPAS, JOSE 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
PEÑA CARRERA, Marta 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
RODRIGUEZ CANTALAPIEDRA, INMACULADA 310 EPSEB Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
ROMEU ROBERT, JORDI 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
ROSET JUAN, FRANCESC XAVIER 340 EPSEVG Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
RUBIO GIMENO, ALBERTO 270 FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona
RUBIO SOLA, JOSE ANTONIO 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Vacant 290 ETSAV Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Vacant 370 FOOT Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Vacant 210 ETSAB Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

AGUSTI COMES, RAMON 739 TSC Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
ANGULO BAHON, CECILIO 707 ESAII Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
ANTONIJUAN RULL, JOSEFINA 743 MA IV Departament de Matemàtica Aplicada IV
BIEL SOLE, DOMINGO 710 EEL Departament d'Enginyeria Electrònica
BLANQUE MOLINA, BALDUINO 709 EE Departament d'Enginyeria Elèctrica
BORONAT MEDICO, Jordi 721 FEN Departament de Física i Enginyeria Nuclear
BUENESTADO CABALLERO, Pablo 727 MA III Departament de Matemàtica Aplicada III
CABESTANY MONCUSI, JOAN 710 EEL Departament d'Enginyeria Electrònica
CERVERA RUIZ, LUIS MIGUEL 737 RMEE Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria
GAVALDA MESTRE, RICARD 723 LSI Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
GENS SOLE, ANTONIO 708 ETCG Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica
GINEBRA MOLINS, MARIA PAU 702 CMEM Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
HURTADO DIAZ, FERNANDO ALFREDO 726 MA II Departament de Matemàtica Aplicada II
MARTINEZ COSTA, M. CARMEN 732 OE Departament d'Organització d'Empreses
MARTINEZ SANTAFE, MARIA DOLORS 720 FA Departament de Física Aplicada
MORENO BILBAO, M. ASUNCION 739 TSC Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
NAVAZO ALVARO, ISABEL 723 LSI Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
OTERO CALVIÑO, BEATRIZ 701 AC Departament d'Arquitectura de Computadors
PARDAS FELIU, MONTSERRAT 739 TSC Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions
PEREZ MOYA, MONTSERRAT 713 EQ Departament d'Enginyeria Química
PUJOLA CUNILL, Montserrat 745 EAB Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
SUSIN SANCHEZ, ANTONIO 725 MA I Departament de Matemàtica Aplicada I
TORT-MARTORELL LLABRES, JAVIER 715 EIO Departament d'Estadística i Investigació Operativa
TRULLAS SIMO, JOAQUIM 721 FEN Departament de Física i Enginyeria Nuclear
TUBELLA MURGADAS, JORDI 701 AC Departament d'Arquitectura de Computadors
Vacant 744 ENTEL Departament d'Enginyeria Telemàtica

BOTELLA LOPEZ, PERE 747 ESSI Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
ESCRIBANO RODRIGUEZ DE ROBLES, BEATRIZ 714 ETP Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera
GARCIA ALMIRALL, MARIA PILAR 704 CA I Departament de Construccions Arquitectòniques I
HERAS CISA, FRANCESC XAVIER DE LAS 741 EMRN Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals
MONTEYS ROIG, Xavier 735 PA Departament de Projectes Arquitectònics
ROCA BLANCH, ESTANISLAO 740 UOT Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori
Vacant
Vacant
Vacant 

26 Per departaments 

9 Representació de l'agrupació d'unitats

Resta del PDI
3 Professorat associat

ESPRIU GASCON, ALEXANDRA
FERNANDEZ PEREZ, IGNASI
JOVE CASULLERAS, ROGER

MIR TEIXIDOR, ENRIC
NAVAS LORENZO, FRANCISCO DANIEL
URBANO SALIDO, JORGE
8 Personal investigador en formació
ARCAS ABELLA, Oriol
BLAY CARRERAS, ESTEL



LORDAN GONZALEZ, ORIOL
MONTAÑOLA SALES, Cristina
PALUMBO FERNANDEZ, MARIANA

FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA
FRANCO GARCIA, MARIA LOURDES
GARCIA CARRILLO, AGUEDA
HAURIE IBARRA, Laia
LOPEZ GRIMAU, VICTOR
MANERO PLANELLA, JOSE M.

14 PDI doctor
CAMPOS LOPEZ, JOSEFA DE LOURDES
CANAL BARNILS, CRISTINA
CASAS BECERRA, M. TERESA
DORIA CEREZO, ARNAU
FERNANDEZ SALAS, MARIA ELENA

CASAS FERNANDEZ, BERNARDINO
COS RIERA, MARIA PILAR
CRUELLS PAGES, PERE
FABREGAS BARGALLO, FRANCESC XAVIER
FANLO GRASA, RAUL JOAQUIN
FERNANDEZ GONZALEZ, MARIO

OLM MIRAS, JOSEP MARIA
SIMO GUZMAN, JOSE
Vacant
19 PDI no doctor
ARTIGAS LATORRE, JERONIMO
BOBES PICORNELL, ARCADIO DE

ROMAN JIMENEZ, JOSE ANTONIO
SOLANS FILELLA, ANA
TRIBO BUSQUETS, JOSE
Vacant
Vacant 
Representació del personal d'administració i serveis

FILLET CASTELLA, Sergi
HERNANDEZ GOMEZ, MARIA DE LOS ANGELES
LAFONT POMES, JOSE MARIA
MARTINEZ MAGAÑA, JUAN
ORTIGA MUR, VICTOR
RAMIREZ CASAS, JUDITH

GIMENO ALLUE, PATRICIA
JURADO MARCO, CONSUELO
MANJARRES PLATON, MARTA
MOSTAZO RODRIGUEZ, MARIA CARMEN
PRAT DEL BARRIO, SUSANA
SANCHEZ MASIP, MARIA NURIA

13 Representació del personal d'administració i serveis funcionari
CARBAJO OLSINA, SANDRA
CASTILLO GARRIDO, MARIA DOLORES
DUARTE GARCIA, PATRICIA
FERNANDEZ PASTOR, ALICIA
FLORENCIO CALDERON, ANTONIO ANGEL

CAMON PASTOR, LAURA
CLIMENT PIGUILLEM, GEMMA
ESCOBAR CASANOVA, JOAN
HERNANDEZ MARSA, SANDRA
MARTIN LLACH, NURIA
MERINO POSA, Florentino

SERRANO GARCIA, PEDRO
Vacant 
18 Representació del personal d'administració i serveis laboral
AGUILERA MILLAN, ANGEL
ALFEREZ BUENO, JESUS LUIS
BERNAD PAÑELLA, CAMILO

TALLON MONTORO, M. Carmen
TEIXIDO ROMANOS, JOSE ORIOL

MORILLAS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
MUNTADA DURAN, ALEJANDRO MIGUEL
RAYA MARCOS, DAVID
RODRIGUEZ GILI, CARLOS
ROYO PORTA, JOSEP
SEGARRA CAMPOS, OLGA



AGUT TEBÉ, JOAN 280 FNB Facultat de Nàutica de Barcelona
AMENGUAL GARÍ, SEBASTIÀ VICENÇ 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
CUCURULL ORTEGA, ANDREA 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
CUESTA HIDALGO, Alejandro 290 ETSAV Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
CUXART CABALLERIA, AINA 200 FME Facultat de Matemàtiques i Estadística (empat de vots)
DIAZ ALCAZAR, BEATRIZ 280 FNB Facultat de Nàutica de Barcelona
DIAZ SANCHEZ, ALVARO 200 FME Facultat de Matemàtiques i Estadística (empat de vots)
DUATIS GARCIA, JORDI 290 ETSAV Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
ELORZA VIDAL, IKER 320 EET Escola d'Enginyeria de Terrassa
ENSESA TUSELL, BRUNO 280 FNB Facultat de Nàutica de Barcelona
FERNÀNDEZ ZUZAMA, CLARA 210 ETSAB Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
FERRERAS BARRERO, GEMMA 270 FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona
FLORES LOPEZ, MIRIAM 390 ESAB Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
FRADEJA GUARDA, JORDI 310 EPSEB Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
GIMENEZ GRAU, ALEIX 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
GRACIA MARTIN, VICTOR 250 ETSECCPB Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
GUTIERREZ ORTIZ, ALBERTO 310 EPSEB Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
HAMMOUMAMA AKHAZZAN, HASSANIA 230 ETSETB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
HINOJOSA ARNER, Manuel 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
JOSA CULLERE, IRENE 250 ETSECCPB Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
LÓPEZ BURGOS, DAVID 330 EPSEM Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
LOPEZ BURGOS, Ferran 330 EPSEM Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa 
MARBA LLORENTE, Tania 210 ETSAB Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
MARTI LADERA, OSCAR 330 EPSEM Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DAVID 270 FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona
MASABEU CASTELLÀ, AÏDA 390 ESAB Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
MASCARÓ HEREZA, MARÇAL 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
PEREZ SANCHEZ, Laura 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
POBES PANISELLO, ALBA 320 EET Escola d'Enginyeria de Terrassa
REBOREDO RAPOSO, ANTONIO 210 ETSAB Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
RESA INFANTE, FLAVIA 250 ETSECCPB Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
RESINES CONILL, Miquel 290 ETSAV Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
ROCA UDIVERT, JORDI 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
RUBIO PACHO, ANDREA 320 EET Escola d'Enginyeria de Terrassa
SANS CURA, AINA 240 ETSEIB Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
SOLA SIRVENT, JULIA 210 ETSAB Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
TORRENT PALACIOS, XAVIER 250 ETSECCPB Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Vacant 220 ETSEIAT Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Vacant 250 ETSECCPB Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Vacant 300 EETAC Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Vacant 300 EETAC Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Vacant 310 EPSEB Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Vacant 310 EPSEB Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Vacant 340 EPSEVG Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Vacant 340 EPSEVG Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Vacant 210 ETSAB Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Vacant 220 ETSEIAT Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Vacant 220 ETSEIAT Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Vacant 220 ETSEIAT Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Vacant 370 FOOT Factultat d'Òptica i Optometria de Terrassa
Vacants XXX XXX Màster universitari organitzats per instituts universitaris de recerca
VALERA FORCADELL, MARCEL 390 ESAB Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
VILLAVERDE GARCIA, Jose Alberto 270 FIB Facultat d'Informàtica de Barcelona

(1*) Aquesta relació inclou l'estudiantat el·legit en aplicació de l'acord de Consell de Govern 205/2012

Secretaria General,16/06/2014

VERDUGO ARIAS, FERNANDO
46 Representació de l'estudiantat  (1*)
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Càtedres i aules empreses vigents en el curs 2013-2014

Càtedra A3 d’Innovació en Cuir, Moda i Tèxtils

Càtedra Abertis de Gestió d'Infraestructures del Transport

Càtedra Alstom d’Innovació en Tecnologia Ferroviària i Energies Netes

Càtedra CEMEX-España (Càtedra Blanca)

Càtedra Cercle d'Infraestructures - UPC (COPISA, FCC, OHL, Construccions RUBAU)

Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica

Càtedra Enresa en Sostenibilitat i Gestió de Residus

Càtedra Girbau Group en Recerca i Innovació en Tecnologia de Bugaderia Industrial

Càtedra Grup JG Ingenierios per a l'Estudi de la Sostenibilitat en els Edificis

Càtedra Iberpotash en Mineria Sostenible

Càtedra Klockner-UPC en Implantologia i Pròtesi Dental

Càtedra Manel Xifra Boada en Recerca i Innovació en Tecnologia de la Producció d’Envasos Flexibles

Càtedra SEAT-UPC d’Estratègia de l’Excel·lència en Innovació i Mobilitat Sostenible en Automoció

Càtedra Syngenta d’Innovació i Millora de les Bones Pràctiques Fitosanitàries

Càtedra Telefónica-UPC d'Anàlisi de l'Evolució i les Tendències Futures de la Societat de la Informació

Càtedra UPC-Endesa Red. Victoriano Muñoz Oms

I l’aula d'empresa següent:
Aula Ernesto Colman en Formació i Recerca en Odontologia. Fundación Vitaldent-UPC
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Empreses i entitats patrocinadores i col·laboradores de la
UPC. Programa UPC21

Patrocinis d'excel·lència
Santander

Obra Social "la Caixa"

Fundació Cellex

Patrocinis de mèrit
Endesa

Patrocinadors
Abertis

Alstom

COMEXI GROUP

GIRBAU GROUP

Iberpotash

JG Ingenieros

SEAT

Syngenta

Soadco (Klockner Implant System)

Telefónica

Col·laboradors
ACC1Ó

Ajuntament d'Igualada

Àrea Metropolitana de Barcelona
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