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ICE. Activitat confinament 
Curs 2019-2020Q2

1. Formació professorat
2. Acompanyament professorat



1. Formació al professorat

3

TOTAL
FORMACIÓ

Nombre de cursos 79

Nombre d'inscripcions rebudes i gestionades 6.190

Nombre d'inscripcions acceptades (amb plaça al curs) 4.559

Nombre de certificats emesos 3.612

Hores formatives 12.902

Hores /persona amb certificat 3,57 

Inscripcions rebudes/curs 78,35 

Inscripcions acceptades/curs 57,71 

En aquesta taula es mostren els totals de les inscripcions des del 14 de març fins el 31 de juliol .
És a dir, si una persona ha demanat 5 cursos, constarà com a 5 inscripcions.
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TOTAL
FORMACIÓ

Persones diferents (total) 1360

Ratio inscripcions acceptades/persones 
diferents 3,36

En aquesta taula es fa un estudi del perfil de les sol·licituds d’admissió, eliminant
duplicitats i deixant “persones úniques (diferents)”. És a dir, la persona que s’ha inscrit
a 5 cursos, només constarà 1 vegada.
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TOTAL per categoria % Sobre el total

PDI temps complet 898 65%                      

PDI associats temps parcial 268 20%                                                                                           

Personal d’Investigació 87

PAS 67 5%

ALTRES 40 3%

total persones diferents 1.360

En aquesta taula es mostren les “persones úniques” agrupades en 5
grups.

Dades de referència extretes de :

https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_1_1

https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_1_1
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Categoria TOTAL
Catedràtic/a 73
Catedràtic d'Escola Universitària 22
Titular d'Universitat 264
Titular d'Escola Universitària 52
Professorat agregat 253
Col·laborador permanent 2
Professorat col·laborador 81
Professorat associat 268
Professorat lector 42
Professorat visitant 2
Director d'investigació 3
Personal d'investigació ordinari 3
Personal d'investigació en formació 67
Personal d'investigació post doctoral 14
Emèrit 2
PDI: Categoria no especificada 105
PAS 67
-ALTRE- 40
Total general 1360

En aquesta taula  s’ha estudiat la categoria dels inscrits segons figura acadèmica/laboral 
durant el període Covid (des del 14 de març fins el 31 de juliol).
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En aquesta taula  s’ha estudiat la categoria dels inscrits segons el seu centre durant el 
període Covid (des del 14 de març fins el 31 de juliol).
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Evolució temporal període Covid-19
En aquesta gràfica es mostra l’evolució dels inscrits totals en cursos ICE per cada dia des de el 16 de
Març al 20 de Juliol de 2020.



En aquesta gràfica es mostra l’evolució dels cursos actius ICE per cada dia des de el 16 de Març al 20
de Juliol de 2020.
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MITJANA

Valoració PART ACADÈMICA 4,52/5

Valoració PART ADMINISTRATIVA 4,57/5

En aquesta taula es mostra la satisfacció dels assistents respecte a la part acadèmica
i la part organitzativa (en els dos casos sobre 5).

Valoració dels cursos
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% sobre el total

Professors UPC 67 86 %

Professors 
Totals 78 100 %

En aquesta taula es mostra el nombre de professors impartint cursos ICE durant el
període Covid (des del 14 de març fins el 31 de juliol).

Professorat dels cursos



Comparativa amb anys anteriors
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En aquesta taula es mostren els totals dels darrers 4 anys. Per poder comparar amb altres anys,
les dades del 2020, van des de l’1 de gener fins al 10 de desembre.

2017 2018 2019 2020
Increment 2019-

2020

Nombre de cursos 92 109 161 175 9 %

inscrits 1417 1714 2594 6582 154 %

certificats 1061 1311 1963 4841 145 %

persones diferents 700 716 1146 1632 42 %



Comparativa amb anys anteriors
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En aquestes gràfiques es mostren els totals d’ inscrits, certificats i persones diferents pels darrer 4
anys: 2017, 2018 i 2019 mostren les dades de tot l’any i l’any 2020 el realitzat fins el 10 de
desembre.
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TOTAL
FORMACIÓ

Nombre de cursos 175

Nombre d'inscripcions rebudes i gestionades 7.593

Nombre d'inscripcions acceptades (amb plaça al curs) 6.582

Nombre de certificats emesos 4.841

Hores /persona amb certificat 5,95 

Inscripcions rebudes/curs 43,38 

Inscripcions acceptades/curs 37,6

Dades de tot l’any 2020 (1 de gener a 10 de desembre)

En aquesta taula es mostren els totals de les inscripcions. És a dir, si una persona ha demanat 5
cursos, constarà com a 5 inscripcions.
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Dades de tot l’any 2020 (1 de gener a 10 de desembre)

En aquesta taula  s’ha estudiat la categoria dels inscrits segons figura acadèmica/laboral.

Categoria TOTAL
Catedràtic/a 86
Catedràtic d'Escola Universitària 22
Titular d'Universitat 303
Titular d'Escola Universitària 55
Professorat agregat 268
Professorat col·laborador 90
Professorat associat 326
Professorat lector 46
Professorat visitant 2
Director d'investigació 3
Personal d'investigació ordinari 4
Personal d'investigació en formació 110
Personal d'investigació post doctoral 18
Emèrit 3
PDI: Categoria no especificada 140
PAS 99
-ALTRE- 57
Total general 1632



2. Acompanyament al professorat
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l’ICE ha promogut tot un seguit d’elements d’ajuda de nova creació, entenent que la
seva tasca, en els difícils moments que vivíem, havia ultrapassar les seves funcions
habituals, per esdevenir més un acompanyament i un punt de trobada del professorat.

Renovació del web per facilitar la cerca de 
informació sobre docència no presencial

https://www.ice.upc.edu/ca
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Analítica de les visualitzacions al web de l’ICE compreses en el període que va des del 
16/03/2020 al 31/07/2020
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● Generació d’un repositori web, on penjar tots els cursos gravats, i material de les
formacions ICE, només per la comunitat PDI, que alhora informa de l’estat de les
inscripcions. A més de deixar oberts tots els cursos d’Atenea.

Repositori dels materials de les formacions 
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● Creació d’un espai on posar eines i exemples de docència no presencial, més el conjunt de
normativa i resolucions UPC, i altres links d’interès, a tenir present en aquesta situació. Un espai
col·laboració en el que tothom ha estat cridat a participar.

Eines i exemples de docència no presencial



20

● Recolzats per LISA, s’ha creat un servei de PODCASTS, on hem orientat la informació per resoldre
el conjunt de principals dubtes. També una línia de FAQS sobre docència no presencial.

Podcasts epICEntre i FAQs

https://www.youtube.com/watch?v=wigs8RvhFEQ&list=PLkgord6_YlwR
p6HMCfY-DMqWfHVgEFaG-&index=1&t=14s
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● Creació d’un recurs web per explicar les diferents tipologies d’avaluació no presencial, amb la
normativa relacionada amb exemples reals d’exàmens i recomanacions de tots aquells companys
PDI UPC que hi han volgut participar. També s’han programat sessions obertes a tot el
professorat per generar un espai de debat participatiu

Exemples Avaluació no Presencial

https://www.ice.upc.edu/ca/suport-a-la-docencia/exemples-avaluacio-
no-presencial



22

● Seguiment de la taula d’enllaços ICE amb els centres, en format no presencial. També hem
enfortit la nostra presència comunicativa a xarxes socials.

Visió col·laborativa i d’acompanyament
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● Establiment d’una estratègia comunicativa, recollint i fent ressò de les moltes accions positives de
docència online que s’estan identificant a la UPC. Fent publicacions temàtiques del Butlletí de noticies
ICE-epICEntre. L’OBEJECTIU: seguir fent XARXA , fent COMUNITAT.

Visió col·laborativa i d’acompanyament

https://www.ice.upc.edu/ca/butlleti-epicentre



Any 2013

https://www.upc.edu/ice/ca/lice-de-la-upc/memoria-ice/memoria-ice-2017-2018.pdf

Moltes gràcies!

www.upc.edu/ice/ca
@ICEUPC
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