
 

 
 
 
ACTA DEL JURAT DEL 19è PREMI UPC A LA QUALITAT EN LA DOCÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA  
 
El jurat del 19è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la 
UPC, format per Cristian Rovira, president del jurat, Lourdes Reig, Ferran Marqués, Oriol 
Rivera, Ernest Teniente, David López i Araceli Adam, qui actua com a secretària, reunit a 
Barcelona el dia 3 de maig de 2016 a la seu del Consell Social de la UPC, 
 
ACORDA 
 
Atorgar el 19è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social de la UPC 
a les candidatures següents: 
 
MODALITAT 1: Premi a la trajectòria docent 
El jurat atorga dos premis per aquesta modalitat, al professors Antonio Gens Solé i Antonio 
Isalgué Buxeda. El jurat ha valorat la importància de premiar dues trajectòries. Amb aquest dos 
premis es vol incentivar dos models diferents de trajectòries docents que donen prestigi a la 
feina de professor universitari a la UPC. 
 

Professor Antonio Gens Solé, del departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, docent de 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
(ETSECCPB), en les assignatures Enginyeria Geotècnica i Projecte i Construcció 
Geotècniques, en nivells de grau i de màster universitaris. 
Candidatura presentada per la delegació d’estudiants de l’ETSECCPB. 
El jurat destaca l’alta qualitat humana del professor, faceta altament valorada pels 
estudiants, i el seu prestigi internacional. 
 
Professor Antonio Isalgué Buxeda, del departament de Física, docent de la Facultat de 
Nàutica de Barcelona (FNB) i de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
(ETSAB), en les assignatures de Física i d’Energia i Confort, en nivells de grau i de màster 
universitaris. 
Candidatura presentada pel degà de l’FNB. 
El jurat destaca la seva vocació per a la docència i la seva capacitat per adaptar-se als 
diferents àmbits en que ha treballat, amb forta implicació i compromís. 

 
MODALITAT 2: Premi a la iniciativa docent 
El jurat atorga el premi al Programa INSPIRE3 (Iniciativa adreçada als Estudiants per al 
desenvolupament de Projectes Innovadors i Reals, una nova Experiència Educativa en 
Enginyeria) 

 
Projecte en el que participen els professors David González, Miguel Mudarra, Eulàlia Gríful, 
Nuria Salan, Jose Antonio Ortiz, Josep M. Bergadà, Daniel García-Almiñana, Lluis Gil, Jordi 
Font i Pep Simó i el personal d’administració i serveis Pilar Serrano, Mercedes Jiménez, 
Carlos Rio i José Luis Melgosa. 
El jurat destaca que és un projecte que té ja una trajectòria d’èxit de set anys, que ha 
despertat sinèrgies i forta implicació dels estudiants. És un programa amb similituds als que 
es desenvolupen a altres centres i, per tant, incideix en un model extrapolable a altres 
centres i campus de la universitat. Es destaca així mateix que es tracta d’una iniciativa d’un 
equip de professors, que no impacta concretament en una assignatura en concret, sinó que 
ha generat una dinàmica de participació i un repte per als estudiants en l’entorn del 
campus. 

 
 
Així mateix, el jurat 
 
acorda que es presentin a la Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya les 
tres candidatures premiades. 
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El jurat ha deliberat i decidit sobre les qüestions següents: 
 
- Hi ha acord unànime a mantenir les mateixes bases de cara a la convocatòria del premi 

l’any vinent. 
- Tot i que es considera necessari facilitar la tasca al jurat. I per aquest motiu s’acorda que a 

l’hora d’establir els terminis per les noves bases, es contempli que hi hagi temps suficient 
per realitzar un primer filtre tècnic que permeti que passin a finalistes davant del jurat 
només aquelles candidatures que compleixin tots els requisits, i que hi hagi hagut temps 
suficient per recollir la informació que sigui necessària, i per informar posteriorment 
d’aquest primer filtre als membres del jurat. 

- Els membres del jurat recomanen que, en la mesura que sigui possible, l’acte de 
proclamació previst a les bases per al guardó de trajectòria docent es realitzi aquest any 
2016 a la Facultat de Nàutica de Barcelona, tenint en compte que en aquesta edició el 
premi recau en dues persones de centres diferents. 

- Es constata el baix nombre de candidatures presentades enguany i s’emplaça a treballar 
per tal d’augmentar aquest nombre en futures edicions. 

- El jurat valora que hi ha a la UPC un gran nombre de trajectòries docents de qualitat i 
d’iniciatives docents exitoses. I en aquest sentit es compromet a seguir treballant per fer-les 
aflorar i per prestigiar el premi i el seu coneixement i reconeixement entre la comunitat 
UPC. 

 
 
I, perquè consti i als efectes que calgui, signen l’acta els membres del jurat. 
 
 
 
 
 
 
Cristian Rovira 
Membre del Consell 
Social 
President del jurat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oriol Rivera 
Estudiant  Membre del 
Consell Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Araceli Adam 
Tècnica del Servei de 
Suport a l’ICE 
Secretària del jurat 
 
 

 
 
 
 
Lourdes Reig 
Vicerectora de  
Relacions Internacionals 
Membre del Consell de 
Direcció de la UPC, 
designada pel rector 
 
 
 
 
 
 
Ernest Teniente 
President de la Comissió 
de Selecció i Avaluació 
del Personal Docent i 
Investigador Universitari 
(CSAPDIU) 

 
 
 
 
Ferran Marqués 
Membre de la Mesa 
Permanent del Consell 
Acadèmic 
 
 
 
 
 
 
 
 
David López 
Director de l’Institut de 
Ciències de l’Educació 
(ICE) 
 

Barcelona, 3 de maig de 2016 
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