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Transformar en positiu: l'abas de la UPC
En aquesta memòria podreu trobar dades rellevants de la Universitat
Politècnica de Catalunya, una institució que s’apropa al seu 50è
aniversari, que celebrarem l'any 2021. Hi trobareu gràficament la
descripció de l'activitat formativa i de recerca del curs 2017-2018 i us
parlarem de l’abast de la nostra activitat, desplegada a Catalunya, però
amb un fort lligam internacional.
Serà més difícil transmetre-us l’orgull que representa per a nosaltres
treballar en una comunitat que aposta per l’excel·lència i que està ben
alerta dels reptes del futur: les dones i els homes que formen part
d’aquesta institució treballen per millorar aquest món. Per aquest motiu,
estem ben connectats amb l’entorn local, gaudim de la capil·laritat que
ens permeten els sis campus, però també gaudim dels múltiples projectes
internacionals i del talent col·laboratiu.

Francesc Torres, rector de la UPC

Us convidem a consultar aquest memòria per tal que esdevingui una eina
d'anàlisi i avaluació dels resultats, orientada també a planificar un futur
que se'ns presenta ple de reptes i oportunitats. Però us animem, sobretot,
a visitar-nos. Les 35.000 persones que formen la nostra comunitat i els
alumni i amics de la UPC són el nostre actiu més valuós: el talent que ens
inspira a la millora contínua i que genera una transformació en positiu.
Francesc Torres
Rector
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Un curs en xifres

Un curs en xifres
Si voleu consultar les Dades Estadístiques i de Gestió de la UPC, cliqueu
aquí
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La UPC als rànquings
Els rànquings universitaris, a més de ser una eina de benchmarking en un context globalitzat en què el
mercat universitari ha passat de local a internacional, també es poden utilitzar com a instrument d’anàlisi
interna per a les mateixes institucions. D’aquesta manera, i més enllà del posicionament obtingut a partir
d’un indicador de síntesi, si els editors faciliten també informació desagregada per indicadors es pot tenir
una visió més afinada de l’evolució de la institució, dels seus punts forts i dels aspectes que cal promoure o
incentivar. Des d’aquesta perspectiva, l’evolució de la UPC als principals rànquings universitaris durant el
darrer curs acadèmic permet avançar algunes consideracions generals.

Quacquarelly Symonds
QS World University Rankings
QS World University Rankings Top 50 Under 50
Els QS World University Rankings i el QS Top 50
Under 50, un subconjunt format per les universitats de
creació recent, posicionen les institucions a partir
d’una sèrie d’indicadors centrats en la docència, la
recerca, la internacionalització i la reputació de les
institucions.
En la darrera edició, la UPC se situa en el lloc 275 del
QS WUR, puja setanta-cinc posicions d’ençà de 2012,
i en la posició 26 en el QS Top 50 Under 50, és a dir,
millora 17 posicions d’ençà que s’hi va classificar per
primer cop, el 2013.
Els dos indicadors en què la UPC està més ben
posicionada són el de reputació entre acadèmics i el
de reputació entre ocupadors. Atès que els editors
passen les enquestes a una llista de contactes
facilitada per les universitats, sembla que, en certa
mesura, el que s’acaba considerant és la satisfacció
amb les institucions dels agents amb què treballen o
que les coneixen directament. En el cas de la UPC, el
resultat en aquest supòsit és bo. L’indicador amb
resultats més febles és el de percentatge de PDI
internacional.

QS World University Rankings by Subject
En els QS World University Rankings by Subject, la
ponderació de pesos de cada indicador varia en funció
del camp.
En la darrera edició, la UPC se situa en 18 camps i
disciplines. Entre aquests, els millors resultats van ser
en Arquitectura i Entorn Construït, amb la 22a
posició mundial, i en Enginyeria Civil i Estructural,
en el lloc 34 de tot el món.
Es va posicionar també entre les cent primeres
institucions a nivell mundial en el camp d’Enginyeria i
Tecnologia, en el lloc 81 a nivell mundial, i en les
disciplines d’Art i Disseny, Ciències de la Computació i
Sistemes d’Informació, Enginyeria de
Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica i
Matemàtiques, en el rang 51-100. Altres bones
posicions les obté en Enginyeria Industrial, Mecànica i
Aeronàutica (101-150), Estadística i Investigació
Operativa (101-150), Ciència dels Materials (151-200),
Ciències del Medi Ambient (151-200), Enginyeria
Química (201-250), Agricultura (201-250), Física i
Astronomia (201-250) i Administració d'Empreses
(251-300).
L’indicador amb millors valoracions en la majoria de
llistes és el de citacions per document, si bé el que va
tenir una evolució més positiva va ser el de reputació
entre ocupadors.

ShanghaiRanking Consultancy
Academic Ranking of World Universities (ARWU-Shanghai)

Més conegut com a Rànquing de Xangai, l’Academic
Ranking of World Universities classifica les institucions
a partir de sis indicadors, una bona part dels quals se
centren a mesurar l’excel·lència de les institucions.
En la darrera edició, la UPC va situar-se en el rang
601-700, cosa que va suposar una davallada respecte
d’edicions precedents.
Atès que la resta d’indicadors es van mantenir
estables o amb oscil·lacions relativament menors, el
motiu de la davallada es va deure principalment al fet
que cap professor de la UPC estava classificat en la
llista d’investigadors altament citats publicada per
Clarivate Analytics, que es va utilitzar en aquesta
edició, contràriament al que havia passat en edicions
anteriors.

Times Higher Education
Times Higher Education (THE) World University Rankings
Times Higher Education (THE) Young University Rankings
Times Higher Education (THE) WUR by Subject
Els rànquings THE utilitzen sempre el mateix grup
d’indicadors, si bé canvien la ponderació, segons el
tipus de classificació. Per exemple, als THE Young
University Rankings el pes de les enquestes de
reputació és inferior que al rànquing general, atès que
consideren que és una mesura especialment
vinculada a institucions de llarga tradició.
En la darrera edició dels THE World University
Rankings, la UPC se situa en el rang 401-500, com
en les tres darreres edicions.
En la dels THE WUR Young University Rankings ho
va fer en el rang 101-150, també com els tres darrers
anys.
La UPC es va posicionar en quatre de les onze llistes
del THE WUR by Subject: en la de Ciències de la
Computació en el rang 101-125, en la d’Enginyeria i
Tecnologia en el 176-200, en la d’Arts i Humanitats en
el 251-300 i en la de Ciències Físiques en el 401-500.
En aquesta sèrie de rànquings, els àmbits en què la
UPC obté més bones valoracions són el de citacions i
el d’internacionalització, en aquest darrer cas
especialment pel que fa a publicacions amb coautoria
internacional. Els àmbits d’Ensenyament i de Recerca
són els que obtenen puntuacions inferiors,
especialment arran del resultat dels indicadors de
reputació respectius.
En el cas dels rànquings THE, la mostra a la qual es
passa l’enquesta s’obté dels investigadors més
destacats a Scopus, tot tenint-ne en compte el nombre
i distribució geogràfica, per camps. Durant les darreres
edicions, l’àrea geogràfica més representada, és a dir,
amb més quantitat de respostes, ha estat el sud-est
asiàtic; Europa i Amèrica del Nord van alternant el
segon i tercer llocs. Probablement un percentatge
elevat dels enquestats no pertanyia a institucions de
zones amb les quals la UPC col·labora de manera
més estreta i/o assíduament i que no tenen, per tant,
un coneixement prou clar de la institució.

Per a més informació d'aquests o altres rànquings, consulteu l'Observatori de Rànquings de la UPC,
disponible a upc.edu/ranquings.

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
UPC

.

.

Accessibilitat

.

Avís legal

__

Mapa del lloc · Contacte · Directori UPC

· Identifica't Cerca

Memòria 2017-2018

Sou a: Inici

La UPC

El govern

El govern
Durant el curs 2017-2018, el Consell de Govern s'ha reunit sis vegades i ha
adoptat 185 acords. S’ha aprovat el pressupost de la UPC per al 2018, de 282,7
milions d’euros, un 0,17 %, inferior al de l’any anterior. Aquesta reducció s’explica,
en bona part, per la manca de consolidació de l'augment d'ingressos rebuts a finals
d’any per part de la Generalitat de Catalunya, així com per la quantia de la part
proporcional de la paga extra del 2012 pendent d’abonar al personal i la provisió
d’ingressos corresponent, les quals no estaven garantides per la Generalitat de
Catalunya en el moment de l’elaboració del pressupost.

Enllaços
relacionats
Butlletí UPC

El 15 de novembre de 2017 van tenir lloc les eleccions a rector o rectora de la
UPC, a les quals es van presentar el fins aleshores rector Enric Fossas i el
catedràtic i enginyer de Telecomunicació, Francesc Torres. Va ser elegit rector de la
Universitat, Francesc Torres, amb el 50,23 % dels vots ponderats (1.854), mentre
que Enric Fossas va obtenir el 49,77 % (1.836) dels vots. Francesc Torres va
prendre possessió com a rector de la UPC el 12 de desembre de 2017.
El Claustre Universitari ha celebrat una sessió durant el curs: el 28 de maig de
2018. En la sessió el rector, Francesc Torres, hi va presentar el Pla d’actuacions
previst per al període 2018-2021. També es va aprovar una declaració en defensa
dels drets civils a Catalunya i a Espanya, que prèviament havia aprovat el Consell
de Govern de la UPC, el 12 d'abril. El text va ser aprovat pel Claustre Universitari
amb 92 vots a favor, 23 en contra i 3 en blanc, d'un cens de 266 membres efectius
claustrals. En la sessió es va aprovar igualment una moció sobre el Protocol per a
estudiants amb malalties de llarga durada, presentada pel Consell de l'Estudiantat.
D'altra banda, en la sessió del Claustre Universitari es va fer l'elecció per a la
provisió de vacants al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre Universitari. Van
resultar elegits Pep Simó, com a representant del professorat doctor amb vinculació
permanent (PDI-A) al Consell de Govern, i Jaume Gallemí, com a representant de
l'estudiantat de grau i màster universitari a la Mesa del Claustre.
El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat a la UPC i té la funció
d'assumir, integrar i relacionar l'activitat de la Universitat amb el sector públic, la
societat civil i el teixit productiu. Aquest curs ha celebrat sis sessions plenàries, en
les quals s’han adoptat i ratificat acords sobre la base de les funcions que té
atribuïdes, especialment relacionades amb les de caràcter econòmic.
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Personal i organització

Personal i organització
Personal
Durant aquest curs acadèmic s'ha incorporat la signatura electrònica en
els processos de contractació del personal de recerca i del personal de
suport a la recerca.
S’han introduït a l'aplicació Tempus millores en el quadre de permisos per
dies que permeten, als gestors, la visualització de tots els permisos de les
persones de la unitat. També s'han implementat millores en les
aplicacions de les beques INIREC, beques d'aprenentatge i contractació
de PDI. S'ha automatitzat la publicació de la resolució dels triennis al racó
de personal del portal del personal i s'està traduint la informació a l’anglès
per complir els requeriments de la Comissió Europea per al segell
d'excel·lència en recursos humans de la recerca.

PDI i PAS per categories i
gènere

Les millores en l'àmbit de la gestió de les convocatòries de beques han
estat distingides pel Premi UPC a la qualitat de la gestió universitària
2017.

Organització
S’ha creat la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit TIC del Campus
Nord de Barcelona, que es troba actualment en fase de configuració
interna de les unitats especialitzades i adequació dels espais per ubicarles, per poder-les implantar posteriorment. S’ha iniciat la reorganització
dels serveis de l’àmbit de Recerca i Transferència de Resultats de la
Recerca i de l’àmbit TIC dels Serveis Generals, amb l’objectiu de donar
resposta de manera més efectiva als requeriments de la institució en
aquests àmbits. En l'àmbit de l'administració electrònica, s’ha iniciat la
revisió de la normativa interna, amb l’actualització parcial del Reglament
d’ús de mitjans electrònics, que ha començat per la regulació del registre i
la digitalització documental.

Enllaços relacionats
Portal PDI i PAS

Durant aquest curs acadèmic també s’ha avançat en el disseny i
desenvolupament del mapa de processos d'administració i serveis de la
UPC i la identificació dels tràmits associats, amb l’objectiu de prioritzar-ne
l’anàlisi i simplificació i poder oferir-ne la tramitació electrònica.  

Accés i selecció
Durant aquest curs s’han realitzat convocatòries de promoció a
catedràtics i catedràtiques de places d'estabilització de professorat
agregat i la convocatòria de diferents places de lector o lectora en el marc
del Programa Serra Húnter. Pel que fa al professorat associat, s'ha
realitzat una nova convocatòria general de borses específiques dels
departaments per cobrir les futures necessitats de contractació docent.
D’altra banda, aquest curs s’ha realitzat la convocatòria d’oposició de
promoció interna a l'escala tècnica de gestió i diferents convocatòries de
provisió interna de places de PAS per cobrir vacants, noves places en les
diferents UTG i la cobertura de llocs derivats de la mobilitat del personal.

Formació i desenvolupament de PAS
En el marc del Pla de formació, destaca la participació i els resultats del
programa ‘Acredita el teu anglès’ i la formació de les noves eines i
aplicacions TIC específiques de la UPC de millora de la gestió de la
recerca i de la docència, així com la formació en l’ús de les eines de
comunicació i atenció als usuaris en línia.
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Dades econòmiques
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Pressupos 2018
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Pressupost total: 282,7 milions d'euros.
Increment respecte al pressupost de 2017: - 0,2 %
Percentatge de despeses de personal respecte al pressupost total:
64,5 %
Percentatge d'inversions respecte al pressupost total: 10,3 %

Pressupos 2017
Pressupost total: 283,2 milions d'euros.
Increment respecte al pressupost de 2016: 3 %
Percentatge de despeses de personal respecte al pressupost total:
64,6%
Percentatge d'inversions respecte al pressupost total: 10,1%

Pressupost UPC. Any 2018
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Sisemes d'informació/TIC
Aquest curs acadèmic s’ha continuant treballant en la reorganització de l’àrea TIC dels Serveis Generals de la
UPC, en l’adopció de metodologies àgils per al desenvolupament de sistemes d’informació i per a la prestació
dels serveis, i també s’ha iniciat la integració del servei d’atenció als usuaris de primer nivell (ATIC) amb el servei
d’atenció prestat per UPCnet.
Les principals novetats i projectes pel que fa a sistemes d’informació han estat:
Disseny i desenvolupament d’un nou sistema de suport per als treballs de fi de grau i màster i la
realització de la prova pilot. Ofereix un espai de treball per a cada estudiant on es pot fer el seguiment, el
dipòsit i l’avaluació de la memòria final.
Nou sistema de suport als programes de doctorat que disposa d’un espai de treball per a cada estudiant
on es pot fer el dipòsit i l’avaluació del pla de recerca, guardar les evidències del DAD (document d’activitats
del doctorant o doctoranda) i fer el dipòsit i avaluació de la tesi doctoral.
En l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge Atenea s’ha incorporat una nova interfície d’importació ràpida
de continguts unificada per facilitar al professorat la preparació de les assignatures a l’inici del quadrimestre,
s’han introduït millores en el procés de sincronització de qualificacions i d’assignatures amb Prisma, i s’ha dut
a terme la migració a la nova versió de Moodle 3.5 LTS, que, entre altres coses, aporta millores en el
tractament de dades personals, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (GDPR), i millores
d’usabilitat. La pàgina inicial d’Atenea s’ha redissenyat per convertir-la en el portal dels estudiants de la UPC.
S’ha posat en marxa el servei de detecció de plagi basada en el sistema URKUND, que permet analitzar
documents a través d’Atenea, del correu electrònic i de la mateixa web d’URKUND.
En el GCICE, sistema de gestió acadèmica de les activitats formatives de l’Institut de Ciències de l’Educació,
s’hi ha dissenyat el catàleg d’activitats per recollir els interessos formatius del professorat i s’hi ha modificat el
mòdul de gestió del màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària per introduir-hi un
nou rol.
S’ha continuat treballant en el desenvolupament del nou sistema d'Identitat UPC.
S'han incorporat nous tràmits de la Seu Electrònica de la UPC per a processos de selecció de personal
intern i extern, i s’ha millorat el formulari de presentació de sol·licituds genèriques.
S'ha modificat el DRAC per adaptar-lo al programa UPC Sènior, a la nova normativa de punts PAR de la
UPC i als canvis en els models de CV de l'AQU. També s'ha reconvertit el currículum abreujat (CVA) del
DRAC al certificat de la FECYT i s'han revisat els processos de càrrega automàtics des d'altres sistemes
d'informació de la UPC (Prisma, ICE i SAP-FICO).
S’ha continuat el desenvolupament de la primera versió del gRDI, el sistema per a la gestió de projectes de
recerca, interconnectat amb els sistemes de gestió de recursos humans i de gestió econòmica.
S’ha desenvolupat i s’ha posat en explotació el sistema per a la gestió dels requeriments de les
justificacions dels ajuts als projectes de recerca.
S’ha iniciat l’anàlisi dels requisits de la nova versió de Timesheets, el sistema de gestió de la dedicació del
PDI i del personal de suport als projectes de recerca.
S’ha desenvolupat una versió de Flux, el sistema d’informació per gestionar les sol·licituds, i altres tràmits, de
convenis i projectes de recerca.
S’ha desenvolupat una nova versió de Tarifes, el sistema per al càlcul de costos del personal dedicat a
projectes de recerca.
S’han realitzat diverses millores en el sistema de gestió d’economia i finances SAP-FICO i a SPA, el sistema
per a la gestió dels recursos humans.
S’ha implementat en producció un nou sistema per a la gestió de la propietat industrial i intel·lectual IDEES,
que substituirà el sistema anterior, Inteum.
S’ha posat en marxa el nou sistema de registre ERES.
S’ha posat en explotació el correu UPC v2 i s’hi ha fet la migració de les agendes.
S’ha iniciat l’explotació del servei myEnquesta d’autoservei d’enquestes amb 145 enquestes.
S’ha iniciat el desenvolupament de millores en el sistema d’indicadors dels serveis TIC.
S’ha implementat el nou servei GenNews, un servei d'edició i enviament de missatges electrònics massius
basats en una imatge institucional homogènia, que mitjançant l’ús de plantilles o temes permet enviar
missatges institucionals, butlletins periòdics, etc.
El nou servei del Centre de Recursos Ofimàtics en format obert (ODF) és un repositori de documents, punt
d'informació i ajuda, per treballar amb documents en format obert i generar-los amb les diferents eines
ofimàtiques disponibles a la UPC.
S’ha posat en marxa un nou servei WebConference que permet la comunicació mitjançant àudio, vídeo i
compartició de fitxers entre dues o més persones remotament a través d'un navegador.
S'ha incorporat un directorial web d'UPC Alumni per facilitar el networking.
S’ha desenvolupat una nova versió de l’aplicació d’Òrgans de govern amb millores funcionals i s’han
augmentat el nombre d'entitats que fan servir aquest sistema fins a un total de 41.
S’ha iniciat el desenvolupament d’una nova versió de Comunitats.
S’ha continuat treballant en l’evolució del gestor documental.
S’ha ampliat la integració amb serveis d’EACAT.
S’ha iniciat el desenvolupament d’un sistema de suport al PACAE (Programa d'ajuda per a la coordinació
d'activitats empresarials), emmarcat dins de l’àmbit de la gestió de riscos laborals.
S’ha iniciat el desenvolupament de millores a l’eVot UPC i la integració amb la nova versió de l’urna.
S’han fet evolutius al gN6, el gestor de serveis TIC, per a la integració de dominis.
S’ha iniciat un pilot de Ravada per a les aules de Campus Nord. Ravada és el sistema d’escriptoris virtuals
desenvolupat pels Serveis TIC de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
(ETSETB).
Els principals projectes que s’han treballat amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) han
estat la nova licitació dels serveis de telecomunicacions; la pròrroga de l’acord marc d’homologació d’estacions
de treball; la gestió documental; millores en el sistema de votacions electròniques, i seguretat.

Infraesructures
Les principals actuacions en infraestructures han estat: el pla de renovació d’infraestructures TIC cofinançat
(PlaTIC) per a la renovació de switches; la renovació d’infraestructures del CPD: virtualitzadors; la millora del
servei de backup; l’ampliació de dos enllaços de fibra òptica al Campus Nord, i la posada en marxa del servei
Talaia UPC per al monitoratge de la xarxa de comunicacions.

Serveis de suport

En l’àmbit dels serveis de suport, cal destacar les accions següents: s'han doblat el nombre d’eleccions
electròniques realitzades durant el curs, que ha passat de 10 a 25; s’han consolidat els col·lectius “precontractat
PAS” i “precontractat PDI” perquè puguin presentar documentació i signar el contracte electrònicament; s'ha
consolidat el sistema d'expedició immediata del carnet per als estudiants de nou ingrés a la Universitat; s’ha
gestionat l’alta del sistema COPIA, el sistema per a la generació de còpies autèntiques de documents electrònics;
s’han tramitat les altes a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) i al Registre públic de
contractes (RPC), i s’han sol·licitat nous serveis a Via Oberta per a la tramitació de la contractació electrònica:
AEAT, obligacions tributàries; DESA'L, necessari per a l'intercanvi de dades, i TGSS, per la situació del deute
amb la Seguretat Social..
Finalment, cal destacar l’organització de la Jornada 2017 dels Serveis TIC de la UPC el novembre de 2017 i la I
Devops.UPC Conference el maig de 2018.
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Infraestructures

Infraesructures
A continuació es detallen les actuacions en l'àmbit de les infraestructures en els diferents centres docents
de la Universitat, així com les actuacions de caràcter general en l'àmbit de l'estalvi energètic i l'accessibilitat
i la supressió de barreres arquitectòniques.

Campus Diagonal-Besòs
En construcció la nova residència d’estudiants.
Instal·lació d’una microxarxa trifàsica intel·ligent a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
Adequació dels espais inacabats del soterrani 2 per millorar la seguretat de les tasques de manteniment.
Instal·lació de baranes de protecció a les cobertes dels edificis A i C.
Condicionament provisional de les parcel·les J i K.
Remodelació d’espais per al Servei de Prevenció i Vigilància de la Salut.
Adequació d’espais a la planta 1, costat nord, de l’edifici C per ubicar-hi el Grup de Caracterització de
Materials.

Campus Nord (Barcelona)
Remodelació d’espais per a la Unitat Tranversal de Gestió de l’Àmbit de Camins (2a. fase) i retolació interior
dels edificis B2 i C2.
Construcció de sis sales d’estudi a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté.
Substitució de les portes d’accés dels edificis C1, C2, D1 i D2.
Rehabilitació del terra flotant de la plaça de les Constel·lacions.
Rehabilitació de la façana de l’edifici Omega.
Substitució d’un fals sostre malmès per goteres a l’edifici C3.
Adequació de l’aparcament de l’edifici Vèrtex.
Substitució de calderes de calefacció a l’edifici D3.
Adequació a la normativa d’ascensors, instal·lacions tèrmiques, alta tensió, recorreguts d’evacuació i
enllumenat d’emergència.
Adequació de l’equipament de l’auditori.
Instal·lació de baranes de protecció a la coberta de l’edifici D3.
Adequació d’espais a l’edifici Omega per ubicar-hi l’Institut de Sostenibilitat i el Servei de Biblioteques,
Publicacions i Arxius.

Campus de Terrassa
Remodelació d’espais a l’edifici TR1 per a la Unitat Tranversal de Gestió del Campus de Terrassa.
Instal·lació de climatització a l’edifici TR1 per a la UTG del Campus de Terrassa.
Impermeabilització de les cobertes dels edificis TR9 i TR14.
Rehabilitació puntual de la façana de l’edifici TR11.
Millora de la seguretat de l’accés a les cobertes.
Substitució dels SAI de les instal·lacions de megafonia.
Instal·lació de detecció d’incendis a l’edifici TR9.
Adequació d’espais al Centre Universitari de la Visió.

Campus del Baix Llobregat
Adequació i neteja del camp de pràctiques de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB).
Impermeabilització de cobertes a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
(EETAC), l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i l’edifici Campus.
Ventilació del laboratori d’aqüicultura i adequació a la normativa de les sales de calderes de l’EETAC, l’ESAB i
l’edifici Campus.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Indusrial de Barcelona (ETSEIB)
Reforma interior a la planta 4, ala est, de l’edifici H.
Instal·lació d’enllumenat d’emergència a les dues escales exteriors d’evacuació de l’edifici H.
Substitució del quadres elèctrics dels edificis D, E i F.
Reforma de les plantes -1 i 0 de l’edifici C per ubicar-hi UPCnet.
Rehabilitació del paviment del taller d’Electrotècnia de l’edifici PB.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Substitució de baixants pluvials de fibrociment a l’edifici A.
Reconstrucció del mur de contenció de terres a la façana principal amb la tala d’un pi amb perill de caiguda.
Substitució de portes automàtiques de dos ascensors.
Climatització de set aules de l’edifici C.

Escola Politècnica Superior d’Edifcació de Barcelona (EPSEB)
Modernització i adequació de l’ascensor.

Facultat de Matemàtiques i Esadísica (FME)
Adequació de les calderes de calefacció.

Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Remodelació de l’aula 28.
Impermeabilització de la coberta (2a. fase).
Millora de l’enllumenat del taulell de la biblioteca, de l’escala secundària i de la planta coberta.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)
Adequació a la normativa per a l’obtenció de la llicència ambiental (5a. fase).
Substitució del SAI de la instal·lació de megafonia.

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM)
Rehabilitació puntual de la façana de l’edifici MN3.
Reparació de les cobertes de la biblioteca del campus.
Eliminació de la tanca vegetal de la façana principal i instal·lació del rètol UPC.

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
Rehabilitació dels voladissos de la plaça interior (5a. fase).
Rehabilitació puntual de les façanes dels edificis VG1 i VG4.
Reparació de la instal·lació centralitzada de climatització.
Instal·lació de baranes de protecció a les cobertes (2a. fase).
D’altra banda, en els àmbits d’actuació d’estalvi energètic i d’accessibilitat s’han dut a terme les accions
següents:
Estalvi energètic: s’han executat actuacions per a la reducció del consum energètic en diversos campus.
S’han realitzat millores al SIRENA (sistema d’informació de recursos energètics i aigua), amb la renovació del
programa de visualització en línia dels consums i la millora de la xarxa de monitoratge amb nous equips de
mesura.
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques: s’han realitzat diverses actuacions, algunes de les
quals han estat subvencionades dins del projecte UNIDISCAT de la Generalitat de Catalunya.

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
UPC

.

.

Accessibilitat

.

Avís legal

__

Mapa del lloc · Contacte · Directori UPC

· Identifica't Cerca

Memòria 2017-2018

Sou a: Inici

La UPC

Premis, concursos i distincions

Premis, concursos i disincions
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21è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
19è Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia per a treballs de recerca de batxillerat i
projectes de CFGS
15è Concurs d'Idees per al Disseny de la Carpeta UPC
Altres premis i distincions rebuts durant el curs 2017-2018

21è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
Premi a la Trajectòria Docent
Pere Pascual Gainza, professor del Departament de Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística
(FME).

Premi a la Iniciativa Docent
Projecte MOOC El lenguaje de la ingeniería, creat per un equip de professors i professores dels
departaments d’Enginyeria Civil i Ambiental; Enginyeria Química; Física; Enginyeria de Sistemes, Automàtica i
Informàtica Industrial, i Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, coordinat per la professora M. Rosa
Estela i format pels professors i professores María Dolores Álvarez, Esther Guaus, Carme Hervada, Jorge
Macanás, Albert Masip, Margarita Morillo, Fatiha Nejjari, Patricia Pardo, Jordi Poblet, M. Àngels Puigví, M.
Núria Salan i Susanna Valls.
Projecte MMC Flipped Classroom, dels professors Xavier Oliver i Oriol Lloberas, del Departament
d’Enginyeria Civil i Ambiental de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona (ETSECCPB), i presentat per la Delegació d’Estudiants de l’Escola de Camins (DAEC).

19è Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia per a treballs de recerca
de batxillerat i projectes de CFGS
Premi Batxillerat
Control d'una cadira de rodes per mitjà del parpelleig.
Autors: Clàudia Platel Fanés i Lihao Guo Yang, de l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès. Tutor: Xavier
Valldeoriola Mas.

Finalisa Batxillerat
My dear computer, what am I going to do with you? Gathering, fixing and analyzing computers for non-profit
organizations.
Autora: Marta Esplugues Cos, de l’Escola Sant Ignasi de Barcelona. Tutor: Pablo Juan García.

Premi Cicles Formatius de Grau Superior
Pre Diseño de un prototipo de silla de ruedas mecánica multiposición.
Autor: Mario Fernando de la Cruz Melo Noriega, de l’Institut Escola del Treball de Barcelona. Tutors: Sergio
Gómez i Mar Alonso.

Menció especial al projecte de CFGS
L’energia solar fotovoltaica com a resposta contra la pobresa energètica.
Autors: Santiago García Fernández, Aitor Ibarlucea García i Eduard Álvarez Fort, del centre Jesuïtes El Clot
de Barcelona. Tutor: Marc Gasulla Ramon.

15è Concurs d'Idees per al Disseny de la Carpeta UPC
Ara i aquí, UPC, de Marzal Pozo Pla, estudiant de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) .

Altres premis i disincions rebuts durant el curs 2017-2018
Centres docents i de recerca
El Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD) ha rebut el
premi Comunicaciones Hoy, en la seva 10a. edició, en la categoria de millor projecte en l'àrea de la sanitat, pel
projecte REMPARK, coordinat per la UPC i amb la participació, entre altres, de la UParkinson, de Quirón,
Teknon i Telefónica I+D.
La FIB ha rebut el Premi d'Honor en la 22a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, pel seu
prestigi com a centre pioner i de referència internacional, reconegut per la seva capacitat de renovació i
adaptació a les noves demandes de la societat.
L'IRI del CSIC-UPC, ha estat reconegut com a Unidad de Excelencia María de Maeztu per l’Agencia Estatal de
Investigación, per l'impacte i la rellevància internacional dels seus resultats. Els investigadors garants de
l'acreditació han estat: Alberto Sanfeliu Cortés, Juan Andrade Cetto, Gabriela Cembrano Gennari, Francesc
Moreno Noguer, Josep Maria Porta Pleite, Carme Torras Genís i Federico Thomas Arroyo.
El grup de recerca en Arquitectura, Enginyeria i Medi Ambient (AiEM) ha guanyat el Concurs d’Arquitectura
Efímera amb Lavagueram al Lluèrnia (Olot), el Premi Emporia d’Or i un diploma al muntatge Gotes de llum
sobre empedrat a Manresa.
Marc Assens, estudiant del màster de Visió per Computador de la UAB, la UPF i la UOC, i Xavier Giró, del
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions a l'ETSETB, en col·laboració amb Kevin McGuinness i

Noel E. O'Connor, de la Dublin City University, han obtingut el premi al millor predictor d'exploracions visuals al
Salient360 Challenge, a la IEEE International Conference and Multimedia Exhibition, atorgat per Technicolor.
Luis Llanes i Joan Josep Roa, del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i del grup
d’investigació CIEFMA a l’EEBE, i Jing Yang, estudiant de doctorat, han rebut l’EPMA Keynote Paper Award,
atorgat per la European Powder Metallurgy Association, per la presentació del treball Implementation of
advanced characterization techniques for assessment of grinding effects on the surface integrity of WC-Co
cemented carbides, al Euro PM2017 Congress & Exhibition.
L'equip ThunderChip, format pels estudiants de la FIB Antonio Navarro, Carles Garriga, Fabio Banchelli,
Ferran Pallarès, Marc Benito i Víctor Anton; Elisabet Valle i Ying Hao, exalumnes de la FIB; Daniel Ruiz,
research engineer al BSC, i Filippo Mantovani, senior researcher al BSC, en qualitat d'advisors, han obtingut el
Fan Favorite Award a la Student Cluster Competition, durant l’ISC High Performance 2017, atorgat per l’HPC
Advisory Council.
El superordinador del BSC-CNS, Mare Nostrum 4, ha guanyat el premi al centre de dades més bonic del món,
que atorga la companyia Datacenter Dynamics (DCD), per la seva localització especial a la capella de la Torre
Girona del Campus Nord de la UPC.
Cetaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua, va rebre el Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en Recerca i
Innovació 2016, atorgat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació, en reconeixement a la seva tasca en R+D+I, gràcies a la qual ofereix solucions pràctiques i reals, i
genera un impacte positiu en la societat i el medi ambient.
El Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha rebut el Premi
Manel Xifra i Boada, en la modalitat de grup de recerca aplicada o centre tecnològic.

Personal docent i invesigador
Premis i disincions
Antonio Agudo, de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), ha obtingut l’accèssit del Premio
Tercer Milenio en la categoria jove talent investigador, atorgat per l’Heraldo de Aragón. També ha rebut
l’Outstanding Reviewer Award ACCV16, atorgat per l’Asian Conference on Computer Vision.
Eduardo Alonso Pérez de Ágreda, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), ha estat reconegut amb la
Rankine Lecture de la British Geotechnical Association i la Baker Medal de la Institution of Civil Engineers
britànica (ICE), per l’article publicat a Géotechnique: “Thermo-poro-mechanical analysis of landslides”.
Montserrat Alsina i Aubach, del Departament de Matemàtiques, ha estat finalista en el concurs internacional
Ciencia en Acción, en la modalitat Laboratori de Matemàtiques, pel projecte ”Temps de matemàtiques”.
Carlos Álvarez, Jesús Labarta, Eduard Ayguadé, Xavier Martorell, Daniel Jiménez i Filippo Mantovani,
del Departament d’Arquitectura de Computadors de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i del
Departament de Ciències de la Computació del BSC-CNS, han obtingut el premi de transferència de
tecnologia, que atorga el projecte europeu HiPEAC, pel projecte OmpSs@FPGA for Industrial Internet of
Things (IIoT), sobre processadors integrats amb FPGA, realitzat amb la col·laboració de l’empresa Etxe-Tar.
Jordina Arcal, del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció a l'Escola Superior
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), ha obtingut l’EU Top 50 Award
com una de les millors innovadores joves d'Europa per la seva trajectòria professional, atorgat per la Comissió
Europea.
Adrian Bachtold, del grup Quantum Nanomechanics a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), ha obtingut la
distinció de Fellow of the American Physical Society, atorgat per l'American Physical Society.
Jordi Boronat, del Departament de Física, ha rebut la Feenberg Memorial Medal, pel desenvolupament i
implementació de mètodes microscòpics de molts cossos, tant analítics com computacionals, i per l'ús que
n'ha fet per determinar propietats dels líquids quàntics i dels gasos de Fermi diluïts en diferents geometries i
en el règim de transició BEC-BCS.
Jordi Bosch Meda, del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), ha guanyat el Premi Luciano Parejo d’estudis sobre gestió, promoció i
ordenació territorial i urbana, convocat per la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), amb el treball La
producción de suelo para vivienda social a través del planeamiento urbano en América Latina.
Albert Cabellos, del Departament d’Arquitectura de Computadors a la FIB, va obtenir la distinció ICREA
Acadèmia per les seves contribucions a les xarxes de comunicacions.
David Carrera, investigador del Barcelona Supercomputing Centre- Centro Nacional de Supercomputación
(BSC-CNS), ha estat seleccionat pel Consell Europeu de Recerca perquè rebi una beca ERC Proof of
Concept, per explorar el potencial de comercialització de Hi-OMICS, una solució de software dissenyada per
gestionar d’una manera eficient les càrregues de treball de genòmica computacional en plataformes SDI.
Francisco J. Cazorla, del grup Computer Architecture-Operating Systems del Departament de Ciències de la
Computació del BSC-CNS, ha obtingut del Consell Europeu de Recerca una ajuda Consolidator Grant pel
seu projecte SuPerCom. També ha rebut el premi de transferència de tecnologia, que atorga el projecte
europeu HiPEAC, pel projecte Enabling Real-Time Guarantees on Multicores with Rapita’s Verification Suite
and BSC's Micro-Benchmark Technology, realitzat amb la col·laboració de l'empresa Rapita Systems.
Josep Díaz, del Departament de Ciències de la Computació, va ser nominat Fellow de la European
Association for Theoretical Computer Science.
Josep Maria Font Llagunes, del Departament d'Enginyeria Mecànica a l'Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), ha
obtingut una Medalla Agustín de Betancourt y Molina, atorgada per la Real Academia de Ingeniería. També
ha obtingut un OpenSim/NCSRR Outstanding Researcher Award, atorgat pel National Center for Simulation
in Rehabilitation Research.
María García-Parajo, del grup Single Molecule Biophotonics de l'ICFO, ha obtingut el Manuel Rico- Bruker
National Prize, atorgat per la Spanish Biophysical Society (SBE).
Antonio Gens, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, ha rebut la Kevin Nash Gold Medal de la
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE). També ha rebut la Distinció
de l’AETESS (Asociación de Empresas de la Tecnología del Suelo y Subsuelo), amb motiu del 40è. aniversari
d’aquesta associació.
Xavier Giró, del Grup de Processament de la Imatge; Amanda Duarte i Jordi Torres, del BSC-CNS, i Marta
R. Costa-jussà, del Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla (TALP), han obtingut un
Caffe2 Research Award, pel projecte Speech2Signs: Spoken to Sign Language Translation using Neural
Networks, atorgat per Facebook.
Dolors Grau Vilalta i Josep Font Soldevila, del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC a l'Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (ESPEM), han obtingut el Premi Medi Ambient 2017 en la
modalitat de Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació, atorgat pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, pel projecte SAVEnergy: foment de l’estalvi d’energia a les llars
dels joves de Secundària, desenvolupat pel grup de recerca EXPLORATORI dels Recursos de la Natura, que
té per objectiu incentivar la ciència i la tècnica en els joves aplicant metodologia STEAM.
Marcel Guardia, del Departament de Matemàtiques, ha obtingut una ERC Starting Grant pel seu projecte
Instabilities and homoclinic phenomena in Hamiltonian systems, atorgada pel European Research Council
Petar Jovanovic, del Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació a la FIB, ha obtingut el
Premi d’Investigació de la Societat Científica Informàtica d’Espanya-Fundación BBVA (SCIE-FBBVA)
2017, pel seu treball d’investigació i desenvolupament de les tecnologies per a la gestió de big data.
Frank Koppens, del grup Quantum-Nano-Optoelectronics de l'ICFO, ha obtingut l'ERC Proof of Concept pel
projecte GTRACK, atorgat pel European Research Council.
Jesús Labarta, del Departament d'Arquitectura de Computadors a la FIB i al BSC-CNS, ha obtingut el premi
Ken Kennedy, atorgat per l’Association for Computing Machinery (ACM) i la IEEE Computer Society, per les
seves contribucions rellevants en les àrees de models de programació i eines d'anàlisi de rendiment a la
supercomputació.

Maciej Lewenstein, del grup Quantum Optics Theory a l'ICFO, ha obtingut la Medalla de l’RSEF, atorgada
per la Real Sociedad Española de Física-Fundación BBVA.
Rinu Abraham Maniyara, del grup Optoelectronics a l'ICFO, ha obtingut el Zeiss award for talent in the
industry best student poster award, atorgat conjuntament per la SPIE Photomask Technology i la EUV
Lithography Conference.
Francesc Moreno Noguer, de l’IRI, ha obtingut el Google Faculty Award, pel projecte Geometry-aware
CNNs for Non-Rigid Shape Reconstruction.
Eugenio Oñate, del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria i del Centre
Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), ha obtingut el Premio Nacional al Resultado de
la Investigación Científica de la Academia, que atorga l'Academia de Ciencias de Cuba, pel treball
Desarrollo de tecnologías de avanzada para la generación y empaquetamiento de partículas enfocadas al
método de los elementos discretos.
Juan Carlos Ondategui, del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) i del
Departament d'Òptica i Optometria a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), ha obtingut el
reconeixement de Felow de la European Academy of Optics and Optometry, en reconeixement a la seva
tasca científica i docent en l’àmbit de l’optometria.
Antonio J. Peña, del BSC-CNS i del Departament d'Arquitectura de Computadors (DAC), ha rebut un dels
premis d'excel·lència IEEW-CS Technical Consortium on High Performance Computing, que s'atorga a
joves investigadors en el camp de la computació d'altes prestacions per haver fet contribucions excepcionals,
influents i potencialment duradores dins dels 5 anys posteriors a l'obtenció del seu doctorat.
Carlos Pérez, investigador del BSC-CNS i líder del grup de Composició Atmosfèrica i titular de la càtedra AXA
al BSC-CNS, ha estat seleccionat pel Consell Europeu de Recerca per a una ajuda Consolidator Grant pel
seu projecte Fragment. També ha rebut el premi Agustín de Betancourt y Molina, per les seves
contribucions en l’àmbit de riscos mediambientals i, en particular, en el camp dels aerosols minerals.
Sílvia Pérez Rafael, del Departament d'Enginyeria Química, ha obtingut la menció de premi extraordinari de
doctorat en Química, atorgada per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Lluís Puigjaner, professor emèrit del Departament d'Enginyeria Química, ha rebut l’EFCE Lifetime
Achievement Award, atorgat per la Federació Europea d'Enginyeria Química (EFCE) en reconeixement a
la seva contribució sostinguda i destacada al progrés de l'enginyeria química i, molt especialment, de la
process systems engineering (PSE). També ha estat nomenat doctor honoris causa per la Universitat de
Bucarest pel seu lideratge en el camp de la PSE a nivell mundial i ha rebut la Medalla Martí i Franqués, que
atorga la Sociedad Española de Química Industrial e Ingeniería Química (SEQUI), en reconeixement a la seva
brillant trajectòria professional.
Romain Quidant, del grup Plasmon Nano-Optics a l'ICFO, ha obtingut el I Premi Fundació Banc Sabadell a
les Ciències i l’Enginyeria, atorgat per la Fundació Banc Sabadell i el Barcelona Institute of Science and
Technology (BIST).
Hugues de Riedmatten, del grup Quantum Photonics with Solids and Atoms de l'ICFO, ha obtingut el Premi
Ciutat de Barcelona en Ciències Experimentals i Tecnologia, atorgat per l'Ajuntament de Barcelona.
Jaime Rodrigo de Larrucea, del Departament de Ciències i Enginyeries Nàutiques a la Facultat de Nàutica
de Barcelona (FNB), ha obtingut el premi Excellence Award 2017, concedit per Carus España, per
l’excel·lència en la seva dedicació en el sector marítim.
Joaquim Sabaté Bel, del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori a l'ETSAB, ha estat distingit com
a doctor honoris causa de la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina).
Núria Salán Ballesteros, del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'ESEIAAT,
ha estat guardonada amb el premi Mujer y Tecnología, que atorga la Fundación Orange a una dona en
reconeixement de la seva tasca en la divulgació i promoció de la tecnologia a l’estudiantat femení
preuniversitari i per la seva tasca en activitats que milloren l'apoderament de les estudiants d'enginyeria de la
UPC.
Carles Salas Ollé, del Departament d'Organització d'Empreses i integrant del CERPIE-UPC (Centre Específic
de Recerca i Desenvolupament per a la Millora i Innovació de les Empreses), ha estat premiat en la IX edició
dels Premis 28 d’abril en la categoria de Mèrits personals en prevenció de riscos laborals, atorgats per MC
Mutual.
Catalina Salvà Matas, del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, i el seu soci, Hector Ortín Isern,
han obtingut el primer premi del Concurs Europeu per a Joves Arquitectes Europan14 amb la seva
proposta AGORA 4.8, a la Platja de Palma.
Fermín Sánchez Carracedo, del Departament d’Arquitectura de Computadors a la FIB, ha estat reconegut
pels membres de l’Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI) amb el Premi AENUI a
la innovación y calidad docente, que s’ha atorgat en les XXIII Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la
Informática.
Alessandro Scarnato, del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació, ha
obtingut el premi Agustí i Sanpere / Ciutat de Barcelona, pel seu llibre Barcelona Supemodelo, la
complejidad de una transformación urbana i social, 1979-2011.
Roger Señís, professor del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) i investigador del grup LiTA, ha obtingut el premi a la millor obra
d'estructura petita pel projecte de Restauració i reforç estructural del campanar de l'església de Vistabella,
atorgat per l’Associació de Consultors d’Estructures.
Gil Serrancolí, investigador del Simulation and Movement Analysis Lab (SIMMA LAB), del Departament
d'Enginyeria Mecànica, a l'Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), ha obtingut la menció d'OpenSim
Visiting Scholar 2017, per desenvolupar el projecte Integration of automatic differentiation in OpenSim to
solve musculoskeletal optimal control problems al National Center for Simulation in Rehabilitacions Research
de la Universitat de Stanford.
Ferran Silva, del Grup de Compatibilitat Electromagnètica del Departament d’Enginyeria Electrònica, ha
obtingut el Technical Achievement Award de la IEEE Electromagnetic Compatibility Society per
contribucions significatives a l’anàlisi dels efectes dels polsos transitoris sobre els sistemes digitals i a les
tècniques de mesura del domini temporal.
Lluís Torner, director de l'ICFO, ha obtingut el Nature Mentoring Award, atorgat per la revista Nature, i el
premi Salvà i Campillo, que atorguen l’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicacions i el Col·legi
Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF).
Carme Torras, de l’IRI, ha obtingut una ERC Advanced Grant pel seu projecte Clothilde (cloth manipulation
learning from demonstrations). Ha estat nomenada membre de l'Institut d’Estudis Catalans, en la secció de
Ciència i Tecnologia, i membre del Comité Científico y Técnico de l’Agencia Estatal de Investigación.
Mateo Valero, del Departament d’Arquitectura de Computadors i director del BSC-CNS, ha obtingut el Premi
Charles Babbage de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), per les seves contribucions a la
computació paral·lela a través d’un treball tècnic brillant, la mentoria d'estudiants de doctorat i la construcció
d'un entorn d'investigació europeu increïblement productiu. També ha estat nomenat doctor honoris causa
pel CINVESTAV (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de l’Instituto Politécnico Nacional, de
Mèxic), per la seva tasca en tots els vessants de la supercomputació i, en especial, per la seva col·laboració
en l’impuls de la supercomputació a Mèxic.
Niek van Hulst, del grup Molecular Nanophotonics a l'ICFO, ha obtingut el Prize for Fundamental Aspects
of Quantum Electronics and Optics, atorgat per la Quantum Electronics and Optics Division de la European
Physical Society, i l'ERC Proof-of-Concept Grant, pel projecte IBIS, atorgat pel European Research Council
(ERC).
Sergio Velàsquez, del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques a l’FNB, ha obtingut el 3r premi dels
Premis per a la Innovació en el Sector Nàutic, pel seu projecte Easy Boat, que pretén estandarditzar un
mètode fàcil, accessible i ràpid de construcció d’embarcacions per a diferents finalitats, a partir de dissenys
d’enginyeria a mida en fusta.
Simon Wall, del grup Ultrafast Dynamics in Quantum Solids a l'ICFO, ha obtingut una ERC Starting Grant pel
projecte SeeSuper, atorgada pel European Research Council.
Achim Woessner, del grup Quantum Nano-Optoelectronics a l'ICFO, ha obtingut el Premi Gefes 2017 a la

millor tesi experimental, atorgat per l’RSEF-GEFES, per The Condensed Matter Physics division of the Royal
Spanish Society of Physics, i el Graduate Student Silver Award, atorgat per la Materials Research Society.
Dulce Maria Arias, Joan García i Enrica Uggetti, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental a
l'ETSECCPB, han obtingut el segon premi a la millor comunicació en pòster pel treball "Strategies for
cyanobacteria selection in a tertiary wastewater treatment system for polyhydrohybutyrates and glycogen
production" en la 1st IWA Conference on Algal Technologies for Wastewater Treatment and Resource
Recovery.
Jesús Armengol, Fidel Vega i María S. Millán, del Grup d'Òptica Aplicada i Processament d'Imatges
(GOAPI) del Departament d'Òptica i Optometria, han obtingut el premi a la millor comunicació en pòster de
la secció cristal·lí per Anàlisi in vitro dels halos produïts per lents intraoculars trifocals durant el 32è congrés
de la Societat Espanyola de Cirurgia Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR).
Ivet Ferrer i Marianna Garfí, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental a l'ETSECCPB, han obtingut el
tercer premi a la millor comunicació en pòster pel treball "Harvesting of microalgae biomass from wastewater
treatment processes" en la 1st IWA Conference on Algal Technologies for Wastewater Treatment and
Resource Recovery".
Abiud Rojas de Silva i Raúl Suárez Feijóo, de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials
(IOC), han obtingut el Premi ROBOTNIK, atorgat per aquesta empresa, a la millor comunicació del Grup de
Robòtica pel seu treball Cálculo de fuerzas de contacto para prensiones bimanuales, presentat a les XXXVIII
Jornades d’Automàtica, organitzades pel Comitè Espanyol d’Automàtica.
Jordi Segalàs, de l’Institut de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat, ha rebut el premi a la
millor presentació del congrés Engineering and Product Design Education, pel treball Circular Design.
Learning for innovative design for sustainability. Erasmus + knowledge aliance project for sustainable desIging,
atorgat per la Design Society.
Pablo Segovia, Joaquim Blesa, Fatiha Nejjari i Vicenç Puig, del Departament d'Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial i del grup de recerca CS2AC-UPC, han obtingut el Best Paper Award pel
treball Fault Detection and Isolation in Flat Navigation Canals, atorgat per l’Organizing Committee of 4th
International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT'17).
Roland Terborg, del grup Optoelectronics a l'ICFO, ha obtingut el Best Poster Award pel pòster Portable
lens-free microscopy with sub-nanometric depth sensitivity for thin films and protein detection, atorgat per l'Italy
Chapter of the IEEE Photonics Society.
Eva Vidal, doctora en Enginyeria de Telecomunicacions i directora del Centre de Cooperació per al
Desenvolupament (CCD) de la UPC, ha estat guardonada amb el Premi Alan Turing al compromís social en la
23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica.
Robert Burfau, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), ha rebut el premi
especial a la Trajectòria Professional, atorgat pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB).
Maria Pau Ginebra, catedràtica de Ciència dels Materials i directora de la divisió de Biomaterials del Centre
de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), així com del grup de recerca de Biomaterials, Biomecànica i
Enginyeria de Teixits de la UPC, ha estat seleccionada com una de les 12 finalistes al EU Prize for Women
Innovators 2018.

Esudiantat de doctorat
Julián Barreiro Gómez, de l’IRI, ha obtingut el CEA Springer Award 2017 a la millor tesi d’enginyeria de
control a Espanya, pel seu treball The Role of Population Games in the Design of Optimization-based
Controllers: A Large-scale Insight. La tesi va ser tutoritzada pel profesor Carlos Ocampo Martínez.
Marta Bofill Roig, del Departament d'Estadística i Investigació Operativa i membre del grup de recerca en
Bioestadística i Bioinformàtica (GRBIO), ha estat la guanyadora del Best Student Paper Award in honor of
Prof. Steve Lagakos, pel treball The anticipated Odds Ratios to decide the choice of a primary binary
endpoint, dirigit per Guadalupe Gómez Melis, del Departament d’Estadística i Investigació Operativa i del
GRBIO.
Míriam Febrer, del Laboratori d'Enginyeria Biomecànica (BIOMEC, CREB) a l'ETSEIB, ha obtingut una de les
beques de la Fundació Caixa d'Enginyers per a tesis doctorals, per fer la tesi Prediction of assisted
walking using subject specific biomechanical models, dirigida pels professors Josep Maria Font (Departament
d'Enginyeria Mecànica i director del grup BIOMEC, ETSEIB) i Benjamin J. Fregly (Rice University, Houston,
EUA).
Mònica Egusquiza, del Departament de Mecànica de Fluids, juntament amb altres membres del Centre de
Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF), ha obtingut el premi al millor paper científic presentat a
l’IMEKO TC10 Workshop sobre technical diagnostics in cyber-physical, per l'article “Advanced Condition
Monitoring of Pelton Turbines”.
Lledó Prades, de l'EPSEM (UPC Manresa), va guanyar el premi al millor pòster en la 7th Internacional
Conference on Biotechniques for Air Pollution Control and Bioenergy, pel treball Rheological properties of
biofilms: steady and shear flow modelling, fet en col·laboració amb la Universitat Jaume I.
Jorge Querol, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions i del Grup de Recerca en Ciències i
Tecnologies de l'Espai (CTE/IEEC), ha guanyat la 5a edició de la Beca Isabel P. Trabal, pel seu treball sobre
el desenvolupament d'eines per a la detecció, localització i mitigació d'interferències i sistemes antiinhibidors
de senyals per augmentar la seguretat dels receptors de GPS i GNSS.
Antonio Rubio Romano, de l’IRI, juntament amb el seu supervisor, Francesc Moreno Noguer, van obtenir el
Best Paper Award a la International Conference on Computer Vision (ICCV), amb el treball Multi-Modal
Embedding for Main Product Detection in Fashion.
Mónica Sambade, del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació a
l'ETSAB, ha obtingut un tercer premi a l’UNESCO-UIA & MIDO Student Design Prize for Responsible
Architecture, pel projecte People in Motion: In-Transit Architecture for New Production Backgrounds, atorgat
per la International Union of Architects (UIA).
Pablo Segovia Castillo, de l’IRI, juntament amb el seus supervisors, Joaquim Blesa Izquierdo i Vicenç Puig
Cayuela, van obtenir el Best Paper Award en la 4th International Conference on Control, Decision and
Information Technologies (CoDIT), pel treball Fault detection and isolation in flat navigation canals.
Sara Siniscalchi, de l’IRI, juntament amb el seu supervisor, Carlos Ocampo Martínez, van obtenir el Best
Poster Award at WindEurope, pel treball A wind farm operational strategy for primary frequency support
optimization.
Sara Vima Grau, del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura, és coautora, juntament amb l'estudi h3o,
integrat pels arquitectes Miquel Ruiz Planella, Adrià Orriols Camps i Joan Gener González, del projecte Heads
in the Clouds, que ha rebut una menció especial en el concurs internacional d'arquitectura i urbanisme
Europan 14.

Esudiantat de grau i màser
Francesc de Paula de Puig i Juan José Vázquez, estudiants de màster a la FIB, i Sergio Paredes, estudiant
de grau a la FIB, tots ells col·laboradors en formació de l'inLab FIB UPC, han obtingut, juntament amb Soraya
González, el segon premi en la categoria "Help us make smart devices smarter to reduce claims" a la
HackUPC Fall 2017, atorgat per ServiZurich, pel projecte Peep'Can.
Ester Lorente i Marc Vila, graduats per la FFIB i estudiants de màster a la FIB i col·laboradors en formació a
l’inLab FIB, de la UPC, juntament amb Sandra Martin, graduada per la Facultat de Ciències de la Informació a
la Universidad Complutense de Madrid, han obtingut el primer premi en la categoria “Help us make smart
devices smarter to reduce claims” a la HackUPC Fall 2017, atorgat per ServiZurich, pel projecte Lazarus.
Ester Lorente, Marc Vila, Juan Salmerón i Oriol Serch, graduats per la FIB i membres de l'inLab FIB, han
obtingut el primer premi a la HackForGood Barcelona, atorgat per Telefónica, per l’aplicació mòbil
TellMedLeaflet, que reconeix medicaments per a persones amb dificultats visuals.
Ester Lorente, graduada per la FIB i estudiant de màster a la FIB i col·laboradora en formació a l’inLab FIB,
ha obtingut el premi Dona TIC 2017 en la categoria d’estudiant TIC universitària, en reconeixement al
desenvolupament d’un projecte destacable en l'àrea de Smart Mobility, a la participació i el reconeixement de

premis en diverses hackatons, i per ser un referent de les dones en l'àmbit de les TIC. Aquest premi ha estat
atorgat pel 12x12 Congress, organitzat per l’associació Tertúlia Digital i SmartCAT, de la Generalitat de
Catalunya.
Ester Lorente, Marc Vila i Francesc de Paula de Puig, estudiants de màster a la FIB, i Josep de Cid,
estudiant de grau a la FIB, col·laboradors en formació de l'inLab FIB, han obtingut el primer premi de la
categoria Smart Mobility de la Hackathon Mobility BCN 2017, organitzada per CARNET, pel projecte
Microcities, que ubica les microciutats properes a l’usuari i en facilita una llista dels serveis disponibles, les
opcions per accedir-hi amb vehicle, les connexions amb transport públic a l’interior i possibles descomptes per
l’ús d’aquests serveis.
Andrés Flores, estudiant del màster en Intel·ligència Artificial a l’IRI, ha obtingut l'accèssit al Premi al Millor
TFM en Intel·ligència Artificial, atorgat per l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, pel seu treball
Speech and motion recognition for a robot assistant in dreessing.
Cesc Folch, Enrique Jiménez i Gerard Orriols, estudiants del Centre de Formació Interdisciplinària Superior
(CFIS), han guanyat una medalla de plata en el concurs de programació SWERC 2017, organitzat per
l’Association for Computing Machinery (ACM) i la International Collegiate Programming Contest (ICPC).
Santiago Garau, Huijun Jiang i Xavier Anducas, estudiants del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i
Desenvolupament de Producte a l’ESEIAAT, han obtingut el primer premi a la Vidrala Design Contest de
MasterGlass, el 2n concurs de disseny d’envasos i ampolles de vidre, pel projecte ICE Pure Icelandic Water,
atorgat per Vidrala a la Bilbao Design Week 2017. En el projecte han col·laborat la Facultat d’Enginyeria de
Deusto i l’Associació de Dissenyadors d’Euskadi.
Isabel García Baños i Gerard Pinart Baillés, estudiants del grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i
Automàtica de l’EEBE, van rebre el Premi Enginyers BCN 2017 al millor TFG, pel seu projecte Multiple-Input
Multiple-Output Energy Processing for Energy Harvesting Applications, sota la direcció del professor Herminio
Martínez García, del Departament d'Enginyeria Electrònica.
Eduard Maura i Sergio Paredes, estudiants de grau en Enginyeria Informàtica a la FIB, i Juan José
Vázquez, estudiant del màster en Innovació i Recerca en Informàtica, i tots ells col·laboradors en formació de
l'inLab FIB, han obtingut els premis Coolest Tech Prize i Let's Program in Kotlin, atorgats per Bloomberg i
JetBrains, respectivament, pel projecte IctusDetection, durant la hackató HackPrague.
Eduard Maura i Sergio Paredes, estudiants del grau en Enginyeria Informàtica; Juan Salmerón, PAS de la
UPC, i Juan José Vázquez, estudiant del màster en Innovació i Recerca en Informàtica, i tots ells
col·laboradors en formació de l'inLab FIB, han obtingut el premi #HackHarassment, atorgat per l’MLH, pel
projecte F**KHarassment, durant la hackató CopenHacks.
Aina Miralda Calderon, estudiant del grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil a l’ESEIAAT, ha
obtingut el primer premi de la 3a edició del premi d’innovació al talent jove de la Fundación Textil
Algodonera, pel seu treball de fi de grau Gestió del disseny d'una col·lecció de teixits de moda, realitzat a
l'empresa Dobert Textil Group. El treball fou dirigit pel professor Josep Maria Canal i assessorat pel professor
Manel Rajadell.
Íngrid Munné Collado, del centre de recerca CITCEA-UPC, ha obtingut el premi al millor projecte de fi de
màster, atorgat pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya a la Nit de l'Eficiència de 2017, pel projecte
Anàlisi de tipus tèrmic i posada en marxa d'un gasificador tipus Downdraft per a microgeneració elèctrica a
partir de biomassa.
Pau Oliver, estudiant del grau en Enginyeria Informàtica a la FIB, ha obtingut el Premi Mobilitat en la
jornada Hack4Good Barcelona, pel projecte RampIt, atorgat per la UOC.
Miquel Ortega, Jordi Castellví i Jan Olivetti, estudiants del CFIS, han guanyat una medalla de bronze en el
concurs de programació SWERC 2017, organitzat per l’Association for Computing Machinery (ACM) i la
International Collegiate Programming Contest (ICPC).
Carlos Rodríguez, estudiant d’Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació a l’Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB); Gabriel Esteban, estudiant d’Enginyeria
Informàtica a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), i David Riudor, nou graduat en Enginyeria de
Tecnologies i Serveis de Telecomunicació a l’ETSETB, han obtingut el premi a la millor startup del món en
fase seed per part d'Angelhack, pel desenvolupament de la seva startup Goin. Han obtingut el primer premi a
la hackató Angelhack Global Series Barcelona 2017 i el segon premi a la hackató MLH Prime Europe.
Artur Romero Hazas, estudiant del doble grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria de
Navegació a l’EETAC; Ariadna Puig, estudiant de grau a l’ETSEIAAT, i Guillem Sanchez i Roger Lapeyra,
estudiants de grau a l’ETSEIB, han estat guanyadors de la fase local de la European BEST Engineering
Competition, en la modalitat de Case Study.
Marc Vila, Juan José Vázquez i Juan Salmerón, estudiants de màster a la FIB, i que formen part de l'inLab
FIB UPC, han obtingut, juntament amb Sandra Martín, Laura Benítez i Rita Leite, el segon premi absolut a la
Hackath2on, organitzada per Aigües de Barcelona a la primavera de 2017, pel projecte Save&Sound, que
combina la música i l’estalvi en el consum d’aigua.
Luuk Willemsen i Pau Argelaguet, estudiants del grau en Enginyeria Informàtica a la FIB, han obtingut el
premi Bloomberg a la hackató CopenHacks, celebrada a la seu de Microsoft a Dinamarca, pel seu projecte
InfinityCloud.
Martí Zamora Casals, estudiant del màster en Recerca i Innovació en Informàtica a la FIB, ha obtingut el 2n
premi en la 3a edició dels Big Data Talent Awards, per la tesi de màster Computing and visualizing
informative trajectories in temporally annotated data, atorgat per Eurecat i amb el patrocini d’Oracle.
Miren Etxebarría i Guillermo García, titulats en Arquitectura Tècnica i Edificació a l’Escola Politècnica
Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), han guanyat el premi al Treball Fi de Grau del CAATEEB amb el
projecte ‘Aspàrrena cap a un model sostenible: diagnosi’.
Jordina Barrachina, David Cabezas, Carlota de Haan Bosch, Carla López i Carme Rosselló, liderats pel
professor Lluís Giménez, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitecura de Barcelona, han estat guardonats amb
un segon premi al Tongji International Construction Festival 2018.
El projecte ‘Diálogo: entorno y tiempo’, desenvolupat pels estudiants Aina Brunet, Andrés Echarri, Miquel
Ramón i Sofia Vila, de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), ha estat la proposta guanyadora del Concurs Internacional d’Idees ‘Solar de
Samaniego-Paisaje Integrado’, organitzat per Bodegas Solar de Samaniego en col·laboració amb la Càtedra
UNESCO Paisatges Culturals i Patrimoni de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).
Ainoa Forcada, estudiant de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), ha rebut el Premi ENGINYERS
BCN 2018, en la categoria de millor Treball Fi de Grau, pel projecte “Mesura de forces de contacte i càlcul dels
moments articulars d’un ciclista”.
Premi ENGINYERS BCN 2018: dos accèssits ex aequo, un per a l’estudiant de l’EEBE Salustino Valverde,
amb un treball sobre un sistema que mesura la transpirabilitat dels teixits esportius, dirigit pel professor
Herminio Martínez, i un altre per a l’estudiant Rut Martínez, de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC, amb una proposta per desenvolupar un sistema
que serveixi com a entrenador quirúrgic per a cirurgia endoscòpica, sota la direcció de Francisco Bermúdez i
Pedro Moragas.
Jordi Oña, Elliot Jiménez, Daniel López, Adrián Castillo i Andreu Rojas, estudiants del grau en Disseny i
Desenvolupament de Videojocs del CITM, han estat els guanyadors absoluts del premi al millor videojoc a la
Game Jam, organitzada per King; a més, també s’han endut el premi King Fun Award de la delegació de
Barcelona.

ESPORTS
Eloi Canals Pascual, estudiant de segon curs d'Enginyeria Física a l'ETSETB, ha estat proclamat campió de
Catalunya, d'Espanya i d'Europa en patinatge artístic sobre rodes en la categoria júnior masculí.

Campionats esportius universitaris d’Espanya
Javier Delgado, estudiant de l’FNB, ha guanyat, en atletisme, la medalla d’argent en 400 m tanques.
Álvaro Guerin, estudiant de l’ETSETB, ha guanyat, en golf, la medalla de bronze.
Alberto Guillén, estudiant de l’FNB, ha guanyat, en vela, la medalla d’or.

Joan Herp, estudiant de l’ETSEIB, ha guanyat, en vela, la medalla d’or.
Marc Lort, estudiant de l’ETSETB, ha guanyat, en karate, la medalla de bronze.
Jorge Martínez Doreste, estudiant de l’FNB, ha guanyat, en vela, la medalla d’or.
Jaime Mensecal, estudiant de l’ETSAB, ha guanyat, en vela, la medalla d’or.
Marina Ojeda, estudiant de l’ETSAB, ha guanyat, en esgrima, la medalla d’argent en la categoria de floret.
Arnau Rovira, estudiant de l’EPSEM, ha guanyat, en natació, la medalla d’argent en 200 m lliures.
Matias Sabaté, estudiant de l’FNB, ha guanyat, en vela, la medalla d’or.
Elías Aretz i Jorge Martínez Doreste, de la Facultat Nàutica de Barcelona; Fátima Díaz i Jaime Menescal,
de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), i Juan Gómez, de l’Escola de Camins de Barcelona
(ETSECCPB), han guanyat, en vela, la medalla de bronze.
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Generadora de coneixement
Un 83% de les persones que es titulen a la UPC afirmen que tornarien
a matricular-se a la mateixa universitat. Aquesta afirmació és fruit d’una
particular manera d’entendre la docència en la qual l’estudiant és el
principal protagonista. Una sòlida formació teòrica combinada amb la
possibilitat de participar en un gran nombre de projectes reals i un pes
important de les pràctiques són trets característics de la formació UPC. La
generació del coneixement la singularitzen les escoles i les facultats,
amb una empremta pròpia.
La programació acadèmica d'aquest curs acadèmic ha implicat la
implantació de tres nous graus universitaris amb una elevada
incidència professional: el grau en Ciència i Enginyeria de Dades, el
grau en Enginyeria d’Automoció i el grau en Disseny, Animació i Art
Digital. Pel que fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s’han
implementat tres nous programes de màster: el màster en Estudis
Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign), el màster en Enginyeria
Naval i Oceànica i el master’s degree in Applications and Technologies for
Unmanned Aircraft Systems (Drons). En el marc del programa Erasmus
Mundus, s’ha posat en marxa el master’s degree in Big Data Management
and Analytics. En l'àmbit dels programes de doctorat, s’ha iniciat un nou
programa interuniversitari de doctorat en Bioinformàtica. D’altra banda,
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya) ha acreditat 3 graus i 7 màsters universitaris.
Aquest curs acadèmic la matrícula de nou ingrés en els estudis de grau
universitari ha estat de 5.366 estudiants i de 2.764 estudiants en els
estudis de màster universitari. Pel que fa a la inserció laboral dels titulats
UPC, el darrer estudi publicat per l’AQU Catalunya mostra que el 92,7 %
dels titulats de la Universitat estan treballant.
L’activitat de recerca de la UPC la situa com un agent clau en el progrés
d’una economia que cada cop més es basa en el coneixement i la
innovació. La UPC és la universitat líder de l’Estat pel que fa a la
captació de recursos en el marc del projecte Horizon 2020. Des que
es va iniciar aquest programa, la Universitat ha aconseguit 136 projectes,
39 dels quals són coordinats, per un import total de més de 50 milions
d’euros.
Aproximadament, uns 800 nous projectes i convenis de recerca se
sumen cada any a l’activitat dels investigadors. El talent de la comunitat
investigadora, la xarxa d’instal·lacions i equips i l’esperit de col·laboració a
través de les aliances establertes amb altres centres de recerca i
investigadors d’arreu del món, són la clau de l’estratègia de la recerca
UPC. Pel que fa a les publicacions científiques més reconegudes en
l'àmbit internacional, cal destacar l’increment del nombre d’articles
publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports, amb 1.751
articles.

El superordinador
MareNostrum 4, en producció

Nous ajuts 'Marie Curie' a
cinc projectes de recerca
UPC

Projecte InSight: un microxip
dissenyat a la UPC, camí de
Mart

Durant l'any 2017, s'han gestionat 521 contractes nous de personal de
recerca i s'han concedit 189 beques perquè estudiants de grau i/o màster
s'iniciïn en la recerca. S'han realitzat 105 nous contractes predoctorals
per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral i s'han
iniciat 69 contractes postdoctorals perquè els investigadors consolidin
la seva tasca de recerca.
En el marc del nou Pla d’internacionalització de la UPC, s’han signat 68
nous convenis de col·laboració amb altres institucions, i s’ha
participat en 40 fires de promoció dels estudis a diferents països de
l’Amèrica Llatina, l’Àsia, l’Àfrica i Europa. Aquest curs s’han establert
noves aliances amb agències de beques i ha augmentat la mobilitat
d’estudiants outgoing un 6 % respecte al curs passat.
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Docència de qualitat
Programació dels esudis de grau i màser universitari
La programació acadèmica del curs 2017-2018 ha implicat la
implantació de tres nous graus universitaris amb una elevada incidència
professional:
1. El grau en Ciència i Enginyeria de Dades, impartit conjuntament per la

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i la Facultat
de Matemàtiques i Estadística (FME), i coordinat per la FIB.
2. El grau en Enginyeria d’Automoció, impartit els tres primers cursos a
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) i el
quart curs a l’EPSEM o bé a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB).
3. El grau en Disseny, Animació i Art Digital, de 180 crèdits ECTS i
impartit al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM).

Estudiantat de la UPC

Aquest curs la programació de grau també ha incorporat l’accés a través
de la preinscripció universitària al grau en Enginyeria Civil, en la seva
modalitat íntegrament en anglès.
Pel que fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s’han implementat
tres programes. D’una banda, el màster universitari en Estudis Avançats
en Disseny-Barcelona (MBDesign), impartit per la UPC i la Universitat de
Barcelona (UB), i que té cinc especialitats: Contemporary Project
(impartida a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona);
Disseny, Innovació i Tecnologia (impartida a l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú); Enginyeria del Disseny Industrial
(impartida a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa); Direcció d’Art en Disseny (impartida a la
Facultat de Belles Arts de la UB), i Recerca en Disseny (de caràcter
transversal).

Titulats/des i graduats/des de
la UPC

També s’hi han incorporat el màster universitari en Enginyeria Naval i
Oceànica, a la Facultat de Nàutica de Barcelona, amb atribucions
professionals i dues especialitats, i el master’s degree in Applications and
Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drons), a l’Escola
d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels.
S’han modificat plans d’estudis d’alguns màsters universitaris, com és el
cas del màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació, que ha
afegit especialitats, o el d’Estadística i Investigació Operativa, que ha
incorporat continguts obligatoris d’investigació operativa i una nova
intensificació en Data Science.
En el marc del programa Erasmus Mundus, s’ha posat en marxa el
master’s degree in Big Data Management and Analytics, a la FIB. Així
mateix, s’han desprogramat els programes Erasmus Mundus següents:
master’s degree in Information Technologies for Business Intelligence,
IT4BI, de la FIB, l’Erasmus Mundus master’s degree in Flood and Risk
Management i l’Erasmus Mundus master's degree in Structural Analysis of
Monuments and Historical Constructions (SAHC), tots dos impartits per
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports de
Barcelona. D’altra banda, com a conseqüència del procés de des
adscripció de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, s’ha iniciat la
desprogramació del grau universitari en Enginyeria d’Organització
Industrial.
Finalment, també cal destacar el desenvolupament del disseny del
suplement europeu al títol en les titulacions de grau i màster, que s’ha
materialitzat amb el corresponent acord de Consell de Govern, que
defineix l’estructura que seguirà aquest document a la UPC.

Novetats normatives
Durant aquest curs acadèmic s’ha modificat el Marc de dobles
titulacions, atès que el marc anterior recollia aspectes normatius i de
gestió més propis d’altres documents reguladors, i també que la relació de
dobles titulacions de la UPC està inclosa en la programació acadèmica
que aprova anualment el Consell de Govern. El document aprovat inclou
només aquells aspectes propis d’un marc normatiu que ha de servir per
definir què són les dobles titulacions, quins tipus s’ofereixen a la nostra
universitat i quins aspectes s’han de tenir en compte per elaborar les
memòries d’implantació de dobles titulacions.
D’altra banda, s’han actualitzat els procediments administratius i de gestió
econòmica vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i
màster i s’han produït canvis en la Normativa acadèmica dels estudis
de grau i màster (NAGRAMA), com ara la inclusió d’uns capítols
específics d’accés, avaluació curricular, reconeixement de crèdits i
permanència en els itineraris de doble titulació, i l’adaptació de la redacció
del text a l’Acord de Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, sobre la
moratòria del requisit B2 i les quatre vies per assolir la competència en
una tercera llengua en els graus de la UPC.

Programes de doctorat

Indicadors de biblioteques

Enllaços relacionats
Estudis de grau, màster i
doctorat
Escola de Doctorat
Servei de Gestió
Acadèmica
Servei de Biblioteques

Aquest curs acadèmic s’han ofert 672 places per a l'accés a programes de
doctorat. S’ha iniciat el programa de doctorat interuniversitari en
Bioinformàtica, impartit conjuntament amb la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) (universitat coordinadora), la Universitat de Girona
(UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) i la Universitat de Vic (UdV). També s’ha iniciat l'extinció del
programa de doctorat Erasmus Mundus en Computació Distribuïda, del
qual la UPC és universitat coordinadora.
Enguany, l'Escola de Doctorat ha continuat participant en el pla de
Doctorats Industrials 2017, promogut per la Generalitat de Catalunya,
amb un total de 32 noves tesis dirigides que es desenvolupen en
empreses de diferents sectors. Així, des de l'inici del pla pilot el 2012 i fins
a finals de 2017, s'han gestionat un total de 437 projectes, dels quals 137
s'han desenvolupat a la UPC (31,4 %).
Pel que fa a la relació amb altres entitats nacionals de doctorat, s'ha
participat en la reunió anual de la Conferencia de Directores de Escuelas
de Doctorado de España (Còrdova, novembre de 2017). Al llarg del curs
s’ha participat en les diferents sessions de la Comissió i en accions
compromeses amb el seguiment i desenvolupament dels estudis de
doctorat, com per exemple una reunió celebrada l'abril de 2018 al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte amb la sotsdirectora general
d'ordenació acadèmica dels ensenyaments universitaris i del professorat
universitari, o bé el març de 2019 amb el rector de la Universitat de
Còrdova i president de la Sectorial de Transferència i Tecnologia, etc. En
l’àmbit autonòmic, s’ha continuat participant en les reunions convocades
per l'Associació Catalana d'Escoles de Doctorat (octubre de 2017 i abril
de 2018).
En relació amb altres entitats internacionals, com a membre del Cluster
Leading Universities of Science and Technology, l'Escola ha participat en
les diferents reunions i activitats que aquest clúster ha realitzat durant el
curs. Com a membres de la European University Association (EUA), s'ha
participat en la jornada The Transformation of Doctoral Education: Why it
Matters for Europe, el març de 2018, i en la 11th EUA-Council for Doctoral
Education Annual Meeting (University of Ljubljana, juny de 2018).
En l'àmbit de la qualitat dels programes de doctorat, durant aquest curs
s'han treballat els informes d'acreditació, arran del seguiment que es va
fer el curs passat, en 24 programes i, a més, els 24 programes restants
han fet el seguiment per primera vegada.
Pel que fa a accions específiques de l'Escola per a la comunitat de
doctorands i futurs doctorands, cal destacar dues jornades:
Welcoming Ceremony (17 de novembre de 2017): sessió inaugural a
càrrec de la Dra. Melita Kovacevic, Former Vice-Rector for Research
and Technology, University of Zagreb, de Croàcia. En aquest acte va
tenir lloc el lliurament dels premis extraordinaris als guardonats de la
convocatòria de 2017.
Jornada de Portes Obertes (17 de maig de 2018), sessió per a la
promoció dels estudis de doctorat adreçada als estudiants de màster
de la UPC, i final del concurs Presenta la teva tesi en 4 minuts,
organitzat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, amb el suport de
la Generalitat de Catalunya.

Matrícula de nou ingrés
Aquest curs acadèmic, la Universitat ha consolidat l'oferta de places de
nou ingrés. La matrícula de nou ingrés en els estudis de grau
universitari ha estat de 5.366 estudiants, xifra que representa un
lleuger increment respecte del curs anterior d’un 1,1 %. D'altra banda, la
matrícula de nou ingrés dels estudis de màster universitari suma un
total de 2.764 estudiants. En conjunt, la matrícula de nou ingrés dels
estudis de màster universitari s’ha incrementat un 135,6 % des del curs
2012-2013.

Resultats acadèmics
La taxa d'èxit dels estudiants de grau, que mesura els crèdits superats
respecte dels crèdits presentats, ha estat del 81,25 %, mentre que la taxa
d'èxit dels estudiants de màster ha estat del 98 %. Les dues taxes s’han
mantingut respecte al curs anterior.
Mentre que la taxa de rendiment dels estudiants de grau, que mesura
els crèdits superats respecte dels matriculats, ha estat del 77,3 %, la taxa
de rendiment dels estudiants de màster ha estat del 94,3 %. En aquest
sentit, ambdues taxes representen valors similars respecte al curs
anterior.
D'altra banda, segons el darrer estudi realitzat el 2017 sobre la inserció
laboral dels titulats UPC del curs 2012-2013, publicat per l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), el 92,7
% dels titulats de la Universitat estan treballant (un augment
significatiu respecte a l’edició anterior, en què el percentatge era del 86
%). D'aquests, el 90,3 % ho fa a temps complet i el 73,8 % desenvolupa
tasques que requereixen estudis universitaris en el seu lloc de treball.
També, segons aquest mateix estudi realitzat sobre els graduats i
graduades de la UPC, el 67,1 % dels estudiants repetirien la mateixa
titulació i el 72,2 % dels enquestats tornarien a triar la UPC (aquest
percentatge ha pujat significativament segons els resultats de l’anterior
edició de l’enquesta, que situava en un 62,3 % els estudiants que
tornarien a estudiar la mateixa titulació i en un 60 % els que ho tornarien a
fer a la UPC).
Finalment, cal destacar que els titulats valoren amb una mitjana de 3,71
(en una escala d'1 - molt insatisfet/a a 5 - molt satisfet/a) la seva
satisfacció general amb la titulació de la qual s'acaben de graduar, resultat
que es troba lleugerament per sobre del 3,63 obtingut en l’enquesta de
l’edició anterior.

Avaluació de les titulacions de grau i màser
Durant aquest curs acadèmic, l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat 3 graus i 7
màsters universitaris.
Els graus universitaris acreditats són:
De l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona (ETSETB), el grau universitari en Enginyeria Física.
Del Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET), el grau en
Administració i Direcció d’Empreses.
Del Centre Universitari EAE, el grau en Administració i Direcció
d’Empreses.
Pel que fa als màsters universitaris acreditats:
De l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona (ETSETB), el master’s degree in Photonics, el master's
degree in Telecommunications Engineering (MET) i el master's degree
in Electronic Engineering (MEE).
De l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB), el màster universitari en Enginyeria Industrial i el màster
universitari en Enginyeria de l'Energia.
De l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), el
màster universitari en Enginyeria de Mines.
De l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la
Sostenibilitat (ISST.UPC), el màster universitari en Ciència i Tecnologia
de la Sostenibilitat.
Totes les titulacions, tant de grau com de màster, han obtingut una
valoració global favorable. Val a dir que el grau en Enginyeria Física, el
master’s degree in Photonics, el master's degree in Telecommunications
Engineering (MET) i el master's degree in Electronic Engineering (MEE)
de l’ETSETB han estat acreditats en progrés d’excel·lència.
Els certificats d'acreditació que emet l’AQU Catalunya tenen una validesa
màxima de sis anys en el cas dels graus i de quatre en el cas dels
màsters.

Insitut de Ciències de l'Educació (ICE)
Pel que fa a la innovació docent, durant aquest curs s’ha obtingut el
reconeixement de grup de recerca emergent pel Barcelona Science and
Engineering Education Research Group (BCN-SEER). L’objectiu d’aquest
grup és facilitar i promoure la recerca en educació de les ciències, la
tecnologia i l’enginyeria a la UPC, i que tota aquesta experiència reverteixi
en una millora de la qualitat docent de la UPC.
S’ha continuat la línia de treball d’enfortiment i consolidació de relacions
amb els centres i departaments, per donar resposta a totes les demandes
de col·laboració per activitats específiques relacionades amb temes
d’ensenyament-aprenentatge i d’innovació docent, com ara peticions de
formació específica o suport a jornades docents. També s’ha iniciat un
recull de grups d’innovació docent i de projectes d’innovació docent que
es realitzen a la Universitat, per facilitar compartir el coneixement amb tot
el professorat que hi està implicat.
S’ha participat activament en els quatre grups de treball STEMcat,
promoguts per la Generalitat, per despertar vocacions en ciència i
tecnologia entre el jovent català.
També s’ha impulsat el projecte “Contextualització de les matemàtiques”
per millorar l’aprenentatge de les matemàtiques per part del nostre
estudiantat, amb l’objectiu, entre altres, de reduir l’abandonament a primer
curs.
Pel que fa a la formació del professorat, l’ICE ha continuat la línia
engegada el curs anterior de potenciar la millora de la docència i la
promoció de la innovació docent a la UPC. Pel que fa a la programació de
cursos de formació per al PDI, s’han programat 90 cursos, amb un total de
1.168 inscrits, en què s’ha assolit un nivell de satisfacció de 4,4 sobre 5.
També s’ha continuat amb la segona promoció del programa de postgrau
en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM), del qual s’ha
fet una primera lectura de projectes el febrer de 2018 i un altre el juny de
2018, amb un total de 8 titulats.
A l’entorn de secundària, s’ha mantingut l’oferta de cursos anteriors
adreçada a professorat preuniversitari. En aquest àmbit, recentment s’ha
rebut l’encàrrec del Departament d’Ensenyament d’organitzar i dinamitzar
dos grups de treball de professorat de formació professional de les
famílies industrials que es posaran en marxa a partir del curs 2018-2019.
Així mateix, s’ha desenvolupat la prova pilot del projecte de mentories
de noies UPC a noies de secundària, que té l’objectiu d’aconseguir
sensibilitzar-les cap a carreres tecnològiques, científiques i matemàtiques
en el marc del 3r. Pla d’igualtat de la Universitat. El projecte, anomenat
t’STEAM, es troba en aquests moments en la etapa final de la prova pilot.
En el marc de la col·laboració del desplegament docent del màster de
secundària, s’ha participat activament en la comissió d’accés, creada pel
Departament d’Universitats, entre altres comissions, per a la millora del
màster en tot el territori català. Així mateix, es coordina el grup transversal
de l’especialitat de Tecnologia, en què participen també la Universitat
Ramon Llull, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Girona.
A l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge Atenea s’ha incorporat
una nova interfície d’importació ràpida de continguts unificada per tal de
facilitar al professorat la preparació de les assignatures a l’inici del
quadrimestre i s’han introduït millores en el procés de sincronització de
qualificacions i d’assignatures amb Prisma.
Durant aquest curs també s’ha millorat la visibilitat al nou catàleg web
institucional dels MOOC vius de la UPC a les convocatòries de la
Generalitat (ajuts per a cursos MOOC), per assegurar-ne la transició cap
a la nova plataforma institucional MOOC basada en Moodle.

Paral·lelament, s’ha donat suport als cursos El lenguaje de la Ingeniería;
Tecnociència i Ciència-ficció: de King Kong a Einstein; Transició vers un
nou model energètic; Low3 Zero Living: A Virtual Living Lab Course for
Sustainable Housing and Lifestyle; Waves and Systems, i Machine
Translation.
Durant el curs, el Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual (LISA) ha
continuat donant suport al professorat en la realització de produccions
audiovisuals UPC i segueix treballant per a la consolidació final del
projecte, col·laborant en la creació dels Serveis Audiovisuals UPC,
actualment en fase de desenvolupament.

Serveis de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Accés a les biblioteques

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC l’integren 12
biblioteques, que ocupen 21.540 m2 i posen a l’abast dels usuaris
3.486 places de lectura; 92 sales de treball en grup, amb 574
places, i 8 sales de formació, amb una capacitat de 158 places.
Durant l’any 2017 el nombre d’usuaris que han visitat les biblioteques
ha estat d’1.454.054. D’aquests, 82.379 hi han accedit en horaris
d’obertura extraordinària els caps de setmana i els festius durant el
període d’exàmens.
La reserva de les sales de treball ha estat un dels serveis més
demanats pels estudiants. En total, s’han enregistrat 36.978
ocupacions de les sales de treball en grup.
Les biblioteques han obert 2.921 dies i 31.321 hores. La mitjana de
dies d’obertura anual ha estat de 224.

Col·leccions
Durant l’any 2017 s’han fet 2.532.432 consultes al Catàleg UPC, xifra
que representa un augment del 34 % respecte de l’any anterior. S’han
consultat més de 53.000 documents i més de 135.000 documents han
sortit en préstec.
S’han subscrit 18.600 revistes electròniques i 25 bases de dades dins
del marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC), i 382 títols de revistes i 18 bases de dades d’àmbit politècnic.
S’han subscrit 18.600 revistes electròniques i 25 bases de dades dins
del marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC), i 382 títols de revistes i 18 bases de dades d’àmbit politècnic.
S’han inventariat 3.000 documents gràfics de la Càtedra Gaudí i de
l’Arxiu Gràfic de l’ETSAB, i s’han digitalitzat 4.139 plaques fotogràfiques
estereoscòpiques.

Serveis bibliotecaris
Les biblioteques han registrat 135.351 préstecs de documents, dada
que representa una disminució del 12 % respecte al 2017.
Actualment, les biblioteques disposen de 171 ordinadors portàtils en
préstec i durant el 2017 s’han realitzat un total de 47.222 préstecs
d'ordinadors.
Durant els mesos de setembre i octubre totes les biblioteques han
realitzat les anomenades “sessions d’acollida” als nous estudiants.
S’han realitzat 126 sessions i hi han assistit 3.760 estudiants.
S’han revisat i ampliat les metadades d’un total d’11.353 activitats en
l’aplicació DRAC (Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica de
la UPC) i s’ha introduït el text complet de 5.502 publicacions en el
repositori E-prints.
S’han impartit un total de 273 sessions de formació en habilitats
informacionals, corresponents a més de 518 hores de docència, amb
un total de 5.016 assistents (estudiants de grau i postgrau i PDI).

Producció científca d’accés obert UPC
Durant el 2017, UPCommons ha continuat augmentant els seus
continguts i actualment ja disposa de més de 95.000 documents, dels
quals més de 74.000 es troben disponibles en accés obert. El 2017 ha
tingut 5.102.593 visites i 10.221.795 descàrregues de documents.
Respecte a GEOCommons, ja disposa de més de 5.500 documents
acadèmics geolocalitzats i més de 1.000 entitats col·laboradores.
Des de la posada en marxa de FUTUR, l’any 2014, el portal acumula
un total de 2.075.117 de pàgines consultades des d’arreu del món, amb
una mitjana d’1,20 minuts per visita.
En relació amb el suport a la gestió de dades de recerca de la
Universitat, les biblioteques ofereixen assessorament a investigadors
en matèria de gestió de dades: des de l’elaboració d’un pla de gestió de
dades fins a la publicació en un dipòsit en obert, i s’han entrat 11 plans
de gestió de dades de la UPC.
Durant aquest any, les biblioteques han atès un total de 22 consultes
relacionades amb les dades de recerca i han impartit 34 sessions de
formació en què s’ha tractat aquest tema.
A UPCommons s’ha posat a disposició dels investigadors de la
Universitat la nova comunitat Research Data, en la qual poden fer
públiques les dades de recerca vinculades a una publicació o a un
projecte de recerca (H2020, etc.), i s’hi han publicat els 3 primers
datasets.

Bibliotècnica
Durant l’any 2017, el portal Bibliotècnica, la biblioteca digital de la
UPC, ha tingut un total d’1.661.232 visites.
En relació amb la versió mòbil de Bibliotècnica, també continuen
augmentant els accessos. En concret, durant el 2017 ha tingut 274.072
visites, amb 73.563 sessions i 25.720 usuaris.

Edicions
Al llarg de l’any 2017 s’han editat un total de 27 títols nous, dins de les
diverses col·leccions, de les quals destaquen les col·leccions UPCGrau
i UPCPostgrau, orientades a proveir de continguts les titulacions
pròpies de la Universitat.
Cal destacar l’edició i presentació del llibre de Rafael Moneo Una
manera de enseñar arquitectura: lecciones desde Barcelona 1971-1976

[en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2017. ISBN:
9788498806793 [Consulta: 30 abril 2018]. Disponible a:
<http://hdl.handle.net/2117/111270>.

Arxius
Durant el 2017 s’ha elaborat el mapa de processos de l’Oficina de
Documentació i Arxiu (ODA) per a l’anàlisi, disseny i millora dels
processos clau. També s’ha continuant organitzant tots els arxius de la
UPC i donant suport als nous projectes vinculats a l’e-administració de
la UPC.
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Recerca d'excel·lència
Projectes d'R+D+I (nacionals i europeus)
Pel que fa a les actuacions en l’àmbit dels projectes de recerca
nacionals d’aquest curs, orientat al Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, i al
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia, s’ha organitzat una jornada de presentació de les diferents
convocatòries de projectes, amb la intervenció de Marina Villegas Gracia,
directora general d’Investigación Científica y Técnica del Ministerio de
Economía y Competitividad, a la qual han asistit 226 persones, entre PDI,
tècnics i gestors de projectes. Aquesta acció ha generat la presentació de
107 propostes.
També es va organitzar una jornada de presentació de la convocatòria
d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017),
a càrrec de Victoria Miquel i Martí, directora de l’Àrea de Recerca de
l’AGAUR, a la qual van assistir 272 persones entre PDI, tècnics i gestors
de projectes. Com a resultat d’aquesta sessió es van presentar 169 grups.
Durant l’any 2017 s’han contractat nous projectes de recerca nacionals
per un valor de 19.913.691 €, distribuïts en 283 projectes nous.
Actualment, 806 projectes estan en funcionament, per un import de
61.307.2010,77 €.
La participació de la UPC en les convocatòries d'ajuts públics d'R+D+I ha
estat la següent:
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, en la
convocatòria de 2017 s’han presentat un total de 107 projectes, per un
import de 19.736.579 €, i s’han concedit en la proposta de resolució
definitiva 62 projectes, per un valor de 8.206.462 €. També s’han
aprovat 25 predoctorals per a aquests projectes.
En la convocatòria Acciones de Programación Conjunta Internacional
(APCIN), s’hi van presentar 4 propostes, per un import de 655.813 €, i
se n’han concedit 3, per un import de 370.000 €.
Pel que fa a la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal
de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016, coneguts com INNPACTOS
(projectes col·laboratius amb empreses), s’hi han presentat 11
propostes, amb un import de 2.137.879 €.
En la convocatòria Redes de Excelencia, s’hi van presentar 13
propostes, per un import d’1.518.907 €, de les quals s’han concedit 3,
per un import de 33.500 €.
En la convocatòria Europa Investigación, s’hi han presentat 10
sol·licituds, per un import de 201.000 €, i es van concedir 9, per un
import de 177.500 €.
Finalment, pel que fa als ajuts per donar suport a les activitats dels
grups de recerca (SGR 2017) de l’AGAUR, s’hi van presentar 169
grups, per un import de 9.073.594 €, i tots han estat reconeguts i
finançats, 46 per un import d’1.700.000 €.
Pel que fa als projectes europeus, la UPC se situa com a líder a
Catalunya quant a nombre de projectes finançats a través del
programa Horizon 2020 (H2020) i és la primera universitat espanyola pel
que fa a nombre de projectes europeus i retorn, i s’hi posiciona com la
tercera institució després del CSIC i la Fundació Tecnàlia. Des que es va
iniciar el programa H2020, la UPC ha aconseguit 136 projectes, 39 dels
quals són coordinats, per un import total de més de 50 milions d’euros.
Al llarg de 2017 s’han presentat 287 propostes de projectes
internacionals, 231 dels quals corresponen al programa H2020.
L’import total sol·licitat ascendeix als 80 milions d’euros. D’aquestes
propostes, la UPC es presentava com a líder de 39 projectes coordinats i
39 com a soci únic. Dels 39 coordinats, 24 són coordinats en consorci (4
dels quals, ITN) i 15 són en model mono-partner (6 ERC, 8 Marie S.-Curie
IF i 1 Clean Sky).
El programa amb un nombre més gran de propostes presentades ha
estat el Marie Sklodowska-Curie, seguit del programa de lideratge
industrial - Tecnologies de la informació i comunicació, ajuts del European
Research Council i el repte social de mobilitat integrada.
Durant el 2017 s’han concedit 59 nous projectes, per un import de 17
milions d’euros. El finançament més gran ha estat destinat a projectes de
les tecnologies de la informació i la comunicació, seguits dels ajuts de
l’ERC, accions Marie Sklodowska-Curie i projectes del camp de l’energia,
acció pel clima i transport intel·ligent. També han començat 6 projectes
Erasmus+ de la Key Action 2 (2 capacity building i 4 strategic partnership).
S’han promogut diferents sessions d’informació i tallers de treball per
donar suport als investigadors en la preparació de les seves propostes en
les convocatòries Marie Sklodowska-Curie, així com en temes
transversals com RRI (responsible research and innovation) o aspectes
de gènere. També s’han generalitzat les reunions internes d’inici de
projecte, en les quals participen totes les unitats implicades en la gestió

Enllaços relacionats
La recerca a la UPC
European Research
Projects
FUTUR. El portal de la
producció científica dels
investigadors de la UPC

dels projectes, incloent-hi l’àmbit bibliotecari, per assolir una coordinació
millor en el desenvolupament i la gestió diària dels projectes.
En aquest període, la UPC ha obtingut el segell de la Human
Resources Strategy for Researchers. També s’ha incorporat com a
membre de l’equip d’experts de les accions Marie Sklodowska-Curie a
Espanya i a la Red OE de Oficinas de Proyectos Europeos.

FUTUR. Portal de la producció científca dels
invesigadors de la UPC
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 (JCR), en el qual s’ha incrementat de forma
important el nombre d’articles, de 1.669 l’any 2016 a 1.751 el 2017.
Respecte a l’autoria de llibres de recerca, l’any 2016 eren 62 i l’any 2017
han estat 85, i en capítols de llibre, de 204 (2016) s’ha passat a 247
(2017). Respecte a les publicacions presentades en congressos, hi ha un
descens important, de 1.983 (2016) a 1.697 (2017), entre text complet i
abstracts.

Unitat d'Assessorament Suport Laboral a la Recerca
Durant aquest any 2017, s'han gestionat 521 contractes nous de
personal de recerca i s'han concedit 189 beques perquè estudiants
de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. Del total, 330 contractes
corresponen a personal de suport a la recerca i són personal
d'administració i serveis de la Universitat finançats per projectes
específics. S'han realitzat 105 nous contractes predoctorals per a
estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral. Són contractes
que tenen una durada de 3 anys, dels quals 66 corresponen a ajuts
finançats per convocatòries externes i 39 finançats per la UPC. També
s'han iniciat 86 contractes postdoctorals perquè els investigadors
consolidin la seva tasca de recerca, entre els quals 4 corresponen a
convocatòries externes i 82 de convocatòries pròpies de la Universitat.

Projectes esratègics insitucionals
A finals de 2017, s’ha tancat l’informe Claus per a un nou paradigma
energètic i s’han posat les bases per iniciar la segona fase d’execució de
les principals línies d’actuació.
Pel que fa a l’activitat en el programa RIS3CAT, s’està treballant en
l’impuls del sector emergent I.4.0, on la UPC fa de coordinadora, i en els
altres sectors emergents, liderats per altres institucions de recerca i en
què la Universitat pot esdevenir un partner substancial. A més, s’estan
fixant les bases per a l’execució dels projectes d’especialització i
competitivitat territorial del Besòs, el Garraf i Terrassa. A més, s’estan
executant els projectes de les comunitats de mobilitat sostenible, energia i
tecnologies de la salut que es van aprovar el 2016.
En el marc dels projectes de consolidació dels campus d’excel·lència
internacional, s’han acabat d’executar els principals projectes vinculats a
la convocatòria 2015-2017, dels quals s’ha fet la coordinació estratègica
amb la Universitat de Barcelona, soci del CEI Barcelona Knowledge
Campus.
En relació amb les knowledge and innovation communites (KIC) (i, en
concret, amb InnoEnergy), durant el 2017 han continuat les activitats
emmarcades en el Framework Programme Agreement (FPA) 2016-2020,
el marc que regula les relacions del consorci amb el European Institute of
Innovation and Technology (EIT), l’organisme que finança les activitats de
les KIC.
L’activitat de recerca de la UPC a InnoEnergy s’ha concentrat
principalment en dos projectes de recerca internacionals col·laboratius.
D’una banda, el projecte Sirocco, que està adaptant un sistema Fresnel
(una forma de concentració d'energia solar tèrmica) per assecar productes
dins la indústria alimentària, per substituir els combustibles fòssils utilitzats
actualment; i, de l’altra, el projecte ProInterface, que té per objectiu
desenvolupar tres productes destinats a millorar les condicions per al
subministrament d'electricitat i la integració de fonts d'energia distribuïdes
amb la xarxa de subministrament.
Respecte a les activitats de docència, la participació de la UPC se centra
en els màsters internacionals que formen part del projecte educatiu
InnoEnergy amb els següents programes: el master’s degree in Nuclear
Engineering i el màster universitari en Enginyeria de l’Energia, amb els
programes Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems
(SELECT), Renewable Energy (RENE), Smart Cities Smart Electrical
Networks and Systems (SENSE). 84 nous estudiants de màster s’han
matriculat a la UPC a través de la participació de la Universitat en aquest
projecte educatiu. Les activitats docents han implicat un pressupost d’1,3
M€, que ha estat dedicat a finançar beques per als estudiants, activitats
de mobilitat i valor afegit, i les matrícules, que el 2017 han superat els 400
k€.
A les activitats de recerca i docència cal afegir les vinculades a
l’emprenedoria i creació de negoci, que configuren globalment els vèrtexs
de l’anomenattriangle del coneixement. En total, la participació a
InnoEnergy ha representat per a la UPC una despesa de prop d’1,7 M€ i
ha situat la nostra universitat en una de les institucions del consorci amb
més volum de recursos.
També cal destacar la participació en un consorci europeu dirigit a
presentar una nova proposta de KIC en la temàtica de mobilitat urbana,
que es tancarà el juliol de 2018. En aquest sentit, cal subratllar el paper
actiu de la Universitat situant la UPC en l’steering commiteei
promocionant la ciutat de Barcelona per acollir elsheadquartersde la
comunitat en cas que el European Institute of Innovation & Technology
seleccioni aquestacandidatura.
Finalment, cal destacar el projecte de recerca InnoLOG, emmarcat en la

comunitat RawMaterials.

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
UPC

.

.

Accessibilitat

.

Avís legal

__

Mapa del lloc · Contacte · Directori UPC

· Identifica't Cerca

Memòria 2017-2018

Sou a: Inici

Generadora de coneixement

Internacionalització

Internacionalització
En el marc del Pla d’internacionalització de la UPC, aprovat el curs
passat, aquest curs cal destacar les accions següents:
S’han incrementat les activitats d’acollida de la comunitat internacional.
Ha augmentat la mobilitat d’estudiants outgoing un 6 %.
S’han establert noves aliances amb agències de beques de diferents
països.
S’han realitzat diferents actuacions en activitats de lobby a través de
les diferents xarxes internacionals a les quals pertany la UPC.
S’han incrementat les activitats d’internacionalització d’alumni a Mèxic i
la Xina.
S’ha impulsat l’atenció singularitzada a la comunitat internacional
procedent de països àmpliament representats entre els estudiants
incoming, com ara la celebració de l’Any Nou Xinès per a la comunitat
xinesa a Barcelona o bé l’organització de les Jornades CONACyTCatalunya, adreçades a tots els estudiants de doctorat mexicans en les
diferents universitats de Catalunya.
S’ha participat en missions internacionals per incrementar l’activitat
amb institucions de diversos països en diferents àmbits: Shaoxing,
Moscou, Pequín i Xangai.
S’ha participat novament en la xarxa d’intercanvi d’estudiants
UNITECH.
S’han promocionat les dobles titulacions internacionals: s’ha
participat a la Jornada de Dobles Titulacions, organitzada per la xarxa
TIME, juntament amb l’ambaixada de França a Madrid.

Programes de mobilitat per
països

Pel que fa a la mobilitat d’estudiants, aquest any s’ha incrementat prop
d’1 % el nombre d’estudiants que arriben d’universitats d’arreu del món.
Un 70 % dels estudiants de mobilitat procedeixen de la Unió Europea
(UE). Cal destacar que s’han diversificat els països amb els quals es
treballa, gràcies també a l’oportunitat que representa el programa
Erasmus+ KA107, que ofereix beques per finançar la mobilitat en certs
països fora de la Unió Europea. Pel que fa als estudiants UPC que
marxen de mobilitat, cal remarcar que, després dels països de la UE, la
següent destinació preferida pels estudiants són els Estats Units, país que
ja representa un 19 % de la mobilitat.
Respecte als programes de mobilitat del personal d’administració i
suport, aquest darrer curs 41 persones han fet una estada internacional
d’una setmana, 13 d’elles fora de la Unió Europea, i 48 han vingut a fer
una estada professional a la Universitat.
Pel que fa a les dades de mobilitat del personal docent i investigador,
han participat en el programa Erasmus+ més de 100 persones fent
estades docents, 28 d’elles a universitats de fora d’Europa.

Programes de mobilitat per
centres docents

Enguany s’han signat 68 nous convenis de col·laboració amb altres
institucions. Actualment hi ha un total de 372 convenis vigents.
Finalment, per promocionar la UPC en les fires internacionals
d’educació superior i amb l’objectiu de reclutar estudiants per al
postgrau (màsters universitaris i doctorat), durant el curs s’ha participat en
diferents fires d’un total de 18 països, amb presència a 40 seus diferents
de diversos països de l’Amèrica Llatina, l’Àsia, l’Àfrica i Europa.

Enllaços relacionats
Gabinet de Relacions
Institucionals i
Internacionalització
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Impacte en l'entorn econòmic
Els darrers anys, la UPC ha consolidat el seu paper com a agent clau per
al progrés d’una economia que cada cop més es basa en el coneixement i
la innovació. La Universitat ha refermat el seu rol com a agent de
transformació per a les empreses i ha anat teixint una xarxa
d’empreses vinculades a la Universitat que estan donant lloc a projectes
amb grans corporacions i amb petites empreses. La UPC és una
universitat amb vocació de col·laboració amb altres universitats de
prestigi, institucions i consorcis nacionals i internacionals.
Aquesta activitat es concreta en nombrosos convenis i projectes de
recerca, en la creació de noves empreses de base tecnològica, en la
generació i explotació de patents, i en els serveis científics i tècnics i
espais que la UPC posa a l’abast del seu entorn per generar progrés i
ocupació.

CARNET, reconegut amb el
Premi Nacional de Recerca
al partenariat público-privat

Els ingressos gestionats l'any 2017 per transferència de tecnologia i
coneixement a la UPC han estat de 24,31 M€, dels quals 16,50 M€ els ha
gestionat el Centre de Transferència de Tecnologia de la Universitat
(CTT), 1,91 M€ la Fundació CIT UPC i 5,90 M€ la Fundació CIM UPC.
Des del punt de vista de la gestió de la innovació, s’han assessorat 157
projectes, s’han presentat 52 sol·licituds de patents, s’han assessorat
10 empreses de base tecnològica i s’han negociat 9 nous contractes de
llicència. La mobilització d’inversions de capital en spin offs ha estat de
36.308.544 €, i la facturació anual per llicències, de 354.157,49 €.
Pel que fa als serveis cientificotècnics de la UPC, enguany s'han portat
a terme més de 2.800 serveis a tercers, per un import de 2.272.502,84 €,
que representa un increment respecte a l’any anterior del 7,4 %.

La UPC participa en la
iniciativa 5GBarcelona per fer
de Catalunya un hub digital
europeu de
5G

La Càtedra Gaudí digitalitza
el futur l’Arxiu Digital Gaudí
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Transferència de coneixement
Els ingressos gestionats l'any 2017 per transferència de tecnologia i
coneixement a la UPC han estat de 24,31 M€, dels quals 16,50 M€ els ha
gestionat el Centre de Transferència de Tecnologia de la Universitat
(CTT), 1,91 M€ la Fundació CIT UPC i 5,90 M€ la Fundació CIM UPC.
Durant aquest any 2017, la Universitat ha signat més de 300 contractes
entre diverses empreses i els seus grups de recerca gestionats pel
Centre de Transferència de Tecnologia. Alguns exemples d'aquesta
activitat són l'acord entre el Departament d’Enginyeria Electrònica de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona i
l’empresa Solar MEMS Technologies a partir del qual s'executa un
projecte per a la fabricació de tapadores de vidre resistents a la radiació
còsmica destinades a sensors solars de quatre quadrants per utilitzar-los
en aplicacions espacials.
També és una mostra d'aquesta activitat el conveni signat entre el
Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció, de l’Escola
Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa,
amb COMSA Corporación, que pretén desenvolupar un nou sistema
autònom per a la prevenció d’accidents de trànsit mitjançant l’energia
piezoelèctrica generada a la carretera pels mateixos vehicles.
El Departament de Màquines i Motors Tèrmics de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona ha signat un conveni amb
l’empresa Reboca, SL per a l’execució d’un projecte d’estudi referent a la
transmissió de calor en xarxes de distribució de canonades de
climatització d’edificis.
Finalment, el Laboratori de Materials de l’Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona ha signat un acord amb la Fundació Junta
Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família per executar un
estudi d’anàlisi i caracterització de morters a la façana del naixement del
temple barceloní.
CIT UPC, el centre tecnològic de la Universitat, ha continuat aquest curs
la seva tasca proactiva cap a empreses i entitats amb l’objectiu de
generar nous projectes de col·laboració, amb un èmfasi especial en
relació amb les petites i mitjanes arrelades al territori. Durant el 2017, el
percentatge de l’R+D realitzada amb empreses ha estat d’un 46 %,
mentre que un 54 % ha tingut el seu origen en projectes competitius.
Pel que fa a l'assistència a fires comercials, cal destacar la participació
a l’Internet of Things Solutions World Congress 2017 i l’Smart City Expo
World Congress 2017, on s’han presentat diferents prototips de diversos
projectes realitzats en aquests àmbits. També s’ha participat per primera
vegada en la segona edició del BCN 360o Mercado de Realidad Virtual,
esdeveniment de referència sobre realitat virtual i realitat augmentada.
S’ha continuat treballant en el projecte europeu Science2Society (S2S),
enfocat a millorar l’eficiència del sistema europeu d’innovació a partir de
noves estratègies i la seva implementació. També s’ha organitzat un
workshop sobre la millora dels processos de transferència de tecnologia a
Europa.
Pel que fa a les capacitats tecnològiques, s’ha actualitzat el catàleg de
tecnologies dels materials i se n’han editat de nous, com el de realitat
virtual i realitat augmentada i el de ciberseguretat.
Enguany, alguns projectes impulsats pel CIT UPC han estat guardonats
amb diferents premis i reconeixements: el Premi Alares 2017 a
l'excel·lència en prevenció de riscos laborals per a persones amb
discapacitat pel projecte Integragame, desenvolupat pel Centre de
Recerca en Enginyeria Biomèdica i el premi Manel Xifra Boada 2018,
atorgat per Comexi Group i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Girona, en la categoria de Centre Tecnològic. D'altra banda, la iniciativa
CARNET ha estat guardonada amb el Premi Nacional al Partenariat
Publicoprivat en R+I 2017, atorgat per la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació, i el projecte Virtual Mobility Lab ha rebut el Premi
ITS 2018 en Trànsit Urbà, que atorga ITS España.
Finalment, pel que fa a l’activitat de la Fundació CIM, l’institut tecnològic
de la UPC orientat a la fabricació digital i les tecnologies de la producció a
través de projectes de formació, recerca i transferència tecnològica, cal
destacar, la inauguració aquest curs del Ricoh Additive Manufacturing
Centre ubicat a les instal·lacions del CIM UPC. Es tracta del primer centre
d’impressió 3D i fabricació additiva de Ricoh a Espanya, dissenyat per
donar servei al sector industrial internacional, amb una inversió
econòmica al voltant d’un milió d’euros.
En l’àmbit econòmic, s’ha assolit l’estabilitat entre ingressos i despeses.
L’augment d’ingressos en els darrers anys prové de les línies d’activitat
següents: formació en tecnologies d’enginyeria i fabricació; projectes
d’R+D+I; serveis de prototipatge avançat de la planta pilot, i dinamització
d’espais de fabricació digitals, així com de beques en empreses dels
estudiants dels programes de postgrau propis.
També cal destacar l’activitat de transferència de tecnologia mitjançant la
producció i venda de productes tecnològics de l’àmbit de la fabricació
additiva (BCN3D), activitat realitzada a l’edifici RDIT, al Campus del Baix

Ingressos i contratació de
projectes de recerca i
transferència tecnològica
2015

Llobregat.
S’ha continuat amb les activitats de formació, orientades a dissenyar nous
programes i millorar la qualitat dels actuals en l’àmbit de la indústria 4.0, i
s’ha potenciat la vessant social de la transferència tecnològica donant
suport a la Xarxa d’Ateneus de Fabricació a Barcelona.
Finalment, cal fer referència al fet que durant l’any 2017 la Fundació CIM
UPC ha estrenat una imatge corporativa nova.
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Innovació i tecnologia
Des del punt de vista de la gestió de la innovació, s’han assessorat 157
projectes, s’han presentat 52 sol·licituds de patents, s’han assessorat
10 empreses de base tecnològica i s’han negociat 9 nous contractes de
llicència.
La mobilització d’inversions de capital en spin offs ha estat de 36.308.544
€, i la facturació anual per llicències, de 354.157,49 €. L’assessorament
en ajuts de valorització com CaixaImpuls, Valuni, QS Next Tech 2017 i
Llavor/Producte ha representat un finançament en ajuts de 544.192 €.
Dins de les activitats específiques de gestió de la innovació, s’ha
consolidat el programa ‘De la ciència al mercat’ com a plataforma de
suport a l’emprenedoria. La UPC i la Universitat de Barcelona (UB) van
posar en marxa, a principis de 2017, aquest programa dedicat a la
promoció de l'emprenedoria entre joves vinculats al programa de Garantia
Juvenil de Catalunya. Així, 30 joves van ser seleccionats i, d’aquests, tres
projectes han prosperat fins a crear una empresa pròpia:
Sensorial Processing Technology Barcelona, Mitiga Solutions i Zymvol
Biomodeling.
Emprèn UPC ha inaugurat un espai al Campus de Terrassa, a través
d’una iniciativa promoguda per la Universitat i l'Ajuntament de Terrassa,
que suposa una aposta per motivar l'esperit emprenedor entre els
estudiants i fer créixer el teixit empresarial de la ciutat egarenca.
Actualment inclou nou grups de treball que sumen 30 emprenedors.
S’ha celebrat la 6a edició de l’Investor’s Day, fòrum d’inversors en què
sis empreses de base tecnològica amb vinculació amb la Universitat van
disposar de vuit minuts per explicar els seus models de negoci,
problemes, solucions i propostes de futur. Hi van assistir 30 inversors
convidats.
També s’ha celebrat la setena edició del concurs Emprèn YUZZ, amb la
participació de 20 projectes prefinalistes impulsats per 34 estudiants o
nous titulats, els quals van rebre assessorament i formació
multidisciplinària per estructurar i defensar una proposta empresarial
viable. També es va comptar amb un mentor per projecte, que els va
ajudar, guiar i acompanyar al llarg dels sis mesos del programa formatiu.
Finalment, tres projectes van ser guanyadors.
El Barcelona Supercomputing Center (BSC) i la Universitat han organitzat
la jornada "Comercialització de software: limitacions i oportunitats", amb
Malcolm Bain, en la qual es van tractar alguns dels aspectes que cal tenir
en compte per gestionar i enfocar les llicències de software i més
concretament de software lliure.
Enguany, la Universitat també ha format part del comitè organitzador de la
reunió del Comité Técnico RedEmprendia, celebrat a Barcelona el
novembre de 2017, amb 28 universitats iberoamericanes participants. S’hi
ha avaluat i debatut la direcció estratègica de la mateixa xarxa i s’han
definit accions i programes que promourà RedRemprendia en el futur,
programes que fan èmfasi en el foment de l’emprenedoria i la innovació
en les diferents universitats membres. El Servei de Gestió i Innovació de
la UPC coordina la representació de la Universitat en aquesta xarxa
d’emprenedoria i innovació d’universitats iberoamericanes.
Un altre projecte rellevant, pel que fa a la transferència de tecnologia,
derivat d’un procés d’innovació és el programa REPTES UPC, l’objectiu
del qual és la cooperació entre la Universitat i les diferents empreses del
sector productiu per promoure idees, projectes i resoldre reptes
tecnològics que es plantegen en la societat i que són d’interès per a les
empreses i institucions.
Durant l’exercici de 2017, es va obrir una nova convocatòria en el marc de
l’acord subscrit entre la UPC i l’entitat Atos España.
També en el marc de la xarxa d’universitats politècniques espanyoles
UP4, formada per les universitats Politècnica de Madrid (UPM),
Politècnica de València (UPV), Politècnica de Cartagena (UPCT) i la
mateixa UPC, es va posar en marxa el 2017 una nova convocatòria per
resoldre reptes tecnològics proposats per empreses i institucions del
sector productiu, UP4 SOLUTIONS. En aquesta ocasió es llançaven dos
reptes de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB). Dues
propostes de la UPC han estat seleccionades durant aquesta
convocatòria i ambdues han finalitzat amb la signatura del conveni
específic corresponent.
Finalment, cal destacar la celebració a Barcelona, l’octubre de 2017, de
l’Open Innovation Forum, una nova iniciativa que vincula la necessitat de
l’empresa i la proposta de solució de les universitats i entitats de recerca.
Es tracta d’un programa d’innovació obert, organitzat per la mateixa UPC,
Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’IQS
Tech Factory, ACCIÓ i Expoquimia World Chemical Summit.

Indicadors d'accions de
valorització de la recerca
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Espais i equipaments cientifcotècnics
Parc UPC
Durant el darrer curs, el Parc UPC s’ha continuat consolidant com un dels
ecosistemes d’innovació rellevants, que genera valor per al teixit
empresarial i la Universitat, fomentant la transferència tecnològica i de
coneixement i la retenció de talent. El Parc UPC manté el seu volum de
104.000 m² construïts, en els qual recolza de forma destacable
l’emprenedoria i el desenvolupament i creixement d’empreses de base
tecnològica intensives en R+D+I.

Text alternatiu foto 1

Pel que fa als espais, tant els edificis K2M, Nexus I i Nexus II de
Barcelona, com el GAIA-K2M del Campus de Terrassa i l’Agròpolis de
Viladecans han mantingut una ocupació total, amb empreses de base
tecnològica, centres de recerca i projectes universitat-empresa. L’edifici
RDIT segueix incrementant l’ocupació, que ha arribat a ser superior al 50
%.

Lorem ipsum

Serveis científco-tècnics de la UPC

Enllaços relacionats

La Universitat ha portat a terme al llarg de 2017 més de 2.800 serveis a
tercers per un import de 2.272.502,84 €, que representen un increment
respecte a l’any anterior del 7,4 % quant a nombre de serveis i del 4,4 %
quant a import.

Parc UPC

El serveis més demanats al llarg del període han estat els següents:
Anàlisi de materials de construcció i diagnosi d’edificis.
Calibratge d’equips de mesura de radiacions ionitzants (laboratori
acreditat per l’ENAC).
Anàlisis d’aigües residuals i tractament d’efluents.
Assaigs i assessorament per al disseny electrònic en compatibilitat
electromagnètica.
Assessorament per als materials tècnics que han de superar uns
estàndards de qualitat de solidesa exigents.
Obtenció de dades, automatització de processos industrials i
metrologia.
Serveis de microscòpia electrònica.
Mesura de la radioactivitat de mostres ambientals.
Consultoria sobre riscos laborals i ergonomia.
Anàlisi de defectes de fabricació i qualitat en articles tèxtils.
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Responsabilitat i projecció social
La comunitat UPC manté un alt grau d’implicació en la resolució dels
reptes del planeta. El compromís UPC és també un compromís local i
dona resposta a les necessitats més properes. Una mostra d’aquesta
voluntat de millorar el món són els projectes de cooperació per al
desenvolupament, els que tracten d’aconseguir un món més sostenible,
els que generen accions de voluntariat i també els que tracten de
fomentar les vocacions STEAM i que impulsen cada curs l’estudiantat, el
professorat i el personal d’administració i serveis de la UPC.
En l'àmbit de la responsabilitat social i, en concret, pel que fa als
projectes d’igualtat i inclusió, la Universitat ha posat en marxa projectes
com t’STEAM, ha participat en el projecte europeu Gender Equality in
Engineering through Communication and Commitment (GEECCO) i ha
aprovat el Pla d’inclusió 2017-2020 i desplegat les primeres actuacions.
En l'àmbit de la sostenibilitat, i en el marc del pla UPC Energia 2020, s’ha
aconseguit que el 100 % de l’energia elèctrica contractada sigui
renovable. També l'estratègia UPC Recircula ha permès desplegar el nou
servei de recollida selectiva, amb més de 500 punts.
A través de la convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al
Desenvolupament, la Universitat ha mantingut una intensa activitat en el
camp de la cooperació internacional al desenvolupament, posant en
marxa 59 projectes. Així mateix, segueixen creixent les iniciatives de
cooperació local i de voluntariat social, entre les quals cal destacar
enguany el projecte “Mirades solidàries”.
Pel que fa a les accions en l'àmbit de la política lingüística, aquests curs
s'han signat convenis de col·laboració amb quatre universitats catalanes
per tal que la comunitat universitària pugui tenir accés als cursos i
exàmens d’idiomes de les escoles d’idiomes universitàries amb preus i
tarifes especials. Aquest curs també s’ha consolidat el programa de
mentoria SALSA’M, que connecta estudiants locals amb estudiants
internacionals que fan una estada acadèmica a la UPC.
En l'àmbit de la comunicació s'ha continuat fomentant la notorietat i la
presència social de la UPC a través de la projecció de la seva activitat
molt especialment a través dels mitjans de comunicació, però també a
través dels canals propis de la Universitat i de les possibilitats que
ofereixen les xarxes socials. La captació de futurs estudiants,
especialment de les dones i, en general, el foment de vocacions STEAM
(Science, Technology, Engineering, Architecture & Maths) han continuat
essent línies clau en l'acció comunicativa durant el curs.

La campanya de
comunicació
#mésDonesUPC ha tractat
de fer més visible el talent
femení i el seu valor

Investit ‘doctor honoris causa’
l’optometrista Donald R. Korb

Més de 2.000 persones han
participat en el programa de
mentoria SALSA'M

També UPC Alumni ha continuat consolidant els serveis que ofereix a les
persones titulades a la UPC i construint una gran xarxa que contribuexi a
ampliar les seves oportunitats professionals. El suport a la inserció laboral
ha continuat sent un dels epicentres de l'activitat d'UPC Alumni durant el
curs 2017-2018.
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Responsabilitat social i qualitat
Igualtat de gènere
Aquest curs s’han desplegat el III Pla d’igualtat (2016-2020) i els seus
projectes: s’ha fet una enquesta sobre igualtat a tot el personal, amb la
voluntat de fer-la cada dos anys. El Consell de Govern ha aprovat el
Programa d’exempcions docents durant un quadrimestre per a la
intensificació en la recerca després d’un permís maternal del personal
docent i investigador (PDI) per afavorir la carrera acadèmica de les
docents. Cal destacar la posada en marxa de la prova pilot del projecte
t’STEAM, de mentoria a noies de secundària. Finalment s’ha difós
àmpliament el protocol contra l’assetjament sexual.

Inclusió i discapacitat
Aquest curs s’ha aprovat el Pla d’inclusió 2017-2020, centrat en la
docència, els espais i els serveis. S’han atès les persones amb alguna
discapacitat o amb necessitats educatives, i s’ha celebrat la primera
mapathon d’accessibilitat al Campus Nord. Durant aquest curs s’ha
impulsat el projecte pilot Meet-up per a l’acollida d’estudiants amb trastorn
de l’espectre autista, mitjançant dos cursos adreçats al PDI, el PAS i els
estudiants. D’altra banda, s’ha continuant treballant per la coordinació en
xarxa de tots els responsables d’inclusió dels diferents centres docents.

Sosenibilitat i col·laboració
Aquest darrer curs s’ha focalitzat l’esforç en els àmbits de l’ús de
recursos, l’energia, els espais, la mobilitat i la biodiversitat. Amb el pla
UPC Energia 2020, s’ha aconseguit que el 100 % de l’energia elèctrica
contractada sigui renovable. S’està desplegant el nou servei de
recollida selectiva, amb més de 500 punts Recircula, i s’ha augmentat
del 6 % al 65 % el percentatge de productes de neteja amb certificació
ecològica. Com a projecte estratègic, s’ha impulsat el Hub UPC-AMB
d’economia circular, que naixerà al Campus Diagonal-Besòs el proper
curs acadèmic.
En l’àmbit de la cultura del treball i de nous models per millorar l’eficiència
en la gestió, s’ha consolidat el programa Nexus24 de comunitats
col·laboratives i ja s’han format 200 persones. Durant aquest curs, s’han
impulsat 5 nous projectes d’innovació en la gestió, nous serveis de suport
a la innovació col·laborativa i el programa de recerca sobre la gestió
col·laborativa (Col·laboScopi).

Cooperació al desenvolupament i voluntariat social
El setembre de 2017, la UPC va acollir la International Conference on
Sustainable Development Goals: Actors and Implementation, organitzada
per la GUNI, amb la qual donava el tret de sortida a un curs acadèmic en
què, de manera alineada amb l’Agenda 2030 aprovada per les Nacions
Unides, la Universitat ha continuat treballant pel desenvolupament humà
sostenible, la lluita contra la pobresa i les desigualtats i la defensa dels
drets humans, a escala local i global.
A través de la convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació
per al Desenvolupament, la Universitat ha mantingut una intensa
activitat en el camp de la cooperació internacional al desenvolupament,
posant en marxa 59 projectes en què han tingut una participació activa
més de 230 membres de la comunitat universitària en àrees tan
diverses com la construcció d’habitatges sismoresistents al Nepal,
l’elaboració d’un sistema de recollida de dades sobre violència de gènere
en centres de salut de Moçambic, el suport a polítiques públiques en
aigua i sanejament a Oaxaca (Mèxic) o l’electrificació rural en comunitats
andines.
Així mateix, segueixen creixent les iniciatives de cooperació local i de
voluntariat social. En aquest sentit, convé destacar la participació
d’estudiants en propostes que combinen l’aprenentatge amb el servei a la
comunitat, com ara el Programa de Voluntariat TIC de la UPC, la proposta
d’Arquitectes de Capçalera, el programa UPC Reutilitza o la línia d’acció
social del Centre Universitari de la Visió. D’altra banda, l’octubre de 2017
la Universitat ha aprovat el Programa d’acollida de refugiats, amb
l’objectiu de facilitar l’accés als estudis superiors a persones que han
hagut de fugir dels seus països d’origen a causa de conflictes bèl·lics i de
situacions de violència o persecució.
Aquest ampli programa universitari de cooperació i solidaritat se sustenta
en la Campanya 0’7 %, que compta amb l’adhesió i les aportacions de
més de 5.600 membres de la comunitat universitària. La complicitat de la
comunitat universitària es fa evident, també, amb la posada en marxa de
la Comissió d’Ètica, Sostenibilitat i Cooperació en el Consell de
l’Estudiantat, i amb l’activitat sostinguda que impulsen associacions
d’estudiants com AUCOOP, ESFA, TxT o Mineria per al
Desenvolupament.
Aquest programa es desplega a través d’aliances amb altres actors, als
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quals la UPC aporta les seves capacitats en ciència i tecnologia. Així, el
CCD ha establert acords de col·laboració amb més de 30 institucions i
entitats, com ara el Programa de malalties desateses de l’OMS, Metges
sense Fronteres, NASCO-ICT, Enginyeria sense Fronteres o l’Obra Social
de Sant Joan de Déu, entre moltes altres. El CCD de la UPC és, també,
una de les entitats promotores de Pobresa Zero Justícia Global, una
plataforma que agrupa més de 2.600 entitats socials, de pau, drets
humans i cooperació, així com sindicats, col·legis professionals i altres
organitzacions que reclamen una acció política més efectiva i
corresponsable contra la pobresa i les desigualtats.

Política lingüísica
El juliol de 2017, la Universitat, a través del Servei de Llengües i
Terminologia, ha signat convenis de col·laboració amb quatre universitats
catalanes: la Universitat Autonòma de Barcelona (UAB), la Universitat de
Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC). La finalitat d’aquests acords és que tota la comunitat
universitària pugui tenir accés als cursos i exàmens d’idiomes de les
escoles d’idiomes universitàries amb els preus i tarifes especials que
tenen els membres de cada una d’aquestes universitats.
Pel que fa a l’assoliment de la competència en una tercera llengua en els
graus, el febrer de 2018, el Consell de Govern va acordar que, atesa la
moratòria del requisit B2 per part del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC), es modificava la normativa acadèmica en el sentit que
tots els estudiants de grau amb accés anterior al curs 2018-2019 havien
d’acreditar aquesta competència per mitjà d’una de les quatre vies
previstes a la normativa.
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Projecció i comunicació
Promoció dels esudis
Aquest curs curs acadèmic s’ha continuat treballant en la promoció dels
estudis de grau i màster. En el cas del grau, sobretot, a partir de
l’organització d’activitats per donar a conèixer l’oferta de la UPC a
l’alumnat de secundària i les seves famílies. Amb aquest objectiu, la UPC
ha participat en 30 fires i salons d’orientació universitària, amb 11.411
consultes ateses. Entre aquestes fires, cal destacar la presència de la
UPC en el Saló de l’Ensenyament, amb 8.000 persones ateses. En
aquesta edició, la UPC estrenava un nou estand dissenyat a partir de la
campanya d’orientació ‘#laUPCemMOU’
Els centres docents han organitzat aquest curs un total de 76 jornades de
portes obertes, amb 6.161 alumnes inscrits. També s’han realitzat 185
presentacions dels estudis de la Universitat a centres de secundària,
amb més de 6.649 assistents. D’altra banda, 436 centres de secundària
han visitat els espais i instal·lacions de la UPC, de manera que les
anomenades visites campus han tingut un impacte total de 13.326
estudiants.
La creació del nou web institucional i l’ampliació dels continguts dirigits a
públics preferencials de la Universitat han implicat la creació del portal de
Futurs estudiants, en català i castellà.
En termes globals, es calcula que les diferents accions directes de
promoció dels estudis de grau de la UPC han permès arribar a uns
54.700 alumnes d’ESO, batxillerat i CFGS.
Pel que fa a la promoció dels estudis de màster universitari, s’ha tingut
presència, un any més, amb un estand informatiu a Futura, el Saló dels
Màsters i Postgraus, i a la Fira QS, també a Barcelona, en què s’han
resolt 447 consultes.
Aquest curs també s’ha realitzat una campanya de publicitat
institucional dels estudis amb el lema ‘#laUPCemMOU’ que ha tingut
com a suports, la ràdio, la premsa, les xarxes socials institucionals i
diferents mitjans de transport de poblacions de l’àrea d’influència de la
UPC. L’objectiu de la campanya era incrementar la notorietat de la marca
UPC en el context de captació.

Més vocacions STEAM
Entre l’ampli ventall d’iniciatives STEAM orientades a despertar
vocacions científiques cal destacar les conferències de divulgació
científica que fan els investigadors de la Universitat als centres de
secundària, una acció que ha permès arribar a aproximadament 7.969
estudiants d’ESO, batxillerat i CFGS. En l’àmbit de la divulgació també cal
destacar l’organització de tallers científics i tecnològics: s’han realitzat 251
tallers, als quals han assistit 4.751 estudiants. Paral·lelament, la UPC ha
participat en unes 38 activitats i fires orientades a despertar vocacions
STEAM organitzades per diferents institucions: en destaquen YOMO, The
Youth Mobile Festival, la Festa de la Ciència i l’Espai Ciència al Saló de
l’Ensenyament.
En aquest mateix àmbit, cal destacar l’organització a la UPC de la First
LEGO League, que el 2018 ha tingut dues seus a la Universitat: l’Auditori
del Vèrtex, al Campus Nord, i, per primera vegada, l’Escola d’Enginyeria
de Barcelona-Est (EEBE). La iniciativa ha implicat un total de 37 centres
de primària i secundària.
Pel que fa a la programació d’activitats d’estiu adreçades al professorat
de secundària i a l’alumnat d’ESO, batxillerat i CFGS, s’han realitzat 37
activitats, en què han participat 825 persones.
També amb l’objectiu de promoure més vocacions en els estudis STEAM
es va convocar la 19a edició del Premi UPC d’Arquitectura, Enginyeria,
Ciència i Tecnologia per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de
cicles formatius de grau superior, amb un total de 146 treballs.

Comunicació mediàtica
Durant el curs 2017-2018, s’han dut a terme un total de 251 campanyes
de comunicació externa a través dels mitjans de comunicació que
estaven dirigides a projectar l’activitat de la Universitat, amb un èmfasi
especial en la divulgació de la recerca i de la transferència del
coneixement.
Entre les campanyes de comunicació promogudes durant el curs,
destaquen pels seus resultats i impacte, la campanya 'Sastre virtual' a
l'entorn d'una aplicació virtual desenvolupada de l'INTEXTER, i la
campanya sobre l'Arxiu Digital de la Càtedra Gaudí de l'ETSAB.
Els mitjans de comunicació han generat un total de 293 peticions
d’informació, la majoria de les quals demanaven l’opinió dels experts i
expertes de la Universitat en els temes més variats. L’impacte d’aquesta
activitat ha generat un total de 12.251 notícies en mitjans escrits i en
línia i 296 en mitjans audiovisuals i ràdio, recollits pel Servei de
Comunicació.

MOVIMENT UPC és el títol
del video promocional dels
estudis UPC del curs 20172018
LaUPCemMOU ha estat
l'eslogan central de la
campanya de promoció del
curs i el títol d'una col·lecció
de videos testimonials sobre
l'experiència d'estudiar a la
UPC

Enllaços relacionats
Recursos i Serveis per a
la Comunicació

Més presència a les xarxes socials
S'ha continuat reforçant la presència de la Universitat a les xarxes
socials i en acabar el curs es comptabilitzaven 25.502 seguidors al
compte institucional de Twitter (@la_upc), 8.291 seguidors a Facebook i
2.615 seguidors a Instagram (la_UPC). Pel que fa a l’activitat en els
canals audiovisuals, des del canal UPCtv s’han publicat 67 vídeos i s’han
dut a terme 23 retransmissions en directe. El canal UPC a Youtube ha
registrat un total de 199.717 reproduccions i s’han publicat 45 nous
vídeos. Durant el curs, també s’ha començat a treballar en la prova pilot
del projecte institucional dels Serveis Audiovisuals.

Nou web insitucional
Amb l’inici del curs 2017-2018 es va renovar el web institucional de la
UPC. L’objectiu era construir un site que projectés l’activitat de la
Universitat des de la perspectiva externa a la institució, cosa que
consolidaria el primer canal de comunicació externa de què disposa la
UPC en tres idiomes: català, castellà i anglès. La reordenació de la
informació des d’aquesta perspectiva, l’increment del grau d’usabilitat i
una millor visibilitat de l’activitat global de la UPC han estat les premisses
de treball, juntament amb una adaptació de la plataforma als nous
dispositius mòbils i a les noves formes de comunicació. Aquest curs s’han
registrat 2.164.774 visites i 6.021.884 pàgines vistes. Durant el curs
s’han creat un total 51 nous webs amb Genweb.
D’altra banda, l’app de la UPC ha registrat aquest curs 184.791 sessions.

Informació i atenció a l’usuari
Pel que fa a l’atenció directa a l’usuari, el telèfon d’informació general de
la UPC ha registrat 8.326 consultes telefòniques, mentre que des de la
bústia info@upc.edu s’han gestionat un total de 3.089 consultes. S’ha
mantingut el compromís de respondre a les persones en menys de 48
hores. La informació sobre accés als graus i als màsters ha concentrat el
nombre més gran de peticions d’informació. A través dels formularis del
web UPC s’han canalitzat 3.236 consultes sobre els graus i 4.440
sobre els màsters.

Publicacions, marca i marxandatge
En l’àmbit de les publicacions institucionals, cal destacar l’àmplia edició
i producció de guies d’estudis de grau, màster i doctorat que donen suport
a les accions d’informació i orientació en els diferents esdeveniments i
activitats en què participa la Universitat. Aquestes guies també s’han
editat en altres idiomes —castellà, anglès, xinès i francès— per donar
suport a les accions de captació internacional.
Enguany, s’ha continuat treballant de manera conjunta amb els centres
docents i altres unitats i serveis de la Universitat per donar suport a la
publicació de materials propis per fer-ne una bona projecció.
Pel que fa a la gestió de la marca, s’ha completat el Manual d’identitat
amb noves marques d’unitats i s’ha fet el seguiment de l’aplicació de la
marca UPC per part de tercers. En l’àmbit del marxandatge, el catàleg
s'ha ampliat fins a 40 productes institucionals de la botiga UPC SHOP i
durant el curs s’han venut un total de 17.200 productes.

Comunicació interna
Pel que fa a la comunicació interna, s’han publicat 13 edicions del butlletí
electrònic Fil Directe, adreçat al PDI i el PAS, i 10 números del butlletí
mensual e-estudiantat, adreçat a tots els estudiants de grau i màster.
L’opinió de la comunitat ha continuat projectant-se a través del 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, i que aquest curs ha rebut 74 aportacions (posts, articles i
comentaris).
S'ha dut a terme també la prova pilot de Gennews, un generador de
comunicats i butlletins que entrarà en funcionament a ple rendiment
durant la tardor de 2018 i que estarà dirigit a millorar la comunicació
interna de la institució.
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UPC Alumni
UPC Alumni ha assolit la xifra de 58.200 membres, dels quals 3.050 són
UPC Alumni Premium i 100 són empreses i institucions que donen suport
al projecte. Els canals de comunicació utilitzats per a la promoció,
captació i fidelització dels alumni han estat la seva pàgina web, les
xarxes socials, el butlletí electrònic mensual Info Alumni, els actes de
graduació dels centres docents i les activitats del diferents clubs.
L’orientació professional, l’assessorament en la cerca de feina i el
suport en la gestió de la carrera professional dels titulats i estudiants
UPC és un dels àmbits de treball estratègics d’UPC Alumni. El Servei de
Carreres Professionals ha ofert durant tot el curs activitats d’orientació
mitjançant el conveni signat amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Família: entrevistes d’orientació, sessions informatives sobre el mercat
de treball, tallers sobre tècniques de recerca de feina, presència en els
fòrums d’empresa de les escoles UPC i creació d’espais de networking
amb empreses. En total, més de 2.200 persones han fet ús del servei, a
través de les 140 activitats grupals organitzades i les més de 200
entrevistes individuals d’orientació realitzades.

Membres i activitats UPC
Alumni

Enllaços relacionats
UPC Alumni

UPC Alumni ha participat en tots els fòrums d’empresa de la Universitat
i ha organitzat una nova edició del Networking Talent Day, enguany al
Campus de Terrassa. Aquesta ha estat la 5a edició de l’esdeveniment,
que es va celebrar durant el mes de novembre i en què van participar 30
empreses i més de 150 assistents. L’acte, adreçat als titulats i estudiants
d’últims crèdits de grau, màster i doctorat de la UPC, pretén facilitar
l’intercanvi i l’establiment de contactes amb empreses que cerquen perfils
professionals relacionats amb els àmbits de coneixement de la
Universitat.
La Borsa de Treball UPC, adreçada exclusivament a persones titulades,
però a la qual pot accedir qualsevol estudiant per consultar les ofertes
laborals, és un instrument fonamental del Servei de Carreres
Professionals. Aquest curs s’han gestionat més de 2.500 ofertes de
treball, que han generat al voltant de 4.300 llocs de treball. Les dades
indiquen una tendència a l’alça pel que fa a la petició de perfils vinculats a
les titulacions de la UPC.
Com en anys anteriors, el Club Alumni de Dones Politècniques ha
organitzat una nova edició del programa de mentoria M2m. Es tracta d’un
programa dirigit a dones amb titulació politècnica que té per objectiu
fomentar el desenvolupament professional de les noies UPC i apoderarles tant en l’àmbit empresarial com en l’acadèmic. En l’edició d’aquest
curs, hi han participat 25 parelles de mentores i mentorades.
UPC Alumni ha continuat impulsant la creació dels clubs UPC amb la
finalitat de fomentar el networking entre els seus membres i incrementar el
potencial relacional dels alumni. Actualment, UPC Alumni empara un total
de 15 clubs, que organitzen activitats durant tot l’any. Aquest curs s’han
organitzat dues trobades institucionals, amb dos dels chapters
internacionals: una trobada al Districte Federal amb el chapter de Mèxic i
una segona a Xangai amb el chapter de la Xina.
La 7a Jornada anual UPC Alumni s’ha celebrat el 3 de juliol a l’Auditori
de l’edifici Vèrtex, al Campus Nord, enguany sota el lema UPC Spirit i on
hi han participat 250 persones. Ha estat una jornada per retrobar cares
conegudes i fer networking, gaudir d’un temps de joc mentre es posaven a
prova coneixements sobre la UPC i sobre cultura general. En l'acte
l'alumni Luis Soldevila va oferir la conferència titulada '#beYourBest' i es
va atorgar el Premi a l’Alumni de l’any, en la seva primera edició. El
guardó es va lliurar a Laura Tremosa, una de les pioneres de l'enginyeria
industrial al país i primera dona titulada a l'ETSEIB.
Pel que fa als Préstecs UPC Alumni, s’han estudiat i concedit els de la
convocatòria 2018-2019, en concret s’han rebut dues sol·licituds per a
realitzar una estada internacional i han estat concedides les dues, per
valor de 13.250 €.
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Oferta de graus universitaris. Curs 2017-2018

Oferta de graus universitaris. Curs 2017-2018
Arquitectura, Urbanisme i Edifcació
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Grau en Estudis d'Arquitectura

Ciències Aplicades
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
Grau en Economia + Estadística (doble titulació interuniversitària UB-UPC)
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

Disseny i Tecnologia Multimèdia
Bachelor's degree in Video Game Design and Development (docència en anglès)
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Grau en Disseny, Animació i Art Digital
Grau en Multimèdia

Enginyeria Aeroespacial
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació/ Enginyeria
Telemàtica (doble titulació)
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials

Enginyeria de Biosisemes i Agroalimentària
Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (interuniversitari UB-UPC)
Grau en Enginyeria Agrícola
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge
Grau en Enginyeria Alimentària
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics

Enginyeria Civil
Bachelor's degree in Civil Engineering (docència en anglès)
Grau en Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
Grau en Enginyeria Geològica (interuniversitari UPC-UB)
Grau en Enginyeria Minera

Enginyeria Informàtica
Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPF-UPC-UB) (docència en anglès)
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
Grau en Enginyeria Informàtica

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

Enginyeria Naval, Marina i Nàutica
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval
Grau en Nàutica i Transport Marítim
Grau en Tecnologies Marines

Enginyeries de la Telecomunicació
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació/ Enginyeria
Telemàtica (doble titulació)
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
Grau en Enginyeria Telemàtica

Gesió i Organització d'Empreses
Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital
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Oferta de màsters universitaris de la UPC. Curs 2017-2018

Oferta de màsers universitaris de la UPC. Curs 2017-2018
Arquitectura, Urbanisme i Edifcació
Màster universitari en Arquitectura
Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació
Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesing)
Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch)
Màster universitari en Gestió de l'Edificació
Màster universitari en Intervenció Sostenible del Medi Construït
Màster universitari en Paisatgisme

Ciències Aplicades
Erasmus Mundus master's degree in Photonics, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics)
Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa
Màster universitari en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica
Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals
Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical
Master's degree in Computer Vision
Master's degree in Photonics
Master's degree in Pure and Applied Logic
Ciències i Tecnologies de la Salut
Màster universitari en Enginyeria Biomèdica
Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió

Enginyeria Aeroespacial
Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica
Master's degree in Aerospace Science and Technology (MAST)
Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drones)
Master's degree in Space and Aeronautical Engineering

Enginyeria de Biosisemes i Agroalimentària
Màster universitari en Aqüicultura
Màster universitari en Millora i Genètica Vegetal
Màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos
(KET4FOOD+BIO)

Enginyeria Civil
Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM)
Erasmus Mundus master's degree in Computational Mechanics
Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat
Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció
Màster universitari en Enginyeria de Mines
Màster universitari en Enginyeria del Terreny
Master's degree in Numerical Methods in Engineering
Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí

Enginyeria Indusrial
Erasmus Mundus master's degree in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)
Màster universitari en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat
Màster universitari en Ciència i Enginyeria de Materials
Màster universitari en Enginyeria Biomèdica
Màster universitari en Enginyeria d'Automoció
Màster universitari en Enginyeria d'Organització
Màster universitari en Enginyeria del Cuir
Màster universitari en Enginyeria de l'Energia. KIC InnoEnergy
Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI)
Màster universitari en Enginyeria Industrial
Màster universitari en Enginyeria Química
Màster universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera
Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesing)
Master's degree in Automatic Control and Robotics
Master's degree in Nuclear Engineering. KIC InnoEnergy
Master's degree in Technology and Engineering Management

Enginyeria Informàtica
Erasmus Mundus Master's degree in Big Data Management and Analytics-BDMA
Màster universitari en Enginyeria Informàtica
Master's degree in Artificial Intelligence
Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI)

Enginyeries Naval, Marina i Nàutica
Màster universitari en Gestió i Operació d'instal·lacions Energètiques Marítimes
Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim

Enginyeries de la Telecomunicació
Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drones)

Master's degree in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM)
Master's degree in Electronic Engineering (MEE)
Master's degree in Telecommunications Engineering (MET)
Master's degree in Wireless Communications (MWC)

Medi Ambient, Sosenibilitat i Recursos Naturals
Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat
Màster universitari en Enginyeria Ambiental
Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals
Màster universitari en Intervenció Sostenible del Medi Construït

Formació del Professorat i Esudis de Gènere
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

Gesió i Organització d'Empreses
Màster universitari en Administració i Direcció d'Empreses
Màster universitari en Direcció de Màrqueting
Màster universitari en Direcció de Recursos Humans i del Talent
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Programes de doctorat de la UPC. Curs 2017-2018

Programes de doctorat de la UPC. Curs 2017-2018
Arquitectura, Urbanisme i Edifcació
Arquitectura, Energia i Medi Ambient
Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica
Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents
Projectes Arquitectònics
Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme
Teoria i Història de l'Arquitectura
Urbanisme

Ciències
Ciència i Tecnologia Aeroespacials
Enginyeria Òptica
Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica (programa en extinció)
Estadística i Investigació Operativa
Física Computacional i Aplicada
Fotònica
Matemàtica Aplicada
Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia

Enginyeria Civil
Anàlisi Estructural
Ciències del Mar
Enginyeria Ambiental
Enginyeria Civil
Enginyeria de la Construcció
Enginyeria i Infraestructures del Transport (programa en extinció)
Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval
Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural
Enginyeria del Terreny
Erasmus Mundus/ Simulation in Engineering and Entrepeneurship Development (SEED) (programa en extinció)

Enginyeria Indusrial
Administració i Direcció d'Empreses
Automàtica, Robòtica i Visió
Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions
Ciència i Enginyeria dels Materials
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica
Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants
Enginyeria de Processos Químics
Enginyeria Tèrmica
Enginyeria Tèxtil i Paperera
Erasmus Mundus/ Environomical Pathways for Sustainable Energy Services (SELECT+)
Erasmus Mundus/ Advanced Materials Science and Engineering (DOCMASE) (programa en extinció)
Polímers i Biopolímers
Recursos Naturals i Medi Ambient
Sistemes d'Energia Elèctrica
Sostenibilitat

Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Arquitectura de Computadors
Bioinformàtica
Computació
Enginyeria Electrònica
Enginyeria Telemàtica
Erasmus Mundus/ Distributed Computing (programa en extinció)
Erasmus Mundus/ Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI-DC) (programa en extinció)
Erasmus Mundus/ Interactive and Cognitive Environments (programa en extinció)
Intel·ligència Artificial
Teoria del Senyal i Comunicacions
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Centres propis
EEBE. Escola d'Enginyeria d'Enginyeria Barcelona Est
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
ESEIAAT. Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
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
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 propis
CITM. Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia

Centres adscrits consorciats
EEI. Escola d'Enginyeria d'Igualada

Centres adscrits de titularitat privada
EAE. Centre Universitari EAE
EUNCET. Centre Universitari Euncet Business School
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Departaments i insituts universitaris de recerca
Departaments
Arquitectura de Computadors
Ciència i Enginyeria Nàutiques
Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Ciències de la Computació
Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
Enginyeria Civil i Ambiental
Enginyeria Elèctrica
Enginyeria Electrònica
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Minera, Industrial i TIC
Enginyeria de Projectes i de la Construcció
Enginyeria Química
Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació
Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
Enginyeria Telemàtica
Estadística i Investigació Operativa
Expressió Gràfica a l’Enginyeria
Física
Màquines i Motors Tèrmics
Matemàtiques
Mecànica de Fluids
Òptica i Optometria
Organització d’Empreses
Projectes Arquitectònics
Representació Arquitectònica
Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria
Tecnologia de l’Arquitectura
Teoria i Història de l’Arquitectura i Tècniques de Comunicació
Teoria del Senyal i Comunicacions
Urbanisme i Ordenació del Territori

Insituts universitaris de recerca
ICE. Institut de Ciències de l’Educació
INTEXTER. Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
IOC. Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials
INTE. Institut de Tècniques Energètiques
ISUPC. Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat
ICFO. Institut de Ciències Fotòniques (entitat vinculada i institut adscrit)
IRI. Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (titularitat UPC-CSIC)
FLUMEN. Institut en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica
IBEI. Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (interuniversitari)
IIEDG. Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (interuniversitari)
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Centres de recerca i entitats vinculades de recerca
Centres específcs de recerca
CCABA. Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla
CD6. Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
CDPAC. Centre de Documentació de Projectes d’Arquitectura de Catalunya
CEBIM. Centre de Biotecnologia Molecular
CERpIE. Centre Específic de Recerca per a la Millora i Innovació de les Empreses
CETpD. 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 Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona
CS²AC-UPC. Supervision, Safety and Automatic Control
IDEAI-UPC. Intelligent Data Science and Artificial Intelligence
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
(MC2)-UPC. Mecànica de Medis Continus i Computacional
PERC-UPC. Centre de Recerca d’Electrònica de Potència UPC
SSR-UPC. Smart Sustainable Resources
TALP. Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla

Centres de recerca membres de la Xarxa TECNIO
CD6. Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
CITCEA. Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
CREB. Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica
DAMA-UPC. Data Management Group
GCEM. Grup de Compatibilitat Electromagnètica
INNOTEX. Innotex Center
LABSON. Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics
MCIA. Center for Innovation in 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
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
i2CAT. Fundació i2CAT
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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Personal i organització
Personal
Durant aquest curs acadèmic s'ha incorporat la signatura electrònica en
els processos de contractació del personal de recerca i del personal de
suport a la recerca.
S’han introduït a l'aplicació Tempus millores en el quadre de permisos per
dies que permeten, als gestors, la visualització de tots els permisos de les
persones de la unitat. També s'han implementat millores en les
aplicacions de les beques INIREC, beques d'aprenentatge i contractació
de PDI. S'ha automatitzat la publicació de la resolució dels triennis al racó
de personal del portal del personal i s'està traduint la informació a l’anglès
per complir els requeriments de la Comissió Europea per al segell
d'excel·lència en recursos humans de la recerca.

PDI i PAS per categories i
gènere

Les millores en l'àmbit de la gestió de les convocatòries de beques han
estat distingides pel Premi UPC a la qualitat de la gestió universitària
2017.

Organització
S’ha creat la Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit TIC del Campus
Nord de Barcelona, que es troba actualment en fase de configuració
interna de les unitats especialitzades i adequació dels espais per ubicarles, per poder-les implantar posteriorment. S’ha iniciat la reorganització
dels serveis de l’àmbit de Recerca i Transferència de Resultats de la
Recerca i de l’àmbit TIC dels Serveis Generals, amb l’objectiu de donar
resposta de manera més efectiva als requeriments de la institució en
aquests àmbits. En l'àmbit de l'administració electrònica, s’ha iniciat la
revisió de la normativa interna, amb l’actualització parcial del Reglament
d’ús de mitjans electrònics, que ha començat per la regulació del registre i
la digitalització documental.

Enllaços relacionats
Portal PDI i PAS

Durant aquest curs acadèmic també s’ha avançat en el disseny i
desenvolupament del mapa de processos d'administració i serveis de la
UPC i la identificació dels tràmits associats, amb l’objectiu de prioritzar-ne
l’anàlisi i simplificació i poder oferir-ne la tramitació electrònica.  

Accés i selecció
Durant aquest curs s’han realitzat convocatòries de promoció a
catedràtics i catedràtiques de places d'estabilització de professorat
agregat i la convocatòria de diferents places de lector o lectora en el marc
del Programa Serra Húnter. Pel que fa al professorat associat, s'ha
realitzat una nova convocatòria general de borses específiques dels
departaments per cobrir les futures necessitats de contractació docent.
D’altra banda, aquest curs s’ha realitzat la convocatòria d’oposició de
promoció interna a l'escala tècnica de gestió i diferents convocatòries de
provisió interna de places de PAS per cobrir vacants, noves places en les
diferents UTG i la cobertura de llocs derivats de la mobilitat del personal.

Formació i desenvolupament de PAS
En el marc del Pla de formació, destaca la participació i els resultats del
programa ‘Acredita el teu anglès’ i la formació de les noves eines i
aplicacions TIC específiques de la UPC de millora de la gestió de la
recerca i de la docència, així com la formació en l’ús de les eines de
comunicació i atenció als usuaris en línia.
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Pressupost total: 282,7 milions d'euros.
Increment respecte al pressupost de 2017: - 0,2 %
Percentatge de despeses de personal respecte al pressupost total:
64,5 %
Percentatge d'inversions respecte al pressupost total: 10,3 %

Pressupos 2017
Pressupost total: 283,2 milions d'euros.
Increment respecte al pressupost de 2016: 3 %
Percentatge de despeses de personal respecte al pressupost total:
64,6%
Percentatge d'inversions respecte al pressupost total: 10,1%

Pressupost UPC. Any 2018
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Sisemes d'informació/TIC
Aquest curs acadèmic s’ha continuant treballant en la reorganització de l’àrea TIC dels Serveis Generals de la
UPC, en l’adopció de metodologies àgils per al desenvolupament de sistemes d’informació i per a la prestació
dels serveis, i també s’ha iniciat la integració del servei d’atenció als usuaris de primer nivell (ATIC) amb el servei
d’atenció prestat per UPCnet.
Les principals novetats i projectes pel que fa a sistemes d’informació han estat:
Disseny i desenvolupament d’un nou sistema de suport per als treballs de fi de grau i màster i la
realització de la prova pilot. Ofereix un espai de treball per a cada estudiant on es pot fer el seguiment, el
dipòsit i l’avaluació de la memòria final.
Nou sistema de suport als programes de doctorat que disposa d’un espai de treball per a cada estudiant
on es pot fer el dipòsit i l’avaluació del pla de recerca, guardar les evidències del DAD (document d’activitats
del doctorant o doctoranda) i fer el dipòsit i avaluació de la tesi doctoral.
En l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge Atenea s’ha incorporat una nova interfície d’importació ràpida
de continguts unificada per facilitar al professorat la preparació de les assignatures a l’inici del quadrimestre,
s’han introduït millores en el procés de sincronització de qualificacions i d’assignatures amb Prisma, i s’ha dut
a terme la migració a la nova versió de Moodle 3.5 LTS, que, entre altres coses, aporta millores en el
tractament de dades personals, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (GDPR), i millores
d’usabilitat. La pàgina inicial d’Atenea s’ha redissenyat per convertir-la en el portal dels estudiants de la UPC.
S’ha posat en marxa el servei de detecció de plagi basada en el sistema URKUND, que permet analitzar
documents a través d’Atenea, del correu electrònic i de la mateixa web d’URKUND.
En el GCICE, sistema de gestió acadèmica de les activitats formatives de l’Institut de Ciències de l’Educació,
s’hi ha dissenyat el catàleg d’activitats per recollir els interessos formatius del professorat i s’hi ha modificat el
mòdul de gestió del màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària per introduir-hi un
nou rol.
S’ha continuat treballant en el desenvolupament del nou sistema d'Identitat UPC.
S'han incorporat nous tràmits de la Seu Electrònica de la UPC per a processos de selecció de personal
intern i extern, i s’ha millorat el formulari de presentació de sol·licituds genèriques.
S'ha modificat el DRAC per adaptar-lo al programa UPC Sènior, a la nova normativa de punts PAR de la
UPC i als canvis en els models de CV de l'AQU. També s'ha reconvertit el currículum abreujat (CVA) del
DRAC al certificat de la FECYT i s'han revisat els processos de càrrega automàtics des d'altres sistemes
d'informació de la UPC (Prisma, ICE i SAP-FICO).
S’ha continuat el desenvolupament de la primera versió del gRDI, el sistema per a la gestió de projectes de
recerca, interconnectat amb els sistemes de gestió de recursos humans i de gestió econòmica.
S’ha desenvolupat i s’ha posat en explotació el sistema per a la gestió dels requeriments de les
justificacions dels ajuts als projectes de recerca.
S’ha iniciat l’anàlisi dels requisits de la nova versió de Timesheets, el sistema de gestió de la dedicació del
PDI i del personal de suport als projectes de recerca.
S’ha desenvolupat una versió de Flux, el sistema d’informació per gestionar les sol·licituds, i altres tràmits, de
convenis i projectes de recerca.
S’ha desenvolupat una nova versió de Tarifes, el sistema per al càlcul de costos del personal dedicat a
projectes de recerca.
S’han realitzat diverses millores en el sistema de gestió d’economia i finances SAP-FICO i a SPA, el sistema
per a la gestió dels recursos humans.
S’ha implementat en producció un nou sistema per a la gestió de la propietat industrial i intel·lectual IDEES,
que substituirà el sistema anterior, Inteum.
S’ha posat en marxa el nou sistema de registre ERES.
S’ha posat en explotació el correu UPC v2 i s’hi ha fet la migració de les agendes.
S’ha iniciat l’explotació del servei myEnquesta d’autoservei d’enquestes amb 145 enquestes.
S’ha iniciat el desenvolupament de millores en el sistema d’indicadors dels serveis TIC.
S’ha implementat el nou servei GenNews, un servei d'edició i enviament de missatges electrònics massius
basats en una imatge institucional homogènia, que mitjançant l’ús de plantilles o temes permet enviar
missatges institucionals, butlletins periòdics, etc.
El nou servei del Centre de Recursos Ofimàtics en format obert (ODF) és un repositori de documents, punt
d'informació i ajuda, per treballar amb documents en format obert i generar-los amb les diferents eines
ofimàtiques disponibles a la UPC.
S’ha posat en marxa un nou servei WebConference que permet la comunicació mitjançant àudio, vídeo i
compartició de fitxers entre dues o més persones remotament a través d'un navegador.
S'ha incorporat un directorial web d'UPC Alumni per facilitar el networking.
S’ha desenvolupat una nova versió de l’aplicació d’Òrgans de govern amb millores funcionals i s’han
augmentat el nombre d'entitats que fan servir aquest sistema fins a un total de 41.
S’ha iniciat el desenvolupament d’una nova versió de Comunitats.
S’ha continuat treballant en l’evolució del gestor documental.
S’ha ampliat la integració amb serveis d’EACAT.
S’ha iniciat el desenvolupament d’un sistema de suport al PACAE (Programa d'ajuda per a la coordinació
d'activitats empresarials), emmarcat dins de l’àmbit de la gestió de riscos laborals.
S’ha iniciat el desenvolupament de millores a l’eVot UPC i la integració amb la nova versió de l’urna.
S’han fet evolutius al gN6, el gestor de serveis TIC, per a la integració de dominis.
S’ha iniciat un pilot de Ravada per a les aules de Campus Nord. Ravada és el sistema d’escriptoris virtuals
desenvolupat pels Serveis TIC de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
(ETSETB).
Els principals projectes que s’han treballat amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) han
estat la nova licitació dels serveis de telecomunicacions; la pròrroga de l’acord marc d’homologació d’estacions
de treball; la gestió documental; millores en el sistema de votacions electròniques, i seguretat.

Infraesructures
Les principals actuacions en infraestructures han estat: el pla de renovació d’infraestructures TIC cofinançat
(PlaTIC) per a la renovació de switches; la renovació d’infraestructures del CPD: virtualitzadors; la millora del
servei de backup; l’ampliació de dos enllaços de fibra òptica al Campus Nord, i la posada en marxa del servei
Talaia UPC per al monitoratge de la xarxa de comunicacions.

Serveis de suport

En l’àmbit dels serveis de suport, cal destacar les accions següents: s'han doblat el nombre d’eleccions
electròniques realitzades durant el curs, que ha passat de 10 a 25; s’han consolidat els col·lectius “precontractat
PAS” i “precontractat PDI” perquè puguin presentar documentació i signar el contracte electrònicament; s'ha
consolidat el sistema d'expedició immediata del carnet per als estudiants de nou ingrés a la Universitat; s’ha
gestionat l’alta del sistema COPIA, el sistema per a la generació de còpies autèntiques de documents electrònics;
s’han tramitat les altes a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) i al Registre públic de
contractes (RPC), i s’han sol·licitat nous serveis a Via Oberta per a la tramitació de la contractació electrònica:
AEAT, obligacions tributàries; DESA'L, necessari per a l'intercanvi de dades, i TGSS, per la situació del deute
amb la Seguretat Social..
Finalment, cal destacar l’organització de la Jornada 2017 dels Serveis TIC de la UPC el novembre de 2017 i la I
Devops.UPC Conference el maig de 2018.
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Infraesructures
A continuació es detallen les actuacions en l'àmbit de les infraestructures en els diferents centres docents
de la Universitat, així com les actuacions de caràcter general en l'àmbit de l'estalvi energètic i l'accessibilitat
i la supressió de barreres arquitectòniques.

Campus Diagonal-Besòs
En construcció la nova residència d’estudiants.
Instal·lació d’una microxarxa trifàsica intel·ligent a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).
Adequació dels espais inacabats del soterrani 2 per millorar la seguretat de les tasques de manteniment.
Instal·lació de baranes de protecció a les cobertes dels edificis A i C.
Condicionament provisional de les parcel·les J i K.
Remodelació d’espais per al Servei de Prevenció i Vigilància de la Salut.
Adequació d’espais a la planta 1, costat nord, de l’edifici C per ubicar-hi el Grup de Caracterització de
Materials.

Campus Nord (Barcelona)
Remodelació d’espais per a la Unitat Tranversal de Gestió de l’Àmbit de Camins (2a. fase) i retolació interior
dels edificis B2 i C2.
Construcció de sis sales d’estudi a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté.
Substitució de les portes d’accés dels edificis C1, C2, D1 i D2.
Rehabilitació del terra flotant de la plaça de les Constel·lacions.
Rehabilitació de la façana de l’edifici Omega.
Substitució d’un fals sostre malmès per goteres a l’edifici C3.
Adequació de l’aparcament de l’edifici Vèrtex.
Substitució de calderes de calefacció a l’edifici D3.
Adequació a la normativa d’ascensors, instal·lacions tèrmiques, alta tensió, recorreguts d’evacuació i
enllumenat d’emergència.
Adequació de l’equipament de l’auditori.
Instal·lació de baranes de protecció a la coberta de l’edifici D3.
Adequació d’espais a l’edifici Omega per ubicar-hi l’Institut de Sostenibilitat i el Servei de Biblioteques,
Publicacions i Arxius.

Campus de Terrassa
Remodelació d’espais a l’edifici TR1 per a la Unitat Tranversal de Gestió del Campus de Terrassa.
Instal·lació de climatització a l’edifici TR1 per a la UTG del Campus de Terrassa.
Impermeabilització de les cobertes dels edificis TR9 i TR14.
Rehabilitació puntual de la façana de l’edifici TR11.
Millora de la seguretat de l’accés a les cobertes.
Substitució dels SAI de les instal·lacions de megafonia.
Instal·lació de detecció d’incendis a l’edifici TR9.
Adequació d’espais al Centre Universitari de la Visió.

Campus del Baix Llobregat
Adequació i neteja del camp de pràctiques de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB).
Impermeabilització de cobertes a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
(EETAC), l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i l’edifici Campus.
Ventilació del laboratori d’aqüicultura i adequació a la normativa de les sales de calderes de l’EETAC, l’ESAB i
l’edifici Campus.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Indusrial de Barcelona (ETSEIB)
Reforma interior a la planta 4, ala est, de l’edifici H.
Instal·lació d’enllumenat d’emergència a les dues escales exteriors d’evacuació de l’edifici H.
Substitució del quadres elèctrics dels edificis D, E i F.
Reforma de les plantes -1 i 0 de l’edifici C per ubicar-hi UPCnet.
Rehabilitació del paviment del taller d’Electrotècnia de l’edifici PB.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Substitució de baixants pluvials de fibrociment a l’edifici A.
Reconstrucció del mur de contenció de terres a la façana principal amb la tala d’un pi amb perill de caiguda.
Substitució de portes automàtiques de dos ascensors.
Climatització de set aules de l’edifici C.

Escola Politècnica Superior d’Edifcació de Barcelona (EPSEB)
Modernització i adequació de l’ascensor.

Facultat de Matemàtiques i Esadísica (FME)
Adequació de les calderes de calefacció.

Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Remodelació de l’aula 28.
Impermeabilització de la coberta (2a. fase).
Millora de l’enllumenat del taulell de la biblioteca, de l’escala secundària i de la planta coberta.

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)
Adequació a la normativa per a l’obtenció de la llicència ambiental (5a. fase).
Substitució del SAI de la instal·lació de megafonia.

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM)
Rehabilitació puntual de la façana de l’edifici MN3.
Reparació de les cobertes de la biblioteca del campus.
Eliminació de la tanca vegetal de la façana principal i instal·lació del rètol UPC.

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
Rehabilitació dels voladissos de la plaça interior (5a. fase).
Rehabilitació puntual de les façanes dels edificis VG1 i VG4.
Reparació de la instal·lació centralitzada de climatització.
Instal·lació de baranes de protecció a les cobertes (2a. fase).
D’altra banda, en els àmbits d’actuació d’estalvi energètic i d’accessibilitat s’han dut a terme les accions
següents:
Estalvi energètic: s’han executat actuacions per a la reducció del consum energètic en diversos campus.
S’han realitzat millores al SIRENA (sistema d’informació de recursos energètics i aigua), amb la renovació del
programa de visualització en línia dels consums i la millora de la xarxa de monitoratge amb nous equips de
mesura.
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques: s’han realitzat diverses actuacions, algunes de les
quals han estat subvencionades dins del projecte UNIDISCAT de la Generalitat de Catalunya.
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21è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
19è Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia per a treballs de recerca de batxillerat i
projectes de CFGS
15è Concurs d'Idees per al Disseny de la Carpeta UPC
Altres premis i distincions rebuts durant el curs 2017-2018

21è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
Premi a la Trajectòria Docent
Pere Pascual Gainza, professor del Departament de Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística
(FME).

Premi a la Iniciativa Docent
Projecte MOOC El lenguaje de la ingeniería, creat per un equip de professors i professores dels
departaments d’Enginyeria Civil i Ambiental; Enginyeria Química; Física; Enginyeria de Sistemes, Automàtica i
Informàtica Industrial, i Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, coordinat per la professora M. Rosa
Estela i format pels professors i professores María Dolores Álvarez, Esther Guaus, Carme Hervada, Jorge
Macanás, Albert Masip, Margarita Morillo, Fatiha Nejjari, Patricia Pardo, Jordi Poblet, M. Àngels Puigví, M.
Núria Salan i Susanna Valls.
Projecte MMC Flipped Classroom, dels professors Xavier Oliver i Oriol Lloberas, del Departament
d’Enginyeria Civil i Ambiental de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona (ETSECCPB), i presentat per la Delegació d’Estudiants de l’Escola de Camins (DAEC).

19è Premi UPC Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia per a treballs de recerca
de batxillerat i projectes de CFGS
Premi Batxillerat
Control d'una cadira de rodes per mitjà del parpelleig.
Autors: Clàudia Platel Fanés i Lihao Guo Yang, de l’Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès. Tutor: Xavier
Valldeoriola Mas.

Finalisa Batxillerat
My dear computer, what am I going to do with you? Gathering, fixing and analyzing computers for non-profit
organizations.
Autora: Marta Esplugues Cos, de l’Escola Sant Ignasi de Barcelona. Tutor: Pablo Juan García.

Premi Cicles Formatius de Grau Superior
Pre Diseño de un prototipo de silla de ruedas mecánica multiposición.
Autor: Mario Fernando de la Cruz Melo Noriega, de l’Institut Escola del Treball de Barcelona. Tutors: Sergio
Gómez i Mar Alonso.

Menció especial al projecte de CFGS
L’energia solar fotovoltaica com a resposta contra la pobresa energètica.
Autors: Santiago García Fernández, Aitor Ibarlucea García i Eduard Álvarez Fort, del centre Jesuïtes El Clot
de Barcelona. Tutor: Marc Gasulla Ramon.

15è Concurs d'Idees per al Disseny de la Carpeta UPC
Ara i aquí, UPC, de Marzal Pozo Pla, estudiant de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) .

Altres premis i disincions rebuts durant el curs 2017-2018
Centres docents i de recerca
El Centre d’Estudis Tecnològics per a l’Atenció a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD) ha rebut el
premi Comunicaciones Hoy, en la seva 10a. edició, en la categoria de millor projecte en l'àrea de la sanitat, pel
projecte REMPARK, coordinat per la UPC i amb la participació, entre altres, de la UParkinson, de Quirón,
Teknon i Telefónica I+D.
La FIB ha rebut el Premi d'Honor en la 22a edició de la Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, pel seu
prestigi com a centre pioner i de referència internacional, reconegut per la seva capacitat de renovació i
adaptació a les noves demandes de la societat.
L'IRI del CSIC-UPC, ha estat reconegut com a Unidad de Excelencia María de Maeztu per l’Agencia Estatal de
Investigación, per l'impacte i la rellevància internacional dels seus resultats. Els investigadors garants de
l'acreditació han estat: Alberto Sanfeliu Cortés, Juan Andrade Cetto, Gabriela Cembrano Gennari, Francesc
Moreno Noguer, Josep Maria Porta Pleite, Carme Torras Genís i Federico Thomas Arroyo.
El grup de recerca en Arquitectura, Enginyeria i Medi Ambient (AiEM) ha guanyat el Concurs d’Arquitectura
Efímera amb Lavagueram al Lluèrnia (Olot), el Premi Emporia d’Or i un diploma al muntatge Gotes de llum
sobre empedrat a Manresa.
Marc Assens, estudiant del màster de Visió per Computador de la UAB, la UPF i la UOC, i Xavier Giró, del
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions a l'ETSETB, en col·laboració amb Kevin McGuinness i

Noel E. O'Connor, de la Dublin City University, han obtingut el premi al millor predictor d'exploracions visuals al
Salient360 Challenge, a la IEEE International Conference and Multimedia Exhibition, atorgat per Technicolor.
Luis Llanes i Joan Josep Roa, del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i del grup
d’investigació CIEFMA a l’EEBE, i Jing Yang, estudiant de doctorat, han rebut l’EPMA Keynote Paper Award,
atorgat per la European Powder Metallurgy Association, per la presentació del treball Implementation of
advanced characterization techniques for assessment of grinding effects on the surface integrity of WC-Co
cemented carbides, al Euro PM2017 Congress & Exhibition.
L'equip ThunderChip, format pels estudiants de la FIB Antonio Navarro, Carles Garriga, Fabio Banchelli,
Ferran Pallarès, Marc Benito i Víctor Anton; Elisabet Valle i Ying Hao, exalumnes de la FIB; Daniel Ruiz,
research engineer al BSC, i Filippo Mantovani, senior researcher al BSC, en qualitat d'advisors, han obtingut el
Fan Favorite Award a la Student Cluster Competition, durant l’ISC High Performance 2017, atorgat per l’HPC
Advisory Council.
El superordinador del BSC-CNS, Mare Nostrum 4, ha guanyat el premi al centre de dades més bonic del món,
que atorga la companyia Datacenter Dynamics (DCD), per la seva localització especial a la capella de la Torre
Girona del Campus Nord de la UPC.
Cetaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua, va rebre el Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en Recerca i
Innovació 2016, atorgat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació, en reconeixement a la seva tasca en R+D+I, gràcies a la qual ofereix solucions pràctiques i reals, i
genera un impacte positiu en la societat i el medi ambient.
El Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha rebut el Premi
Manel Xifra i Boada, en la modalitat de grup de recerca aplicada o centre tecnològic.

Personal docent i invesigador
Premis i disincions
Antonio Agudo, de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), ha obtingut l’accèssit del Premio
Tercer Milenio en la categoria jove talent investigador, atorgat per l’Heraldo de Aragón. També ha rebut
l’Outstanding Reviewer Award ACCV16, atorgat per l’Asian Conference on Computer Vision.
Eduardo Alonso Pérez de Ágreda, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), ha estat reconegut amb la
Rankine Lecture de la British Geotechnical Association i la Baker Medal de la Institution of Civil Engineers
britànica (ICE), per l’article publicat a Géotechnique: “Thermo-poro-mechanical analysis of landslides”.
Montserrat Alsina i Aubach, del Departament de Matemàtiques, ha estat finalista en el concurs internacional
Ciencia en Acción, en la modalitat Laboratori de Matemàtiques, pel projecte ”Temps de matemàtiques”.
Carlos Álvarez, Jesús Labarta, Eduard Ayguadé, Xavier Martorell, Daniel Jiménez i Filippo Mantovani,
del Departament d’Arquitectura de Computadors de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i del
Departament de Ciències de la Computació del BSC-CNS, han obtingut el premi de transferència de
tecnologia, que atorga el projecte europeu HiPEAC, pel projecte OmpSs@FPGA for Industrial Internet of
Things (IIoT), sobre processadors integrats amb FPGA, realitzat amb la col·laboració de l’empresa Etxe-Tar.
Jordina Arcal, del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció a l'Escola Superior
d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT), ha obtingut l’EU Top 50 Award
com una de les millors innovadores joves d'Europa per la seva trajectòria professional, atorgat per la Comissió
Europea.
Adrian Bachtold, del grup Quantum Nanomechanics a l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), ha obtingut la
distinció de Fellow of the American Physical Society, atorgat per l'American Physical Society.
Jordi Boronat, del Departament de Física, ha rebut la Feenberg Memorial Medal, pel desenvolupament i
implementació de mètodes microscòpics de molts cossos, tant analítics com computacionals, i per l'ús que
n'ha fet per determinar propietats dels líquids quàntics i dels gasos de Fermi diluïts en diferents geometries i
en el règim de transició BEC-BCS.
Jordi Bosch Meda, del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura de l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), ha guanyat el Premi Luciano Parejo d’estudis sobre gestió, promoció i
ordenació territorial i urbana, convocat per la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), amb el treball La
producción de suelo para vivienda social a través del planeamiento urbano en América Latina.
Albert Cabellos, del Departament d’Arquitectura de Computadors a la FIB, va obtenir la distinció ICREA
Acadèmia per les seves contribucions a les xarxes de comunicacions.
David Carrera, investigador del Barcelona Supercomputing Centre- Centro Nacional de Supercomputación
(BSC-CNS), ha estat seleccionat pel Consell Europeu de Recerca perquè rebi una beca ERC Proof of
Concept, per explorar el potencial de comercialització de Hi-OMICS, una solució de software dissenyada per
gestionar d’una manera eficient les càrregues de treball de genòmica computacional en plataformes SDI.
Francisco J. Cazorla, del grup Computer Architecture-Operating Systems del Departament de Ciències de la
Computació del BSC-CNS, ha obtingut del Consell Europeu de Recerca una ajuda Consolidator Grant pel
seu projecte SuPerCom. També ha rebut el premi de transferència de tecnologia, que atorga el projecte
europeu HiPEAC, pel projecte Enabling Real-Time Guarantees on Multicores with Rapita’s Verification Suite
and BSC's Micro-Benchmark Technology, realitzat amb la col·laboració de l'empresa Rapita Systems.
Josep Díaz, del Departament de Ciències de la Computació, va ser nominat Fellow de la European
Association for Theoretical Computer Science.
Josep Maria Font Llagunes, del Departament d'Enginyeria Mecànica a l'Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), ha
obtingut una Medalla Agustín de Betancourt y Molina, atorgada per la Real Academia de Ingeniería. També
ha obtingut un OpenSim/NCSRR Outstanding Researcher Award, atorgat pel National Center for Simulation
in Rehabilitation Research.
María García-Parajo, del grup Single Molecule Biophotonics de l'ICFO, ha obtingut el Manuel Rico- Bruker
National Prize, atorgat per la Spanish Biophysical Society (SBE).
Antonio Gens, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental, ha rebut la Kevin Nash Gold Medal de la
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE). També ha rebut la Distinció
de l’AETESS (Asociación de Empresas de la Tecnología del Suelo y Subsuelo), amb motiu del 40è. aniversari
d’aquesta associació.
Xavier Giró, del Grup de Processament de la Imatge; Amanda Duarte i Jordi Torres, del BSC-CNS, i Marta
R. Costa-jussà, del Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla (TALP), han obtingut un
Caffe2 Research Award, pel projecte Speech2Signs: Spoken to Sign Language Translation using Neural
Networks, atorgat per Facebook.
Dolors Grau Vilalta i Josep Font Soldevila, del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC a l'Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (ESPEM), han obtingut el Premi Medi Ambient 2017 en la
modalitat de Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació, atorgat pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, pel projecte SAVEnergy: foment de l’estalvi d’energia a les llars
dels joves de Secundària, desenvolupat pel grup de recerca EXPLORATORI dels Recursos de la Natura, que
té per objectiu incentivar la ciència i la tècnica en els joves aplicant metodologia STEAM.
Marcel Guardia, del Departament de Matemàtiques, ha obtingut una ERC Starting Grant pel seu projecte
Instabilities and homoclinic phenomena in Hamiltonian systems, atorgada pel European Research Council
Petar Jovanovic, del Departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació a la FIB, ha obtingut el
Premi d’Investigació de la Societat Científica Informàtica d’Espanya-Fundación BBVA (SCIE-FBBVA)
2017, pel seu treball d’investigació i desenvolupament de les tecnologies per a la gestió de big data.
Frank Koppens, del grup Quantum-Nano-Optoelectronics de l'ICFO, ha obtingut l'ERC Proof of Concept pel
projecte GTRACK, atorgat pel European Research Council.
Jesús Labarta, del Departament d'Arquitectura de Computadors a la FIB i al BSC-CNS, ha obtingut el premi
Ken Kennedy, atorgat per l’Association for Computing Machinery (ACM) i la IEEE Computer Society, per les
seves contribucions rellevants en les àrees de models de programació i eines d'anàlisi de rendiment a la
supercomputació.

Maciej Lewenstein, del grup Quantum Optics Theory a l'ICFO, ha obtingut la Medalla de l’RSEF, atorgada
per la Real Sociedad Española de Física-Fundación BBVA.
Rinu Abraham Maniyara, del grup Optoelectronics a l'ICFO, ha obtingut el Zeiss award for talent in the
industry best student poster award, atorgat conjuntament per la SPIE Photomask Technology i la EUV
Lithography Conference.
Francesc Moreno Noguer, de l’IRI, ha obtingut el Google Faculty Award, pel projecte Geometry-aware
CNNs for Non-Rigid Shape Reconstruction.
Eugenio Oñate, del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria i del Centre
Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), ha obtingut el Premio Nacional al Resultado de
la Investigación Científica de la Academia, que atorga l'Academia de Ciencias de Cuba, pel treball
Desarrollo de tecnologías de avanzada para la generación y empaquetamiento de partículas enfocadas al
método de los elementos discretos.
Juan Carlos Ondategui, del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6) i del
Departament d'Òptica i Optometria a la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), ha obtingut el
reconeixement de Felow de la European Academy of Optics and Optometry, en reconeixement a la seva
tasca científica i docent en l’àmbit de l’optometria.
Antonio J. Peña, del BSC-CNS i del Departament d'Arquitectura de Computadors (DAC), ha rebut un dels
premis d'excel·lència IEEW-CS Technical Consortium on High Performance Computing, que s'atorga a
joves investigadors en el camp de la computació d'altes prestacions per haver fet contribucions excepcionals,
influents i potencialment duradores dins dels 5 anys posteriors a l'obtenció del seu doctorat.
Carlos Pérez, investigador del BSC-CNS i líder del grup de Composició Atmosfèrica i titular de la càtedra AXA
al BSC-CNS, ha estat seleccionat pel Consell Europeu de Recerca per a una ajuda Consolidator Grant pel
seu projecte Fragment. També ha rebut el premi Agustín de Betancourt y Molina, per les seves
contribucions en l’àmbit de riscos mediambientals i, en particular, en el camp dels aerosols minerals.
Sílvia Pérez Rafael, del Departament d'Enginyeria Química, ha obtingut la menció de premi extraordinari de
doctorat en Química, atorgada per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Lluís Puigjaner, professor emèrit del Departament d'Enginyeria Química, ha rebut l’EFCE Lifetime
Achievement Award, atorgat per la Federació Europea d'Enginyeria Química (EFCE) en reconeixement a
la seva contribució sostinguda i destacada al progrés de l'enginyeria química i, molt especialment, de la
process systems engineering (PSE). També ha estat nomenat doctor honoris causa per la Universitat de
Bucarest pel seu lideratge en el camp de la PSE a nivell mundial i ha rebut la Medalla Martí i Franqués, que
atorga la Sociedad Española de Química Industrial e Ingeniería Química (SEQUI), en reconeixement a la seva
brillant trajectòria professional.
Romain Quidant, del grup Plasmon Nano-Optics a l'ICFO, ha obtingut el I Premi Fundació Banc Sabadell a
les Ciències i l’Enginyeria, atorgat per la Fundació Banc Sabadell i el Barcelona Institute of Science and
Technology (BIST).
Hugues de Riedmatten, del grup Quantum Photonics with Solids and Atoms de l'ICFO, ha obtingut el Premi
Ciutat de Barcelona en Ciències Experimentals i Tecnologia, atorgat per l'Ajuntament de Barcelona.
Jaime Rodrigo de Larrucea, del Departament de Ciències i Enginyeries Nàutiques a la Facultat de Nàutica
de Barcelona (FNB), ha obtingut el premi Excellence Award 2017, concedit per Carus España, per
l’excel·lència en la seva dedicació en el sector marítim.
Joaquim Sabaté Bel, del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori a l'ETSAB, ha estat distingit com
a doctor honoris causa de la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina).
Núria Salán Ballesteros, del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'ESEIAAT,
ha estat guardonada amb el premi Mujer y Tecnología, que atorga la Fundación Orange a una dona en
reconeixement de la seva tasca en la divulgació i promoció de la tecnologia a l’estudiantat femení
preuniversitari i per la seva tasca en activitats que milloren l'apoderament de les estudiants d'enginyeria de la
UPC.
Carles Salas Ollé, del Departament d'Organització d'Empreses i integrant del CERPIE-UPC (Centre Específic
de Recerca i Desenvolupament per a la Millora i Innovació de les Empreses), ha estat premiat en la IX edició
dels Premis 28 d’abril en la categoria de Mèrits personals en prevenció de riscos laborals, atorgats per MC
Mutual.
Catalina Salvà Matas, del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, i el seu soci, Hector Ortín Isern,
han obtingut el primer premi del Concurs Europeu per a Joves Arquitectes Europan14 amb la seva
proposta AGORA 4.8, a la Platja de Palma.
Fermín Sánchez Carracedo, del Departament d’Arquitectura de Computadors a la FIB, ha estat reconegut
pels membres de l’Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI) amb el Premi AENUI a
la innovación y calidad docente, que s’ha atorgat en les XXIII Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la
Informática.
Alessandro Scarnato, del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació, ha
obtingut el premi Agustí i Sanpere / Ciutat de Barcelona, pel seu llibre Barcelona Supemodelo, la
complejidad de una transformación urbana i social, 1979-2011.
Roger Señís, professor del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) i investigador del grup LiTA, ha obtingut el premi a la millor obra
d'estructura petita pel projecte de Restauració i reforç estructural del campanar de l'església de Vistabella,
atorgat per l’Associació de Consultors d’Estructures.
Gil Serrancolí, investigador del Simulation and Movement Analysis Lab (SIMMA LAB), del Departament
d'Enginyeria Mecànica, a l'Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), ha obtingut la menció d'OpenSim
Visiting Scholar 2017, per desenvolupar el projecte Integration of automatic differentiation in OpenSim to
solve musculoskeletal optimal control problems al National Center for Simulation in Rehabilitacions Research
de la Universitat de Stanford.
Ferran Silva, del Grup de Compatibilitat Electromagnètica del Departament d’Enginyeria Electrònica, ha
obtingut el Technical Achievement Award de la IEEE Electromagnetic Compatibility Society per
contribucions significatives a l’anàlisi dels efectes dels polsos transitoris sobre els sistemes digitals i a les
tècniques de mesura del domini temporal.
Lluís Torner, director de l'ICFO, ha obtingut el Nature Mentoring Award, atorgat per la revista Nature, i el
premi Salvà i Campillo, que atorguen l’Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicacions i el Col·legi
Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF).
Carme Torras, de l’IRI, ha obtingut una ERC Advanced Grant pel seu projecte Clothilde (cloth manipulation
learning from demonstrations). Ha estat nomenada membre de l'Institut d’Estudis Catalans, en la secció de
Ciència i Tecnologia, i membre del Comité Científico y Técnico de l’Agencia Estatal de Investigación.
Mateo Valero, del Departament d’Arquitectura de Computadors i director del BSC-CNS, ha obtingut el Premi
Charles Babbage de l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), per les seves contribucions a la
computació paral·lela a través d’un treball tècnic brillant, la mentoria d'estudiants de doctorat i la construcció
d'un entorn d'investigació europeu increïblement productiu. També ha estat nomenat doctor honoris causa
pel CINVESTAV (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de l’Instituto Politécnico Nacional, de
Mèxic), per la seva tasca en tots els vessants de la supercomputació i, en especial, per la seva col·laboració
en l’impuls de la supercomputació a Mèxic.
Niek van Hulst, del grup Molecular Nanophotonics a l'ICFO, ha obtingut el Prize for Fundamental Aspects
of Quantum Electronics and Optics, atorgat per la Quantum Electronics and Optics Division de la European
Physical Society, i l'ERC Proof-of-Concept Grant, pel projecte IBIS, atorgat pel European Research Council
(ERC).
Sergio Velàsquez, del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques a l’FNB, ha obtingut el 3r premi dels
Premis per a la Innovació en el Sector Nàutic, pel seu projecte Easy Boat, que pretén estandarditzar un
mètode fàcil, accessible i ràpid de construcció d’embarcacions per a diferents finalitats, a partir de dissenys
d’enginyeria a mida en fusta.
Simon Wall, del grup Ultrafast Dynamics in Quantum Solids a l'ICFO, ha obtingut una ERC Starting Grant pel
projecte SeeSuper, atorgada pel European Research Council.
Achim Woessner, del grup Quantum Nano-Optoelectronics a l'ICFO, ha obtingut el Premi Gefes 2017 a la

millor tesi experimental, atorgat per l’RSEF-GEFES, per The Condensed Matter Physics division of the Royal
Spanish Society of Physics, i el Graduate Student Silver Award, atorgat per la Materials Research Society.
Dulce Maria Arias, Joan García i Enrica Uggetti, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental a
l'ETSECCPB, han obtingut el segon premi a la millor comunicació en pòster pel treball "Strategies for
cyanobacteria selection in a tertiary wastewater treatment system for polyhydrohybutyrates and glycogen
production" en la 1st IWA Conference on Algal Technologies for Wastewater Treatment and Resource
Recovery.
Jesús Armengol, Fidel Vega i María S. Millán, del Grup d'Òptica Aplicada i Processament d'Imatges
(GOAPI) del Departament d'Òptica i Optometria, han obtingut el premi a la millor comunicació en pòster de
la secció cristal·lí per Anàlisi in vitro dels halos produïts per lents intraoculars trifocals durant el 32è congrés
de la Societat Espanyola de Cirurgia Ocular Implanto-Refractiva (SECOIR).
Ivet Ferrer i Marianna Garfí, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental a l'ETSECCPB, han obtingut el
tercer premi a la millor comunicació en pòster pel treball "Harvesting of microalgae biomass from wastewater
treatment processes" en la 1st IWA Conference on Algal Technologies for Wastewater Treatment and
Resource Recovery".
Abiud Rojas de Silva i Raúl Suárez Feijóo, de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials
(IOC), han obtingut el Premi ROBOTNIK, atorgat per aquesta empresa, a la millor comunicació del Grup de
Robòtica pel seu treball Cálculo de fuerzas de contacto para prensiones bimanuales, presentat a les XXXVIII
Jornades d’Automàtica, organitzades pel Comitè Espanyol d’Automàtica.
Jordi Segalàs, de l’Institut de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat, ha rebut el premi a la
millor presentació del congrés Engineering and Product Design Education, pel treball Circular Design.
Learning for innovative design for sustainability. Erasmus + knowledge aliance project for sustainable desIging,
atorgat per la Design Society.
Pablo Segovia, Joaquim Blesa, Fatiha Nejjari i Vicenç Puig, del Departament d'Enginyeria de Sistemes,
Automàtica i Informàtica Industrial i del grup de recerca CS2AC-UPC, han obtingut el Best Paper Award pel
treball Fault Detection and Isolation in Flat Navigation Canals, atorgat per l’Organizing Committee of 4th
International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT'17).
Roland Terborg, del grup Optoelectronics a l'ICFO, ha obtingut el Best Poster Award pel pòster Portable
lens-free microscopy with sub-nanometric depth sensitivity for thin films and protein detection, atorgat per l'Italy
Chapter of the IEEE Photonics Society.
Eva Vidal, doctora en Enginyeria de Telecomunicacions i directora del Centre de Cooperació per al
Desenvolupament (CCD) de la UPC, ha estat guardonada amb el Premi Alan Turing al compromís social en la
23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica.
Robert Burfau, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), ha rebut el premi
especial a la Trajectòria Professional, atorgat pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB).
Maria Pau Ginebra, catedràtica de Ciència dels Materials i directora de la divisió de Biomaterials del Centre
de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB), així com del grup de recerca de Biomaterials, Biomecànica i
Enginyeria de Teixits de la UPC, ha estat seleccionada com una de les 12 finalistes al EU Prize for Women
Innovators 2018.

Esudiantat de doctorat
Julián Barreiro Gómez, de l’IRI, ha obtingut el CEA Springer Award 2017 a la millor tesi d’enginyeria de
control a Espanya, pel seu treball The Role of Population Games in the Design of Optimization-based
Controllers: A Large-scale Insight. La tesi va ser tutoritzada pel profesor Carlos Ocampo Martínez.
Marta Bofill Roig, del Departament d'Estadística i Investigació Operativa i membre del grup de recerca en
Bioestadística i Bioinformàtica (GRBIO), ha estat la guanyadora del Best Student Paper Award in honor of
Prof. Steve Lagakos, pel treball The anticipated Odds Ratios to decide the choice of a primary binary
endpoint, dirigit per Guadalupe Gómez Melis, del Departament d’Estadística i Investigació Operativa i del
GRBIO.
Míriam Febrer, del Laboratori d'Enginyeria Biomecànica (BIOMEC, CREB) a l'ETSEIB, ha obtingut una de les
beques de la Fundació Caixa d'Enginyers per a tesis doctorals, per fer la tesi Prediction of assisted
walking using subject specific biomechanical models, dirigida pels professors Josep Maria Font (Departament
d'Enginyeria Mecànica i director del grup BIOMEC, ETSEIB) i Benjamin J. Fregly (Rice University, Houston,
EUA).
Mònica Egusquiza, del Departament de Mecànica de Fluids, juntament amb altres membres del Centre de
Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica (CDIF), ha obtingut el premi al millor paper científic presentat a
l’IMEKO TC10 Workshop sobre technical diagnostics in cyber-physical, per l'article “Advanced Condition
Monitoring of Pelton Turbines”.
Lledó Prades, de l'EPSEM (UPC Manresa), va guanyar el premi al millor pòster en la 7th Internacional
Conference on Biotechniques for Air Pollution Control and Bioenergy, pel treball Rheological properties of
biofilms: steady and shear flow modelling, fet en col·laboració amb la Universitat Jaume I.
Jorge Querol, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions i del Grup de Recerca en Ciències i
Tecnologies de l'Espai (CTE/IEEC), ha guanyat la 5a edició de la Beca Isabel P. Trabal, pel seu treball sobre
el desenvolupament d'eines per a la detecció, localització i mitigació d'interferències i sistemes antiinhibidors
de senyals per augmentar la seguretat dels receptors de GPS i GNSS.
Antonio Rubio Romano, de l’IRI, juntament amb el seu supervisor, Francesc Moreno Noguer, van obtenir el
Best Paper Award a la International Conference on Computer Vision (ICCV), amb el treball Multi-Modal
Embedding for Main Product Detection in Fashion.
Mónica Sambade, del Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació a
l'ETSAB, ha obtingut un tercer premi a l’UNESCO-UIA & MIDO Student Design Prize for Responsible
Architecture, pel projecte People in Motion: In-Transit Architecture for New Production Backgrounds, atorgat
per la International Union of Architects (UIA).
Pablo Segovia Castillo, de l’IRI, juntament amb el seus supervisors, Joaquim Blesa Izquierdo i Vicenç Puig
Cayuela, van obtenir el Best Paper Award en la 4th International Conference on Control, Decision and
Information Technologies (CoDIT), pel treball Fault detection and isolation in flat navigation canals.
Sara Siniscalchi, de l’IRI, juntament amb el seu supervisor, Carlos Ocampo Martínez, van obtenir el Best
Poster Award at WindEurope, pel treball A wind farm operational strategy for primary frequency support
optimization.
Sara Vima Grau, del Departament de Tecnologia de l’Arquitectura, és coautora, juntament amb l'estudi h3o,
integrat pels arquitectes Miquel Ruiz Planella, Adrià Orriols Camps i Joan Gener González, del projecte Heads
in the Clouds, que ha rebut una menció especial en el concurs internacional d'arquitectura i urbanisme
Europan 14.

Esudiantat de grau i màser
Francesc de Paula de Puig i Juan José Vázquez, estudiants de màster a la FIB, i Sergio Paredes, estudiant
de grau a la FIB, tots ells col·laboradors en formació de l'inLab FIB UPC, han obtingut, juntament amb Soraya
González, el segon premi en la categoria "Help us make smart devices smarter to reduce claims" a la
HackUPC Fall 2017, atorgat per ServiZurich, pel projecte Peep'Can.
Ester Lorente i Marc Vila, graduats per la FFIB i estudiants de màster a la FIB i col·laboradors en formació a
l’inLab FIB, de la UPC, juntament amb Sandra Martin, graduada per la Facultat de Ciències de la Informació a
la Universidad Complutense de Madrid, han obtingut el primer premi en la categoria “Help us make smart
devices smarter to reduce claims” a la HackUPC Fall 2017, atorgat per ServiZurich, pel projecte Lazarus.
Ester Lorente, Marc Vila, Juan Salmerón i Oriol Serch, graduats per la FIB i membres de l'inLab FIB, han
obtingut el primer premi a la HackForGood Barcelona, atorgat per Telefónica, per l’aplicació mòbil
TellMedLeaflet, que reconeix medicaments per a persones amb dificultats visuals.
Ester Lorente, graduada per la FIB i estudiant de màster a la FIB i col·laboradora en formació a l’inLab FIB,
ha obtingut el premi Dona TIC 2017 en la categoria d’estudiant TIC universitària, en reconeixement al
desenvolupament d’un projecte destacable en l'àrea de Smart Mobility, a la participació i el reconeixement de

premis en diverses hackatons, i per ser un referent de les dones en l'àmbit de les TIC. Aquest premi ha estat
atorgat pel 12x12 Congress, organitzat per l’associació Tertúlia Digital i SmartCAT, de la Generalitat de
Catalunya.
Ester Lorente, Marc Vila i Francesc de Paula de Puig, estudiants de màster a la FIB, i Josep de Cid,
estudiant de grau a la FIB, col·laboradors en formació de l'inLab FIB, han obtingut el primer premi de la
categoria Smart Mobility de la Hackathon Mobility BCN 2017, organitzada per CARNET, pel projecte
Microcities, que ubica les microciutats properes a l’usuari i en facilita una llista dels serveis disponibles, les
opcions per accedir-hi amb vehicle, les connexions amb transport públic a l’interior i possibles descomptes per
l’ús d’aquests serveis.
Andrés Flores, estudiant del màster en Intel·ligència Artificial a l’IRI, ha obtingut l'accèssit al Premi al Millor
TFM en Intel·ligència Artificial, atorgat per l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, pel seu treball
Speech and motion recognition for a robot assistant in dreessing.
Cesc Folch, Enrique Jiménez i Gerard Orriols, estudiants del Centre de Formació Interdisciplinària Superior
(CFIS), han guanyat una medalla de plata en el concurs de programació SWERC 2017, organitzat per
l’Association for Computing Machinery (ACM) i la International Collegiate Programming Contest (ICPC).
Santiago Garau, Huijun Jiang i Xavier Anducas, estudiants del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i
Desenvolupament de Producte a l’ESEIAAT, han obtingut el primer premi a la Vidrala Design Contest de
MasterGlass, el 2n concurs de disseny d’envasos i ampolles de vidre, pel projecte ICE Pure Icelandic Water,
atorgat per Vidrala a la Bilbao Design Week 2017. En el projecte han col·laborat la Facultat d’Enginyeria de
Deusto i l’Associació de Dissenyadors d’Euskadi.
Isabel García Baños i Gerard Pinart Baillés, estudiants del grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i
Automàtica de l’EEBE, van rebre el Premi Enginyers BCN 2017 al millor TFG, pel seu projecte Multiple-Input
Multiple-Output Energy Processing for Energy Harvesting Applications, sota la direcció del professor Herminio
Martínez García, del Departament d'Enginyeria Electrònica.
Eduard Maura i Sergio Paredes, estudiants de grau en Enginyeria Informàtica a la FIB, i Juan José
Vázquez, estudiant del màster en Innovació i Recerca en Informàtica, i tots ells col·laboradors en formació de
l'inLab FIB, han obtingut els premis Coolest Tech Prize i Let's Program in Kotlin, atorgats per Bloomberg i
JetBrains, respectivament, pel projecte IctusDetection, durant la hackató HackPrague.
Eduard Maura i Sergio Paredes, estudiants del grau en Enginyeria Informàtica; Juan Salmerón, PAS de la
UPC, i Juan José Vázquez, estudiant del màster en Innovació i Recerca en Informàtica, i tots ells
col·laboradors en formació de l'inLab FIB, han obtingut el premi #HackHarassment, atorgat per l’MLH, pel
projecte F**KHarassment, durant la hackató CopenHacks.
Aina Miralda Calderon, estudiant del grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil a l’ESEIAAT, ha
obtingut el primer premi de la 3a edició del premi d’innovació al talent jove de la Fundación Textil
Algodonera, pel seu treball de fi de grau Gestió del disseny d'una col·lecció de teixits de moda, realitzat a
l'empresa Dobert Textil Group. El treball fou dirigit pel professor Josep Maria Canal i assessorat pel professor
Manel Rajadell.
Íngrid Munné Collado, del centre de recerca CITCEA-UPC, ha obtingut el premi al millor projecte de fi de
màster, atorgat pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya a la Nit de l'Eficiència de 2017, pel projecte
Anàlisi de tipus tèrmic i posada en marxa d'un gasificador tipus Downdraft per a microgeneració elèctrica a
partir de biomassa.
Pau Oliver, estudiant del grau en Enginyeria Informàtica a la FIB, ha obtingut el Premi Mobilitat en la
jornada Hack4Good Barcelona, pel projecte RampIt, atorgat per la UOC.
Miquel Ortega, Jordi Castellví i Jan Olivetti, estudiants del CFIS, han guanyat una medalla de bronze en el
concurs de programació SWERC 2017, organitzat per l’Association for Computing Machinery (ACM) i la
International Collegiate Programming Contest (ICPC).
Carlos Rodríguez, estudiant d’Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació a l’Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB); Gabriel Esteban, estudiant d’Enginyeria
Informàtica a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), i David Riudor, nou graduat en Enginyeria de
Tecnologies i Serveis de Telecomunicació a l’ETSETB, han obtingut el premi a la millor startup del món en
fase seed per part d'Angelhack, pel desenvolupament de la seva startup Goin. Han obtingut el primer premi a
la hackató Angelhack Global Series Barcelona 2017 i el segon premi a la hackató MLH Prime Europe.
Artur Romero Hazas, estudiant del doble grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria de
Navegació a l’EETAC; Ariadna Puig, estudiant de grau a l’ETSEIAAT, i Guillem Sanchez i Roger Lapeyra,
estudiants de grau a l’ETSEIB, han estat guanyadors de la fase local de la European BEST Engineering
Competition, en la modalitat de Case Study.
Marc Vila, Juan José Vázquez i Juan Salmerón, estudiants de màster a la FIB, i que formen part de l'inLab
FIB UPC, han obtingut, juntament amb Sandra Martín, Laura Benítez i Rita Leite, el segon premi absolut a la
Hackath2on, organitzada per Aigües de Barcelona a la primavera de 2017, pel projecte Save&Sound, que
combina la música i l’estalvi en el consum d’aigua.
Luuk Willemsen i Pau Argelaguet, estudiants del grau en Enginyeria Informàtica a la FIB, han obtingut el
premi Bloomberg a la hackató CopenHacks, celebrada a la seu de Microsoft a Dinamarca, pel seu projecte
InfinityCloud.
Martí Zamora Casals, estudiant del màster en Recerca i Innovació en Informàtica a la FIB, ha obtingut el 2n
premi en la 3a edició dels Big Data Talent Awards, per la tesi de màster Computing and visualizing
informative trajectories in temporally annotated data, atorgat per Eurecat i amb el patrocini d’Oracle.
Miren Etxebarría i Guillermo García, titulats en Arquitectura Tècnica i Edificació a l’Escola Politècnica
Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), han guanyat el premi al Treball Fi de Grau del CAATEEB amb el
projecte ‘Aspàrrena cap a un model sostenible: diagnosi’.
Jordina Barrachina, David Cabezas, Carlota de Haan Bosch, Carla López i Carme Rosselló, liderats pel
professor Lluís Giménez, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitecura de Barcelona, han estat guardonats amb
un segon premi al Tongji International Construction Festival 2018.
El projecte ‘Diálogo: entorno y tiempo’, desenvolupat pels estudiants Aina Brunet, Andrés Echarri, Miquel
Ramón i Sofia Vila, de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), ha estat la proposta guanyadora del Concurs Internacional d’Idees ‘Solar de
Samaniego-Paisaje Integrado’, organitzat per Bodegas Solar de Samaniego en col·laboració amb la Càtedra
UNESCO Paisatges Culturals i Patrimoni de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU).
Ainoa Forcada, estudiant de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), ha rebut el Premi ENGINYERS
BCN 2018, en la categoria de millor Treball Fi de Grau, pel projecte “Mesura de forces de contacte i càlcul dels
moments articulars d’un ciclista”.
Premi ENGINYERS BCN 2018: dos accèssits ex aequo, un per a l’estudiant de l’EEBE Salustino Valverde,
amb un treball sobre un sistema que mesura la transpirabilitat dels teixits esportius, dirigit pel professor
Herminio Martínez, i un altre per a l’estudiant Rut Martínez, de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC, amb una proposta per desenvolupar un sistema
que serveixi com a entrenador quirúrgic per a cirurgia endoscòpica, sota la direcció de Francisco Bermúdez i
Pedro Moragas.
Jordi Oña, Elliot Jiménez, Daniel López, Adrián Castillo i Andreu Rojas, estudiants del grau en Disseny i
Desenvolupament de Videojocs del CITM, han estat els guanyadors absoluts del premi al millor videojoc a la
Game Jam, organitzada per King; a més, també s’han endut el premi King Fun Award de la delegació de
Barcelona.

ESPORTS
Eloi Canals Pascual, estudiant de segon curs d'Enginyeria Física a l'ETSETB, ha estat proclamat campió de
Catalunya, d'Espanya i d'Europa en patinatge artístic sobre rodes en la categoria júnior masculí.

Campionats esportius universitaris d’Espanya
Javier Delgado, estudiant de l’FNB, ha guanyat, en atletisme, la medalla d’argent en 400 m tanques.
Álvaro Guerin, estudiant de l’ETSETB, ha guanyat, en golf, la medalla de bronze.
Alberto Guillén, estudiant de l’FNB, ha guanyat, en vela, la medalla d’or.

Joan Herp, estudiant de l’ETSEIB, ha guanyat, en vela, la medalla d’or.
Marc Lort, estudiant de l’ETSETB, ha guanyat, en karate, la medalla de bronze.
Jorge Martínez Doreste, estudiant de l’FNB, ha guanyat, en vela, la medalla d’or.
Jaime Mensecal, estudiant de l’ETSAB, ha guanyat, en vela, la medalla d’or.
Marina Ojeda, estudiant de l’ETSAB, ha guanyat, en esgrima, la medalla d’argent en la categoria de floret.
Arnau Rovira, estudiant de l’EPSEM, ha guanyat, en natació, la medalla d’argent en 200 m lliures.
Matias Sabaté, estudiant de l’FNB, ha guanyat, en vela, la medalla d’or.
Elías Aretz i Jorge Martínez Doreste, de la Facultat Nàutica de Barcelona; Fátima Díaz i Jaime Menescal,
de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), i Juan Gómez, de l’Escola de Camins de Barcelona
(ETSECCPB), han guanyat, en vela, la medalla de bronze.
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Generadora de coneixement
Un 83% de les persones que es titulen a la UPC afirmen que tornarien
a matricular-se a la mateixa universitat. Aquesta afirmació és fruit d’una
particular manera d’entendre la docència en la qual l’estudiant és el
principal protagonista. Una sòlida formació teòrica combinada amb la
possibilitat de participar en un gran nombre de projectes reals i un pes
important de les pràctiques són trets característics de la formació UPC. La
generació del coneixement la singularitzen les escoles i les facultats,
amb una empremta pròpia.
La programació acadèmica d'aquest curs acadèmic ha implicat la
implantació de tres nous graus universitaris amb una elevada
incidència professional: el grau en Ciència i Enginyeria de Dades, el
grau en Enginyeria d’Automoció i el grau en Disseny, Animació i Art
Digital. Pel que fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s’han
implementat tres nous programes de màster: el màster en Estudis
Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign), el màster en Enginyeria
Naval i Oceànica i el master’s degree in Applications and Technologies for
Unmanned Aircraft Systems (Drons). En el marc del programa Erasmus
Mundus, s’ha posat en marxa el master’s degree in Big Data Management
and Analytics. En l'àmbit dels programes de doctorat, s’ha iniciat un nou
programa interuniversitari de doctorat en Bioinformàtica. D’altra banda,
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU
Catalunya) ha acreditat 3 graus i 7 màsters universitaris.
Aquest curs acadèmic la matrícula de nou ingrés en els estudis de grau
universitari ha estat de 5.366 estudiants i de 2.764 estudiants en els
estudis de màster universitari. Pel que fa a la inserció laboral dels titulats
UPC, el darrer estudi publicat per l’AQU Catalunya mostra que el 92,7 %
dels titulats de la Universitat estan treballant.
L’activitat de recerca de la UPC la situa com un agent clau en el progrés
d’una economia que cada cop més es basa en el coneixement i la
innovació. La UPC és la universitat líder de l’Estat pel que fa a la
captació de recursos en el marc del projecte Horizon 2020. Des que
es va iniciar aquest programa, la Universitat ha aconseguit 136 projectes,
39 dels quals són coordinats, per un import total de més de 50 milions
d’euros.
Aproximadament, uns 800 nous projectes i convenis de recerca se
sumen cada any a l’activitat dels investigadors. El talent de la comunitat
investigadora, la xarxa d’instal·lacions i equips i l’esperit de col·laboració a
través de les aliances establertes amb altres centres de recerca i
investigadors d’arreu del món, són la clau de l’estratègia de la recerca
UPC. Pel que fa a les publicacions científiques més reconegudes en
l'àmbit internacional, cal destacar l’increment del nombre d’articles
publicats en revistes indexades al Journal Citation Reports, amb 1.751
articles.

El superordinador
MareNostrum 4, en producció

Nous ajuts 'Marie Curie' a
cinc projectes de recerca
UPC

Projecte InSight: un microxip
dissenyat a la UPC, camí de
Mart

Durant l'any 2017, s'han gestionat 521 contractes nous de personal de
recerca i s'han concedit 189 beques perquè estudiants de grau i/o màster
s'iniciïn en la recerca. S'han realitzat 105 nous contractes predoctorals
per a estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral i s'han
iniciat 69 contractes postdoctorals perquè els investigadors consolidin
la seva tasca de recerca.
En el marc del nou Pla d’internacionalització de la UPC, s’han signat 68
nous convenis de col·laboració amb altres institucions, i s’ha
participat en 40 fires de promoció dels estudis a diferents països de
l’Amèrica Llatina, l’Àsia, l’Àfrica i Europa. Aquest curs s’han establert
noves aliances amb agències de beques i ha augmentat la mobilitat
d’estudiants outgoing un 6 % respecte al curs passat.
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Docència de qualitat
Programació dels esudis de grau i màser universitari
La programació acadèmica del curs 2017-2018 ha implicat la
implantació de tres nous graus universitaris amb una elevada incidència
professional:
1. El grau en Ciència i Enginyeria de Dades, impartit conjuntament per la

Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i la Facultat
de Matemàtiques i Estadística (FME), i coordinat per la FIB.
2. El grau en Enginyeria d’Automoció, impartit els tres primers cursos a
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) i el
quart curs a l’EPSEM o bé a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona (ETSEIB).
3. El grau en Disseny, Animació i Art Digital, de 180 crèdits ECTS i
impartit al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM).

Estudiantat de la UPC

Aquest curs la programació de grau també ha incorporat l’accés a través
de la preinscripció universitària al grau en Enginyeria Civil, en la seva
modalitat íntegrament en anglès.
Pel que fa a l’oferta d’estudis de màster universitari, s’han implementat
tres programes. D’una banda, el màster universitari en Estudis Avançats
en Disseny-Barcelona (MBDesign), impartit per la UPC i la Universitat de
Barcelona (UB), i que té cinc especialitats: Contemporary Project
(impartida a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona);
Disseny, Innovació i Tecnologia (impartida a l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú); Enginyeria del Disseny Industrial
(impartida a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa); Direcció d’Art en Disseny (impartida a la
Facultat de Belles Arts de la UB), i Recerca en Disseny (de caràcter
transversal).

Titulats/des i graduats/des de
la UPC

També s’hi han incorporat el màster universitari en Enginyeria Naval i
Oceànica, a la Facultat de Nàutica de Barcelona, amb atribucions
professionals i dues especialitats, i el master’s degree in Applications and
Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drons), a l’Escola
d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels.
S’han modificat plans d’estudis d’alguns màsters universitaris, com és el
cas del màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació, que ha
afegit especialitats, o el d’Estadística i Investigació Operativa, que ha
incorporat continguts obligatoris d’investigació operativa i una nova
intensificació en Data Science.
En el marc del programa Erasmus Mundus, s’ha posat en marxa el
master’s degree in Big Data Management and Analytics, a la FIB. Així
mateix, s’han desprogramat els programes Erasmus Mundus següents:
master’s degree in Information Technologies for Business Intelligence,
IT4BI, de la FIB, l’Erasmus Mundus master’s degree in Flood and Risk
Management i l’Erasmus Mundus master's degree in Structural Analysis of
Monuments and Historical Constructions (SAHC), tots dos impartits per
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins Canals i Ports de
Barcelona. D’altra banda, com a conseqüència del procés de des
adscripció de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada, s’ha iniciat la
desprogramació del grau universitari en Enginyeria d’Organització
Industrial.
Finalment, també cal destacar el desenvolupament del disseny del
suplement europeu al títol en les titulacions de grau i màster, que s’ha
materialitzat amb el corresponent acord de Consell de Govern, que
defineix l’estructura que seguirà aquest document a la UPC.

Novetats normatives
Durant aquest curs acadèmic s’ha modificat el Marc de dobles
titulacions, atès que el marc anterior recollia aspectes normatius i de
gestió més propis d’altres documents reguladors, i també que la relació de
dobles titulacions de la UPC està inclosa en la programació acadèmica
que aprova anualment el Consell de Govern. El document aprovat inclou
només aquells aspectes propis d’un marc normatiu que ha de servir per
definir què són les dobles titulacions, quins tipus s’ofereixen a la nostra
universitat i quins aspectes s’han de tenir en compte per elaborar les
memòries d’implantació de dobles titulacions.
D’altra banda, s’han actualitzat els procediments administratius i de gestió
econòmica vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i
màster i s’han produït canvis en la Normativa acadèmica dels estudis
de grau i màster (NAGRAMA), com ara la inclusió d’uns capítols
específics d’accés, avaluació curricular, reconeixement de crèdits i
permanència en els itineraris de doble titulació, i l’adaptació de la redacció
del text a l’Acord de Consell de Govern de 22 de febrer de 2018, sobre la
moratòria del requisit B2 i les quatre vies per assolir la competència en
una tercera llengua en els graus de la UPC.

Programes de doctorat

Indicadors de biblioteques

Enllaços relacionats
Estudis de grau, màster i
doctorat
Escola de Doctorat
Servei de Gestió
Acadèmica
Servei de Biblioteques

Aquest curs acadèmic s’han ofert 672 places per a l'accés a programes de
doctorat. S’ha iniciat el programa de doctorat interuniversitari en
Bioinformàtica, impartit conjuntament amb la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) (universitat coordinadora), la Universitat de Girona
(UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) i la Universitat de Vic (UdV). També s’ha iniciat l'extinció del
programa de doctorat Erasmus Mundus en Computació Distribuïda, del
qual la UPC és universitat coordinadora.
Enguany, l'Escola de Doctorat ha continuat participant en el pla de
Doctorats Industrials 2017, promogut per la Generalitat de Catalunya,
amb un total de 32 noves tesis dirigides que es desenvolupen en
empreses de diferents sectors. Així, des de l'inici del pla pilot el 2012 i fins
a finals de 2017, s'han gestionat un total de 437 projectes, dels quals 137
s'han desenvolupat a la UPC (31,4 %).
Pel que fa a la relació amb altres entitats nacionals de doctorat, s'ha
participat en la reunió anual de la Conferencia de Directores de Escuelas
de Doctorado de España (Còrdova, novembre de 2017). Al llarg del curs
s’ha participat en les diferents sessions de la Comissió i en accions
compromeses amb el seguiment i desenvolupament dels estudis de
doctorat, com per exemple una reunió celebrada l'abril de 2018 al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte amb la sotsdirectora general
d'ordenació acadèmica dels ensenyaments universitaris i del professorat
universitari, o bé el març de 2019 amb el rector de la Universitat de
Còrdova i president de la Sectorial de Transferència i Tecnologia, etc. En
l’àmbit autonòmic, s’ha continuat participant en les reunions convocades
per l'Associació Catalana d'Escoles de Doctorat (octubre de 2017 i abril
de 2018).
En relació amb altres entitats internacionals, com a membre del Cluster
Leading Universities of Science and Technology, l'Escola ha participat en
les diferents reunions i activitats que aquest clúster ha realitzat durant el
curs. Com a membres de la European University Association (EUA), s'ha
participat en la jornada The Transformation of Doctoral Education: Why it
Matters for Europe, el març de 2018, i en la 11th EUA-Council for Doctoral
Education Annual Meeting (University of Ljubljana, juny de 2018).
En l'àmbit de la qualitat dels programes de doctorat, durant aquest curs
s'han treballat els informes d'acreditació, arran del seguiment que es va
fer el curs passat, en 24 programes i, a més, els 24 programes restants
han fet el seguiment per primera vegada.
Pel que fa a accions específiques de l'Escola per a la comunitat de
doctorands i futurs doctorands, cal destacar dues jornades:
Welcoming Ceremony (17 de novembre de 2017): sessió inaugural a
càrrec de la Dra. Melita Kovacevic, Former Vice-Rector for Research
and Technology, University of Zagreb, de Croàcia. En aquest acte va
tenir lloc el lliurament dels premis extraordinaris als guardonats de la
convocatòria de 2017.
Jornada de Portes Obertes (17 de maig de 2018), sessió per a la
promoció dels estudis de doctorat adreçada als estudiants de màster
de la UPC, i final del concurs Presenta la teva tesi en 4 minuts,
organitzat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, amb el suport de
la Generalitat de Catalunya.

Matrícula de nou ingrés
Aquest curs acadèmic, la Universitat ha consolidat l'oferta de places de
nou ingrés. La matrícula de nou ingrés en els estudis de grau
universitari ha estat de 5.366 estudiants, xifra que representa un
lleuger increment respecte del curs anterior d’un 1,1 %. D'altra banda, la
matrícula de nou ingrés dels estudis de màster universitari suma un
total de 2.764 estudiants. En conjunt, la matrícula de nou ingrés dels
estudis de màster universitari s’ha incrementat un 135,6 % des del curs
2012-2013.

Resultats acadèmics
La taxa d'èxit dels estudiants de grau, que mesura els crèdits superats
respecte dels crèdits presentats, ha estat del 81,25 %, mentre que la taxa
d'èxit dels estudiants de màster ha estat del 98 %. Les dues taxes s’han
mantingut respecte al curs anterior.
Mentre que la taxa de rendiment dels estudiants de grau, que mesura
els crèdits superats respecte dels matriculats, ha estat del 77,3 %, la taxa
de rendiment dels estudiants de màster ha estat del 94,3 %. En aquest
sentit, ambdues taxes representen valors similars respecte al curs
anterior.
D'altra banda, segons el darrer estudi realitzat el 2017 sobre la inserció
laboral dels titulats UPC del curs 2012-2013, publicat per l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), el 92,7
% dels titulats de la Universitat estan treballant (un augment
significatiu respecte a l’edició anterior, en què el percentatge era del 86
%). D'aquests, el 90,3 % ho fa a temps complet i el 73,8 % desenvolupa
tasques que requereixen estudis universitaris en el seu lloc de treball.
També, segons aquest mateix estudi realitzat sobre els graduats i
graduades de la UPC, el 67,1 % dels estudiants repetirien la mateixa
titulació i el 72,2 % dels enquestats tornarien a triar la UPC (aquest
percentatge ha pujat significativament segons els resultats de l’anterior
edició de l’enquesta, que situava en un 62,3 % els estudiants que
tornarien a estudiar la mateixa titulació i en un 60 % els que ho tornarien a
fer a la UPC).
Finalment, cal destacar que els titulats valoren amb una mitjana de 3,71
(en una escala d'1 - molt insatisfet/a a 5 - molt satisfet/a) la seva
satisfacció general amb la titulació de la qual s'acaben de graduar, resultat
que es troba lleugerament per sobre del 3,63 obtingut en l’enquesta de
l’edició anterior.

Avaluació de les titulacions de grau i màser
Durant aquest curs acadèmic, l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha acreditat 3 graus i 7
màsters universitaris.
Els graus universitaris acreditats són:
De l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona (ETSETB), el grau universitari en Enginyeria Física.
Del Centre Universitari Euncet Business School (EUNCET), el grau en
Administració i Direcció d’Empreses.
Del Centre Universitari EAE, el grau en Administració i Direcció
d’Empreses.
Pel que fa als màsters universitaris acreditats:
De l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona (ETSETB), el master’s degree in Photonics, el master's
degree in Telecommunications Engineering (MET) i el master's degree
in Electronic Engineering (MEE).
De l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB), el màster universitari en Enginyeria Industrial i el màster
universitari en Enginyeria de l'Energia.
De l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), el
màster universitari en Enginyeria de Mines.
De l’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la
Sostenibilitat (ISST.UPC), el màster universitari en Ciència i Tecnologia
de la Sostenibilitat.
Totes les titulacions, tant de grau com de màster, han obtingut una
valoració global favorable. Val a dir que el grau en Enginyeria Física, el
master’s degree in Photonics, el master's degree in Telecommunications
Engineering (MET) i el master's degree in Electronic Engineering (MEE)
de l’ETSETB han estat acreditats en progrés d’excel·lència.
Els certificats d'acreditació que emet l’AQU Catalunya tenen una validesa
màxima de sis anys en el cas dels graus i de quatre en el cas dels
màsters.

Insitut de Ciències de l'Educació (ICE)
Pel que fa a la innovació docent, durant aquest curs s’ha obtingut el
reconeixement de grup de recerca emergent pel Barcelona Science and
Engineering Education Research Group (BCN-SEER). L’objectiu d’aquest
grup és facilitar i promoure la recerca en educació de les ciències, la
tecnologia i l’enginyeria a la UPC, i que tota aquesta experiència reverteixi
en una millora de la qualitat docent de la UPC.
S’ha continuat la línia de treball d’enfortiment i consolidació de relacions
amb els centres i departaments, per donar resposta a totes les demandes
de col·laboració per activitats específiques relacionades amb temes
d’ensenyament-aprenentatge i d’innovació docent, com ara peticions de
formació específica o suport a jornades docents. També s’ha iniciat un
recull de grups d’innovació docent i de projectes d’innovació docent que
es realitzen a la Universitat, per facilitar compartir el coneixement amb tot
el professorat que hi està implicat.
S’ha participat activament en els quatre grups de treball STEMcat,
promoguts per la Generalitat, per despertar vocacions en ciència i
tecnologia entre el jovent català.
També s’ha impulsat el projecte “Contextualització de les matemàtiques”
per millorar l’aprenentatge de les matemàtiques per part del nostre
estudiantat, amb l’objectiu, entre altres, de reduir l’abandonament a primer
curs.
Pel que fa a la formació del professorat, l’ICE ha continuat la línia
engegada el curs anterior de potenciar la millora de la docència i la
promoció de la innovació docent a la UPC. Pel que fa a la programació de
cursos de formació per al PDI, s’han programat 90 cursos, amb un total de
1.168 inscrits, en què s’ha assolit un nivell de satisfacció de 4,4 sobre 5.
També s’ha continuat amb la segona promoció del programa de postgrau
en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM), del qual s’ha
fet una primera lectura de projectes el febrer de 2018 i un altre el juny de
2018, amb un total de 8 titulats.
A l’entorn de secundària, s’ha mantingut l’oferta de cursos anteriors
adreçada a professorat preuniversitari. En aquest àmbit, recentment s’ha
rebut l’encàrrec del Departament d’Ensenyament d’organitzar i dinamitzar
dos grups de treball de professorat de formació professional de les
famílies industrials que es posaran en marxa a partir del curs 2018-2019.
Així mateix, s’ha desenvolupat la prova pilot del projecte de mentories
de noies UPC a noies de secundària, que té l’objectiu d’aconseguir
sensibilitzar-les cap a carreres tecnològiques, científiques i matemàtiques
en el marc del 3r. Pla d’igualtat de la Universitat. El projecte, anomenat
t’STEAM, es troba en aquests moments en la etapa final de la prova pilot.
En el marc de la col·laboració del desplegament docent del màster de
secundària, s’ha participat activament en la comissió d’accés, creada pel
Departament d’Universitats, entre altres comissions, per a la millora del
màster en tot el territori català. Així mateix, es coordina el grup transversal
de l’especialitat de Tecnologia, en què participen també la Universitat
Ramon Llull, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Girona.
A l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge Atenea s’ha incorporat
una nova interfície d’importació ràpida de continguts unificada per tal de
facilitar al professorat la preparació de les assignatures a l’inici del
quadrimestre i s’han introduït millores en el procés de sincronització de
qualificacions i d’assignatures amb Prisma.
Durant aquest curs també s’ha millorat la visibilitat al nou catàleg web
institucional dels MOOC vius de la UPC a les convocatòries de la
Generalitat (ajuts per a cursos MOOC), per assegurar-ne la transició cap
a la nova plataforma institucional MOOC basada en Moodle.

Paral·lelament, s’ha donat suport als cursos El lenguaje de la Ingeniería;
Tecnociència i Ciència-ficció: de King Kong a Einstein; Transició vers un
nou model energètic; Low3 Zero Living: A Virtual Living Lab Course for
Sustainable Housing and Lifestyle; Waves and Systems, i Machine
Translation.
Durant el curs, el Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual (LISA) ha
continuat donant suport al professorat en la realització de produccions
audiovisuals UPC i segueix treballant per a la consolidació final del
projecte, col·laborant en la creació dels Serveis Audiovisuals UPC,
actualment en fase de desenvolupament.

Serveis de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Accés a les biblioteques

El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC l’integren 12
biblioteques, que ocupen 21.540 m2 i posen a l’abast dels usuaris
3.486 places de lectura; 92 sales de treball en grup, amb 574
places, i 8 sales de formació, amb una capacitat de 158 places.
Durant l’any 2017 el nombre d’usuaris que han visitat les biblioteques
ha estat d’1.454.054. D’aquests, 82.379 hi han accedit en horaris
d’obertura extraordinària els caps de setmana i els festius durant el
període d’exàmens.
La reserva de les sales de treball ha estat un dels serveis més
demanats pels estudiants. En total, s’han enregistrat 36.978
ocupacions de les sales de treball en grup.
Les biblioteques han obert 2.921 dies i 31.321 hores. La mitjana de
dies d’obertura anual ha estat de 224.

Col·leccions
Durant l’any 2017 s’han fet 2.532.432 consultes al Catàleg UPC, xifra
que representa un augment del 34 % respecte de l’any anterior. S’han
consultat més de 53.000 documents i més de 135.000 documents han
sortit en préstec.
S’han subscrit 18.600 revistes electròniques i 25 bases de dades dins
del marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC), i 382 títols de revistes i 18 bases de dades d’àmbit politècnic.
S’han subscrit 18.600 revistes electròniques i 25 bases de dades dins
del marc del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
(CBUC), i 382 títols de revistes i 18 bases de dades d’àmbit politècnic.
S’han inventariat 3.000 documents gràfics de la Càtedra Gaudí i de
l’Arxiu Gràfic de l’ETSAB, i s’han digitalitzat 4.139 plaques fotogràfiques
estereoscòpiques.

Serveis bibliotecaris
Les biblioteques han registrat 135.351 préstecs de documents, dada
que representa una disminució del 12 % respecte al 2017.
Actualment, les biblioteques disposen de 171 ordinadors portàtils en
préstec i durant el 2017 s’han realitzat un total de 47.222 préstecs
d'ordinadors.
Durant els mesos de setembre i octubre totes les biblioteques han
realitzat les anomenades “sessions d’acollida” als nous estudiants.
S’han realitzat 126 sessions i hi han assistit 3.760 estudiants.
S’han revisat i ampliat les metadades d’un total d’11.353 activitats en
l’aplicació DRAC (Descriptor de la Recerca i l’Activitat Acadèmica de
la UPC) i s’ha introduït el text complet de 5.502 publicacions en el
repositori E-prints.
S’han impartit un total de 273 sessions de formació en habilitats
informacionals, corresponents a més de 518 hores de docència, amb
un total de 5.016 assistents (estudiants de grau i postgrau i PDI).

Producció científca d’accés obert UPC
Durant el 2017, UPCommons ha continuat augmentant els seus
continguts i actualment ja disposa de més de 95.000 documents, dels
quals més de 74.000 es troben disponibles en accés obert. El 2017 ha
tingut 5.102.593 visites i 10.221.795 descàrregues de documents.
Respecte a GEOCommons, ja disposa de més de 5.500 documents
acadèmics geolocalitzats i més de 1.000 entitats col·laboradores.
Des de la posada en marxa de FUTUR, l’any 2014, el portal acumula
un total de 2.075.117 de pàgines consultades des d’arreu del món, amb
una mitjana d’1,20 minuts per visita.
En relació amb el suport a la gestió de dades de recerca de la
Universitat, les biblioteques ofereixen assessorament a investigadors
en matèria de gestió de dades: des de l’elaboració d’un pla de gestió de
dades fins a la publicació en un dipòsit en obert, i s’han entrat 11 plans
de gestió de dades de la UPC.
Durant aquest any, les biblioteques han atès un total de 22 consultes
relacionades amb les dades de recerca i han impartit 34 sessions de
formació en què s’ha tractat aquest tema.
A UPCommons s’ha posat a disposició dels investigadors de la
Universitat la nova comunitat Research Data, en la qual poden fer
públiques les dades de recerca vinculades a una publicació o a un
projecte de recerca (H2020, etc.), i s’hi han publicat els 3 primers
datasets.

Bibliotècnica
Durant l’any 2017, el portal Bibliotècnica, la biblioteca digital de la
UPC, ha tingut un total d’1.661.232 visites.
En relació amb la versió mòbil de Bibliotècnica, també continuen
augmentant els accessos. En concret, durant el 2017 ha tingut 274.072
visites, amb 73.563 sessions i 25.720 usuaris.

Edicions
Al llarg de l’any 2017 s’han editat un total de 27 títols nous, dins de les
diverses col·leccions, de les quals destaquen les col·leccions UPCGrau
i UPCPostgrau, orientades a proveir de continguts les titulacions
pròpies de la Universitat.
Cal destacar l’edició i presentació del llibre de Rafael Moneo Una
manera de enseñar arquitectura: lecciones desde Barcelona 1971-1976

[en línia]. Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2017. ISBN:
9788498806793 [Consulta: 30 abril 2018]. Disponible a:
<http://hdl.handle.net/2117/111270>.

Arxius
Durant el 2017 s’ha elaborat el mapa de processos de l’Oficina de
Documentació i Arxiu (ODA) per a l’anàlisi, disseny i millora dels
processos clau. També s’ha continuant organitzant tots els arxius de la
UPC i donant suport als nous projectes vinculats a l’e-administració de
la UPC.
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Projectes d'R+D+I (nacionals i europeus)
Pel que fa a les actuacions en l’àmbit dels projectes de recerca
nacionals d’aquest curs, orientat al Programa Estatal de Investigación,
Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, i al
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de
Excelencia, s’ha organitzat una jornada de presentació de les diferents
convocatòries de projectes, amb la intervenció de Marina Villegas Gracia,
directora general d’Investigación Científica y Técnica del Ministerio de
Economía y Competitividad, a la qual han asistit 226 persones, entre PDI,
tècnics i gestors de projectes. Aquesta acció ha generat la presentació de
107 propostes.
També es va organitzar una jornada de presentació de la convocatòria
d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017),
a càrrec de Victoria Miquel i Martí, directora de l’Àrea de Recerca de
l’AGAUR, a la qual van assistir 272 persones entre PDI, tècnics i gestors
de projectes. Com a resultat d’aquesta sessió es van presentar 169 grups.
Durant l’any 2017 s’han contractat nous projectes de recerca nacionals
per un valor de 19.913.691 €, distribuïts en 283 projectes nous.
Actualment, 806 projectes estan en funcionament, per un import de
61.307.2010,77 €.
La participació de la UPC en les convocatòries d'ajuts públics d'R+D+I ha
estat la següent:
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, en la
convocatòria de 2017 s’han presentat un total de 107 projectes, per un
import de 19.736.579 €, i s’han concedit en la proposta de resolució
definitiva 62 projectes, per un valor de 8.206.462 €. També s’han
aprovat 25 predoctorals per a aquests projectes.
En la convocatòria Acciones de Programación Conjunta Internacional
(APCIN), s’hi van presentar 4 propostes, per un import de 655.813 €, i
se n’han concedit 3, per un import de 370.000 €.
Pel que fa a la convocatòria Retos-Colaboración del Programa Estatal
de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2013-2016, coneguts com INNPACTOS
(projectes col·laboratius amb empreses), s’hi han presentat 11
propostes, amb un import de 2.137.879 €.
En la convocatòria Redes de Excelencia, s’hi van presentar 13
propostes, per un import d’1.518.907 €, de les quals s’han concedit 3,
per un import de 33.500 €.
En la convocatòria Europa Investigación, s’hi han presentat 10
sol·licituds, per un import de 201.000 €, i es van concedir 9, per un
import de 177.500 €.
Finalment, pel que fa als ajuts per donar suport a les activitats dels
grups de recerca (SGR 2017) de l’AGAUR, s’hi van presentar 169
grups, per un import de 9.073.594 €, i tots han estat reconeguts i
finançats, 46 per un import d’1.700.000 €.
Pel que fa als projectes europeus, la UPC se situa com a líder a
Catalunya quant a nombre de projectes finançats a través del
programa Horizon 2020 (H2020) i és la primera universitat espanyola pel
que fa a nombre de projectes europeus i retorn, i s’hi posiciona com la
tercera institució després del CSIC i la Fundació Tecnàlia. Des que es va
iniciar el programa H2020, la UPC ha aconseguit 136 projectes, 39 dels
quals són coordinats, per un import total de més de 50 milions d’euros.
Al llarg de 2017 s’han presentat 287 propostes de projectes
internacionals, 231 dels quals corresponen al programa H2020.
L’import total sol·licitat ascendeix als 80 milions d’euros. D’aquestes
propostes, la UPC es presentava com a líder de 39 projectes coordinats i
39 com a soci únic. Dels 39 coordinats, 24 són coordinats en consorci (4
dels quals, ITN) i 15 són en model mono-partner (6 ERC, 8 Marie S.-Curie
IF i 1 Clean Sky).
El programa amb un nombre més gran de propostes presentades ha
estat el Marie Sklodowska-Curie, seguit del programa de lideratge
industrial - Tecnologies de la informació i comunicació, ajuts del European
Research Council i el repte social de mobilitat integrada.
Durant el 2017 s’han concedit 59 nous projectes, per un import de 17
milions d’euros. El finançament més gran ha estat destinat a projectes de
les tecnologies de la informació i la comunicació, seguits dels ajuts de
l’ERC, accions Marie Sklodowska-Curie i projectes del camp de l’energia,
acció pel clima i transport intel·ligent. També han començat 6 projectes
Erasmus+ de la Key Action 2 (2 capacity building i 4 strategic partnership).
S’han promogut diferents sessions d’informació i tallers de treball per
donar suport als investigadors en la preparació de les seves propostes en
les convocatòries Marie Sklodowska-Curie, així com en temes
transversals com RRI (responsible research and innovation) o aspectes
de gènere. També s’han generalitzat les reunions internes d’inici de
projecte, en les quals participen totes les unitats implicades en la gestió

Enllaços relacionats
La recerca a la UPC
European Research
Projects
FUTUR. El portal de la
producció científica dels
investigadors de la UPC

dels projectes, incloent-hi l’àmbit bibliotecari, per assolir una coordinació
millor en el desenvolupament i la gestió diària dels projectes.
En aquest període, la UPC ha obtingut el segell de la Human
Resources Strategy for Researchers. També s’ha incorporat com a
membre de l’equip d’experts de les accions Marie Sklodowska-Curie a
Espanya i a la Red OE de Oficinas de Proyectos Europeos.

FUTUR. Portal de la producció científca dels
invesigadors de la UPC
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 (JCR), en el qual s’ha incrementat de forma
important el nombre d’articles, de 1.669 l’any 2016 a 1.751 el 2017.
Respecte a l’autoria de llibres de recerca, l’any 2016 eren 62 i l’any 2017
han estat 85, i en capítols de llibre, de 204 (2016) s’ha passat a 247
(2017). Respecte a les publicacions presentades en congressos, hi ha un
descens important, de 1.983 (2016) a 1.697 (2017), entre text complet i
abstracts.

Unitat d'Assessorament Suport Laboral a la Recerca
Durant aquest any 2017, s'han gestionat 521 contractes nous de
personal de recerca i s'han concedit 189 beques perquè estudiants
de grau i/o màster s'iniciïn en la recerca. Del total, 330 contractes
corresponen a personal de suport a la recerca i són personal
d'administració i serveis de la Universitat finançats per projectes
específics. S'han realitzat 105 nous contractes predoctorals per a
estudiants de doctorat perquè puguin fer la tesi doctoral. Són contractes
que tenen una durada de 3 anys, dels quals 66 corresponen a ajuts
finançats per convocatòries externes i 39 finançats per la UPC. També
s'han iniciat 86 contractes postdoctorals perquè els investigadors
consolidin la seva tasca de recerca, entre els quals 4 corresponen a
convocatòries externes i 82 de convocatòries pròpies de la Universitat.

Projectes esratègics insitucionals
A finals de 2017, s’ha tancat l’informe Claus per a un nou paradigma
energètic i s’han posat les bases per iniciar la segona fase d’execució de
les principals línies d’actuació.
Pel que fa a l’activitat en el programa RIS3CAT, s’està treballant en
l’impuls del sector emergent I.4.0, on la UPC fa de coordinadora, i en els
altres sectors emergents, liderats per altres institucions de recerca i en
què la Universitat pot esdevenir un partner substancial. A més, s’estan
fixant les bases per a l’execució dels projectes d’especialització i
competitivitat territorial del Besòs, el Garraf i Terrassa. A més, s’estan
executant els projectes de les comunitats de mobilitat sostenible, energia i
tecnologies de la salut que es van aprovar el 2016.
En el marc dels projectes de consolidació dels campus d’excel·lència
internacional, s’han acabat d’executar els principals projectes vinculats a
la convocatòria 2015-2017, dels quals s’ha fet la coordinació estratègica
amb la Universitat de Barcelona, soci del CEI Barcelona Knowledge
Campus.
En relació amb les knowledge and innovation communites (KIC) (i, en
concret, amb InnoEnergy), durant el 2017 han continuat les activitats
emmarcades en el Framework Programme Agreement (FPA) 2016-2020,
el marc que regula les relacions del consorci amb el European Institute of
Innovation and Technology (EIT), l’organisme que finança les activitats de
les KIC.
L’activitat de recerca de la UPC a InnoEnergy s’ha concentrat
principalment en dos projectes de recerca internacionals col·laboratius.
D’una banda, el projecte Sirocco, que està adaptant un sistema Fresnel
(una forma de concentració d'energia solar tèrmica) per assecar productes
dins la indústria alimentària, per substituir els combustibles fòssils utilitzats
actualment; i, de l’altra, el projecte ProInterface, que té per objectiu
desenvolupar tres productes destinats a millorar les condicions per al
subministrament d'electricitat i la integració de fonts d'energia distribuïdes
amb la xarxa de subministrament.
Respecte a les activitats de docència, la participació de la UPC se centra
en els màsters internacionals que formen part del projecte educatiu
InnoEnergy amb els següents programes: el master’s degree in Nuclear
Engineering i el màster universitari en Enginyeria de l’Energia, amb els
programes Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems
(SELECT), Renewable Energy (RENE), Smart Cities Smart Electrical
Networks and Systems (SENSE). 84 nous estudiants de màster s’han
matriculat a la UPC a través de la participació de la Universitat en aquest
projecte educatiu. Les activitats docents han implicat un pressupost d’1,3
M€, que ha estat dedicat a finançar beques per als estudiants, activitats
de mobilitat i valor afegit, i les matrícules, que el 2017 han superat els 400
k€.
A les activitats de recerca i docència cal afegir les vinculades a
l’emprenedoria i creació de negoci, que configuren globalment els vèrtexs
de l’anomenattriangle del coneixement. En total, la participació a
InnoEnergy ha representat per a la UPC una despesa de prop d’1,7 M€ i
ha situat la nostra universitat en una de les institucions del consorci amb
més volum de recursos.
També cal destacar la participació en un consorci europeu dirigit a
presentar una nova proposta de KIC en la temàtica de mobilitat urbana,
que es tancarà el juliol de 2018. En aquest sentit, cal subratllar el paper
actiu de la Universitat situant la UPC en l’steering commiteei
promocionant la ciutat de Barcelona per acollir elsheadquartersde la
comunitat en cas que el European Institute of Innovation & Technology
seleccioni aquestacandidatura.
Finalment, cal destacar el projecte de recerca InnoLOG, emmarcat en la

comunitat RawMaterials.
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Internacionalització
En el marc del Pla d’internacionalització de la UPC, aprovat el curs
passat, aquest curs cal destacar les accions següents:
S’han incrementat les activitats d’acollida de la comunitat internacional.
Ha augmentat la mobilitat d’estudiants outgoing un 6 %.
S’han establert noves aliances amb agències de beques de diferents
països.
S’han realitzat diferents actuacions en activitats de lobby a través de
les diferents xarxes internacionals a les quals pertany la UPC.
S’han incrementat les activitats d’internacionalització d’alumni a Mèxic i
la Xina.
S’ha impulsat l’atenció singularitzada a la comunitat internacional
procedent de països àmpliament representats entre els estudiants
incoming, com ara la celebració de l’Any Nou Xinès per a la comunitat
xinesa a Barcelona o bé l’organització de les Jornades CONACyTCatalunya, adreçades a tots els estudiants de doctorat mexicans en les
diferents universitats de Catalunya.
S’ha participat en missions internacionals per incrementar l’activitat
amb institucions de diversos països en diferents àmbits: Shaoxing,
Moscou, Pequín i Xangai.
S’ha participat novament en la xarxa d’intercanvi d’estudiants
UNITECH.
S’han promocionat les dobles titulacions internacionals: s’ha
participat a la Jornada de Dobles Titulacions, organitzada per la xarxa
TIME, juntament amb l’ambaixada de França a Madrid.

Programes de mobilitat per
països

Pel que fa a la mobilitat d’estudiants, aquest any s’ha incrementat prop
d’1 % el nombre d’estudiants que arriben d’universitats d’arreu del món.
Un 70 % dels estudiants de mobilitat procedeixen de la Unió Europea
(UE). Cal destacar que s’han diversificat els països amb els quals es
treballa, gràcies també a l’oportunitat que representa el programa
Erasmus+ KA107, que ofereix beques per finançar la mobilitat en certs
països fora de la Unió Europea. Pel que fa als estudiants UPC que
marxen de mobilitat, cal remarcar que, després dels països de la UE, la
següent destinació preferida pels estudiants són els Estats Units, país que
ja representa un 19 % de la mobilitat.
Respecte als programes de mobilitat del personal d’administració i
suport, aquest darrer curs 41 persones han fet una estada internacional
d’una setmana, 13 d’elles fora de la Unió Europea, i 48 han vingut a fer
una estada professional a la Universitat.
Pel que fa a les dades de mobilitat del personal docent i investigador,
han participat en el programa Erasmus+ més de 100 persones fent
estades docents, 28 d’elles a universitats de fora d’Europa.

Programes de mobilitat per
centres docents

Enguany s’han signat 68 nous convenis de col·laboració amb altres
institucions. Actualment hi ha un total de 372 convenis vigents.
Finalment, per promocionar la UPC en les fires internacionals
d’educació superior i amb l’objectiu de reclutar estudiants per al
postgrau (màsters universitaris i doctorat), durant el curs s’ha participat en
diferents fires d’un total de 18 països, amb presència a 40 seus diferents
de diversos països de l’Amèrica Llatina, l’Àsia, l’Àfrica i Europa.

Enllaços relacionats
Gabinet de Relacions
Institucionals i
Internacionalització
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Impacte en l'entorn econòmic
Els darrers anys, la UPC ha consolidat el seu paper com a agent clau per
al progrés d’una economia que cada cop més es basa en el coneixement i
la innovació. La Universitat ha refermat el seu rol com a agent de
transformació per a les empreses i ha anat teixint una xarxa
d’empreses vinculades a la Universitat que estan donant lloc a projectes
amb grans corporacions i amb petites empreses. La UPC és una
universitat amb vocació de col·laboració amb altres universitats de
prestigi, institucions i consorcis nacionals i internacionals.
Aquesta activitat es concreta en nombrosos convenis i projectes de
recerca, en la creació de noves empreses de base tecnològica, en la
generació i explotació de patents, i en els serveis científics i tècnics i
espais que la UPC posa a l’abast del seu entorn per generar progrés i
ocupació.

CARNET, reconegut amb el
Premi Nacional de Recerca
al partenariat público-privat

Els ingressos gestionats l'any 2017 per transferència de tecnologia i
coneixement a la UPC han estat de 24,31 M€, dels quals 16,50 M€ els ha
gestionat el Centre de Transferència de Tecnologia de la Universitat
(CTT), 1,91 M€ la Fundació CIT UPC i 5,90 M€ la Fundació CIM UPC.
Des del punt de vista de la gestió de la innovació, s’han assessorat 157
projectes, s’han presentat 52 sol·licituds de patents, s’han assessorat
10 empreses de base tecnològica i s’han negociat 9 nous contractes de
llicència. La mobilització d’inversions de capital en spin offs ha estat de
36.308.544 €, i la facturació anual per llicències, de 354.157,49 €.
Pel que fa als serveis cientificotècnics de la UPC, enguany s'han portat
a terme més de 2.800 serveis a tercers, per un import de 2.272.502,84 €,
que representa un increment respecte a l’any anterior del 7,4 %.

La UPC participa en la
iniciativa 5GBarcelona per fer
de Catalunya un hub digital
europeu de
5G

La Càtedra Gaudí digitalitza
el futur l’Arxiu Digital Gaudí
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Ingressos i contratació de projectes de recerca i
transferència tecnològica 2015
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Transferència de coneixement
Els ingressos gestionats l'any 2017 per transferència de tecnologia i
coneixement a la UPC han estat de 24,31 M€, dels quals 16,50 M€ els ha
gestionat el Centre de Transferència de Tecnologia de la Universitat
(CTT), 1,91 M€ la Fundació CIT UPC i 5,90 M€ la Fundació CIM UPC.
Durant aquest any 2017, la Universitat ha signat més de 300 contractes
entre diverses empreses i els seus grups de recerca gestionats pel
Centre de Transferència de Tecnologia. Alguns exemples d'aquesta
activitat són l'acord entre el Departament d’Enginyeria Electrònica de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona i
l’empresa Solar MEMS Technologies a partir del qual s'executa un
projecte per a la fabricació de tapadores de vidre resistents a la radiació
còsmica destinades a sensors solars de quatre quadrants per utilitzar-los
en aplicacions espacials.
També és una mostra d'aquesta activitat el conveni signat entre el
Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció, de l’Escola
Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa,
amb COMSA Corporación, que pretén desenvolupar un nou sistema
autònom per a la prevenció d’accidents de trànsit mitjançant l’energia
piezoelèctrica generada a la carretera pels mateixos vehicles.
El Departament de Màquines i Motors Tèrmics de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona ha signat un conveni amb
l’empresa Reboca, SL per a l’execució d’un projecte d’estudi referent a la
transmissió de calor en xarxes de distribució de canonades de
climatització d’edificis.
Finalment, el Laboratori de Materials de l’Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona ha signat un acord amb la Fundació Junta
Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família per executar un
estudi d’anàlisi i caracterització de morters a la façana del naixement del
temple barceloní.
CIT UPC, el centre tecnològic de la Universitat, ha continuat aquest curs
la seva tasca proactiva cap a empreses i entitats amb l’objectiu de
generar nous projectes de col·laboració, amb un èmfasi especial en
relació amb les petites i mitjanes arrelades al territori. Durant el 2017, el
percentatge de l’R+D realitzada amb empreses ha estat d’un 46 %,
mentre que un 54 % ha tingut el seu origen en projectes competitius.
Pel que fa a l'assistència a fires comercials, cal destacar la participació
a l’Internet of Things Solutions World Congress 2017 i l’Smart City Expo
World Congress 2017, on s’han presentat diferents prototips de diversos
projectes realitzats en aquests àmbits. També s’ha participat per primera
vegada en la segona edició del BCN 360o Mercado de Realidad Virtual,
esdeveniment de referència sobre realitat virtual i realitat augmentada.
S’ha continuat treballant en el projecte europeu Science2Society (S2S),
enfocat a millorar l’eficiència del sistema europeu d’innovació a partir de
noves estratègies i la seva implementació. També s’ha organitzat un
workshop sobre la millora dels processos de transferència de tecnologia a
Europa.
Pel que fa a les capacitats tecnològiques, s’ha actualitzat el catàleg de
tecnologies dels materials i se n’han editat de nous, com el de realitat
virtual i realitat augmentada i el de ciberseguretat.
Enguany, alguns projectes impulsats pel CIT UPC han estat guardonats
amb diferents premis i reconeixements: el Premi Alares 2017 a
l'excel·lència en prevenció de riscos laborals per a persones amb
discapacitat pel projecte Integragame, desenvolupat pel Centre de
Recerca en Enginyeria Biomèdica i el premi Manel Xifra Boada 2018,
atorgat per Comexi Group i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Girona, en la categoria de Centre Tecnològic. D'altra banda, la iniciativa
CARNET ha estat guardonada amb el Premi Nacional al Partenariat
Publicoprivat en R+I 2017, atorgat per la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació, i el projecte Virtual Mobility Lab ha rebut el Premi
ITS 2018 en Trànsit Urbà, que atorga ITS España.
Finalment, pel que fa a l’activitat de la Fundació CIM, l’institut tecnològic
de la UPC orientat a la fabricació digital i les tecnologies de la producció a
través de projectes de formació, recerca i transferència tecnològica, cal
destacar, la inauguració aquest curs del Ricoh Additive Manufacturing
Centre ubicat a les instal·lacions del CIM UPC. Es tracta del primer centre
d’impressió 3D i fabricació additiva de Ricoh a Espanya, dissenyat per
donar servei al sector industrial internacional, amb una inversió
econòmica al voltant d’un milió d’euros.
En l’àmbit econòmic, s’ha assolit l’estabilitat entre ingressos i despeses.
L’augment d’ingressos en els darrers anys prové de les línies d’activitat
següents: formació en tecnologies d’enginyeria i fabricació; projectes
d’R+D+I; serveis de prototipatge avançat de la planta pilot, i dinamització
d’espais de fabricació digitals, així com de beques en empreses dels
estudiants dels programes de postgrau propis.
També cal destacar l’activitat de transferència de tecnologia mitjançant la
producció i venda de productes tecnològics de l’àmbit de la fabricació
additiva (BCN3D), activitat realitzada a l’edifici RDIT, al Campus del Baix

Ingressos i contratació de
projectes de recerca i
transferència tecnològica
2015

Llobregat.
S’ha continuat amb les activitats de formació, orientades a dissenyar nous
programes i millorar la qualitat dels actuals en l’àmbit de la indústria 4.0, i
s’ha potenciat la vessant social de la transferència tecnològica donant
suport a la Xarxa d’Ateneus de Fabricació a Barcelona.
Finalment, cal fer referència al fet que durant l’any 2017 la Fundació CIM
UPC ha estrenat una imatge corporativa nova.
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Innovació i tecnologia
Des del punt de vista de la gestió de la innovació, s’han assessorat 157
projectes, s’han presentat 52 sol·licituds de patents, s’han assessorat
10 empreses de base tecnològica i s’han negociat 9 nous contractes de
llicència.
La mobilització d’inversions de capital en spin offs ha estat de 36.308.544
€, i la facturació anual per llicències, de 354.157,49 €. L’assessorament
en ajuts de valorització com CaixaImpuls, Valuni, QS Next Tech 2017 i
Llavor/Producte ha representat un finançament en ajuts de 544.192 €.
Dins de les activitats específiques de gestió de la innovació, s’ha
consolidat el programa ‘De la ciència al mercat’ com a plataforma de
suport a l’emprenedoria. La UPC i la Universitat de Barcelona (UB) van
posar en marxa, a principis de 2017, aquest programa dedicat a la
promoció de l'emprenedoria entre joves vinculats al programa de Garantia
Juvenil de Catalunya. Així, 30 joves van ser seleccionats i, d’aquests, tres
projectes han prosperat fins a crear una empresa pròpia:
Sensorial Processing Technology Barcelona, Mitiga Solutions i Zymvol
Biomodeling.
Emprèn UPC ha inaugurat un espai al Campus de Terrassa, a través
d’una iniciativa promoguda per la Universitat i l'Ajuntament de Terrassa,
que suposa una aposta per motivar l'esperit emprenedor entre els
estudiants i fer créixer el teixit empresarial de la ciutat egarenca.
Actualment inclou nou grups de treball que sumen 30 emprenedors.
S’ha celebrat la 6a edició de l’Investor’s Day, fòrum d’inversors en què
sis empreses de base tecnològica amb vinculació amb la Universitat van
disposar de vuit minuts per explicar els seus models de negoci,
problemes, solucions i propostes de futur. Hi van assistir 30 inversors
convidats.
També s’ha celebrat la setena edició del concurs Emprèn YUZZ, amb la
participació de 20 projectes prefinalistes impulsats per 34 estudiants o
nous titulats, els quals van rebre assessorament i formació
multidisciplinària per estructurar i defensar una proposta empresarial
viable. També es va comptar amb un mentor per projecte, que els va
ajudar, guiar i acompanyar al llarg dels sis mesos del programa formatiu.
Finalment, tres projectes van ser guanyadors.
El Barcelona Supercomputing Center (BSC) i la Universitat han organitzat
la jornada "Comercialització de software: limitacions i oportunitats", amb
Malcolm Bain, en la qual es van tractar alguns dels aspectes que cal tenir
en compte per gestionar i enfocar les llicències de software i més
concretament de software lliure.
Enguany, la Universitat també ha format part del comitè organitzador de la
reunió del Comité Técnico RedEmprendia, celebrat a Barcelona el
novembre de 2017, amb 28 universitats iberoamericanes participants. S’hi
ha avaluat i debatut la direcció estratègica de la mateixa xarxa i s’han
definit accions i programes que promourà RedRemprendia en el futur,
programes que fan èmfasi en el foment de l’emprenedoria i la innovació
en les diferents universitats membres. El Servei de Gestió i Innovació de
la UPC coordina la representació de la Universitat en aquesta xarxa
d’emprenedoria i innovació d’universitats iberoamericanes.
Un altre projecte rellevant, pel que fa a la transferència de tecnologia,
derivat d’un procés d’innovació és el programa REPTES UPC, l’objectiu
del qual és la cooperació entre la Universitat i les diferents empreses del
sector productiu per promoure idees, projectes i resoldre reptes
tecnològics que es plantegen en la societat i que són d’interès per a les
empreses i institucions.
Durant l’exercici de 2017, es va obrir una nova convocatòria en el marc de
l’acord subscrit entre la UPC i l’entitat Atos España.
També en el marc de la xarxa d’universitats politècniques espanyoles
UP4, formada per les universitats Politècnica de Madrid (UPM),
Politècnica de València (UPV), Politècnica de Cartagena (UPCT) i la
mateixa UPC, es va posar en marxa el 2017 una nova convocatòria per
resoldre reptes tecnològics proposats per empreses i institucions del
sector productiu, UP4 SOLUTIONS. En aquesta ocasió es llançaven dos
reptes de la Societat General d’Aigües de Barcelona (SGAB). Dues
propostes de la UPC han estat seleccionades durant aquesta
convocatòria i ambdues han finalitzat amb la signatura del conveni
específic corresponent.
Finalment, cal destacar la celebració a Barcelona, l’octubre de 2017, de
l’Open Innovation Forum, una nova iniciativa que vincula la necessitat de
l’empresa i la proposta de solució de les universitats i entitats de recerca.
Es tracta d’un programa d’innovació obert, organitzat per la mateixa UPC,
Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’IQS
Tech Factory, ACCIÓ i Expoquimia World Chemical Summit.
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Espais i equipaments cientifcotècnics
Parc UPC
Durant el darrer curs, el Parc UPC s’ha continuat consolidant com un dels
ecosistemes d’innovació rellevants, que genera valor per al teixit
empresarial i la Universitat, fomentant la transferència tecnològica i de
coneixement i la retenció de talent. El Parc UPC manté el seu volum de
104.000 m² construïts, en els qual recolza de forma destacable
l’emprenedoria i el desenvolupament i creixement d’empreses de base
tecnològica intensives en R+D+I.

Text alternatiu foto 1

Pel que fa als espais, tant els edificis K2M, Nexus I i Nexus II de
Barcelona, com el GAIA-K2M del Campus de Terrassa i l’Agròpolis de
Viladecans han mantingut una ocupació total, amb empreses de base
tecnològica, centres de recerca i projectes universitat-empresa. L’edifici
RDIT segueix incrementant l’ocupació, que ha arribat a ser superior al 50
%.

Lorem ipsum

Serveis científco-tècnics de la UPC

Enllaços relacionats

La Universitat ha portat a terme al llarg de 2017 més de 2.800 serveis a
tercers per un import de 2.272.502,84 €, que representen un increment
respecte a l’any anterior del 7,4 % quant a nombre de serveis i del 4,4 %
quant a import.

Parc UPC

El serveis més demanats al llarg del període han estat els següents:
Anàlisi de materials de construcció i diagnosi d’edificis.
Calibratge d’equips de mesura de radiacions ionitzants (laboratori
acreditat per l’ENAC).
Anàlisis d’aigües residuals i tractament d’efluents.
Assaigs i assessorament per al disseny electrònic en compatibilitat
electromagnètica.
Assessorament per als materials tècnics que han de superar uns
estàndards de qualitat de solidesa exigents.
Obtenció de dades, automatització de processos industrials i
metrologia.
Serveis de microscòpia electrònica.
Mesura de la radioactivitat de mostres ambientals.
Consultoria sobre riscos laborals i ergonomia.
Anàlisi de defectes de fabricació i qualitat en articles tèxtils.
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Responsabilitat i projecció social
La comunitat UPC manté un alt grau d’implicació en la resolució dels
reptes del planeta. El compromís UPC és també un compromís local i
dona resposta a les necessitats més properes. Una mostra d’aquesta
voluntat de millorar el món són els projectes de cooperació per al
desenvolupament, els que tracten d’aconseguir un món més sostenible,
els que generen accions de voluntariat i també els que tracten de
fomentar les vocacions STEAM i que impulsen cada curs l’estudiantat, el
professorat i el personal d’administració i serveis de la UPC.
En l'àmbit de la responsabilitat social i, en concret, pel que fa als
projectes d’igualtat i inclusió, la Universitat ha posat en marxa projectes
com t’STEAM, ha participat en el projecte europeu Gender Equality in
Engineering through Communication and Commitment (GEECCO) i ha
aprovat el Pla d’inclusió 2017-2020 i desplegat les primeres actuacions.
En l'àmbit de la sostenibilitat, i en el marc del pla UPC Energia 2020, s’ha
aconseguit que el 100 % de l’energia elèctrica contractada sigui
renovable. També l'estratègia UPC Recircula ha permès desplegar el nou
servei de recollida selectiva, amb més de 500 punts.
A través de la convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació per al
Desenvolupament, la Universitat ha mantingut una intensa activitat en el
camp de la cooperació internacional al desenvolupament, posant en
marxa 59 projectes. Així mateix, segueixen creixent les iniciatives de
cooperació local i de voluntariat social, entre les quals cal destacar
enguany el projecte “Mirades solidàries”.
Pel que fa a les accions en l'àmbit de la política lingüística, aquests curs
s'han signat convenis de col·laboració amb quatre universitats catalanes
per tal que la comunitat universitària pugui tenir accés als cursos i
exàmens d’idiomes de les escoles d’idiomes universitàries amb preus i
tarifes especials. Aquest curs també s’ha consolidat el programa de
mentoria SALSA’M, que connecta estudiants locals amb estudiants
internacionals que fan una estada acadèmica a la UPC.
En l'àmbit de la comunicació s'ha continuat fomentant la notorietat i la
presència social de la UPC a través de la projecció de la seva activitat
molt especialment a través dels mitjans de comunicació, però també a
través dels canals propis de la Universitat i de les possibilitats que
ofereixen les xarxes socials. La captació de futurs estudiants,
especialment de les dones i, en general, el foment de vocacions STEAM
(Science, Technology, Engineering, Architecture & Maths) han continuat
essent línies clau en l'acció comunicativa durant el curs.

La campanya de
comunicació
#mésDonesUPC ha tractat
de fer més visible el talent
femení i el seu valor

Investit ‘doctor honoris causa’
l’optometrista Donald R. Korb

Més de 2.000 persones han
participat en el programa de
mentoria SALSA'M

També UPC Alumni ha continuat consolidant els serveis que ofereix a les
persones titulades a la UPC i construint una gran xarxa que contribuexi a
ampliar les seves oportunitats professionals. El suport a la inserció laboral
ha continuat sent un dels epicentres de l'activitat d'UPC Alumni durant el
curs 2017-2018.
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Responsabilitat social i qualitat
Igualtat de gènere
Aquest curs s’han desplegat el III Pla d’igualtat (2016-2020) i els seus
projectes: s’ha fet una enquesta sobre igualtat a tot el personal, amb la
voluntat de fer-la cada dos anys. El Consell de Govern ha aprovat el
Programa d’exempcions docents durant un quadrimestre per a la
intensificació en la recerca després d’un permís maternal del personal
docent i investigador (PDI) per afavorir la carrera acadèmica de les
docents. Cal destacar la posada en marxa de la prova pilot del projecte
t’STEAM, de mentoria a noies de secundària. Finalment s’ha difós
àmpliament el protocol contra l’assetjament sexual.

Inclusió i discapacitat
Aquest curs s’ha aprovat el Pla d’inclusió 2017-2020, centrat en la
docència, els espais i els serveis. S’han atès les persones amb alguna
discapacitat o amb necessitats educatives, i s’ha celebrat la primera
mapathon d’accessibilitat al Campus Nord. Durant aquest curs s’ha
impulsat el projecte pilot Meet-up per a l’acollida d’estudiants amb trastorn
de l’espectre autista, mitjançant dos cursos adreçats al PDI, el PAS i els
estudiants. D’altra banda, s’ha continuant treballant per la coordinació en
xarxa de tots els responsables d’inclusió dels diferents centres docents.

Sosenibilitat i col·laboració
Aquest darrer curs s’ha focalitzat l’esforç en els àmbits de l’ús de
recursos, l’energia, els espais, la mobilitat i la biodiversitat. Amb el pla
UPC Energia 2020, s’ha aconseguit que el 100 % de l’energia elèctrica
contractada sigui renovable. S’està desplegant el nou servei de
recollida selectiva, amb més de 500 punts Recircula, i s’ha augmentat
del 6 % al 65 % el percentatge de productes de neteja amb certificació
ecològica. Com a projecte estratègic, s’ha impulsat el Hub UPC-AMB
d’economia circular, que naixerà al Campus Diagonal-Besòs el proper
curs acadèmic.
En l’àmbit de la cultura del treball i de nous models per millorar l’eficiència
en la gestió, s’ha consolidat el programa Nexus24 de comunitats
col·laboratives i ja s’han format 200 persones. Durant aquest curs, s’han
impulsat 5 nous projectes d’innovació en la gestió, nous serveis de suport
a la innovació col·laborativa i el programa de recerca sobre la gestió
col·laborativa (Col·laboScopi).

Cooperació al desenvolupament i voluntariat social
El setembre de 2017, la UPC va acollir la International Conference on
Sustainable Development Goals: Actors and Implementation, organitzada
per la GUNI, amb la qual donava el tret de sortida a un curs acadèmic en
què, de manera alineada amb l’Agenda 2030 aprovada per les Nacions
Unides, la Universitat ha continuat treballant pel desenvolupament humà
sostenible, la lluita contra la pobresa i les desigualtats i la defensa dels
drets humans, a escala local i global.
A través de la convocatòria anual d'ajuts del Centre de Cooperació
per al Desenvolupament, la Universitat ha mantingut una intensa
activitat en el camp de la cooperació internacional al desenvolupament,
posant en marxa 59 projectes en què han tingut una participació activa
més de 230 membres de la comunitat universitària en àrees tan
diverses com la construcció d’habitatges sismoresistents al Nepal,
l’elaboració d’un sistema de recollida de dades sobre violència de gènere
en centres de salut de Moçambic, el suport a polítiques públiques en
aigua i sanejament a Oaxaca (Mèxic) o l’electrificació rural en comunitats
andines.
Així mateix, segueixen creixent les iniciatives de cooperació local i de
voluntariat social. En aquest sentit, convé destacar la participació
d’estudiants en propostes que combinen l’aprenentatge amb el servei a la
comunitat, com ara el Programa de Voluntariat TIC de la UPC, la proposta
d’Arquitectes de Capçalera, el programa UPC Reutilitza o la línia d’acció
social del Centre Universitari de la Visió. D’altra banda, l’octubre de 2017
la Universitat ha aprovat el Programa d’acollida de refugiats, amb
l’objectiu de facilitar l’accés als estudis superiors a persones que han
hagut de fugir dels seus països d’origen a causa de conflictes bèl·lics i de
situacions de violència o persecució.
Aquest ampli programa universitari de cooperació i solidaritat se sustenta
en la Campanya 0’7 %, que compta amb l’adhesió i les aportacions de
més de 5.600 membres de la comunitat universitària. La complicitat de la
comunitat universitària es fa evident, també, amb la posada en marxa de
la Comissió d’Ètica, Sostenibilitat i Cooperació en el Consell de
l’Estudiantat, i amb l’activitat sostinguda que impulsen associacions
d’estudiants com AUCOOP, ESFA, TxT o Mineria per al
Desenvolupament.
Aquest programa es desplega a través d’aliances amb altres actors, als
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quals la UPC aporta les seves capacitats en ciència i tecnologia. Així, el
CCD ha establert acords de col·laboració amb més de 30 institucions i
entitats, com ara el Programa de malalties desateses de l’OMS, Metges
sense Fronteres, NASCO-ICT, Enginyeria sense Fronteres o l’Obra Social
de Sant Joan de Déu, entre moltes altres. El CCD de la UPC és, també,
una de les entitats promotores de Pobresa Zero Justícia Global, una
plataforma que agrupa més de 2.600 entitats socials, de pau, drets
humans i cooperació, així com sindicats, col·legis professionals i altres
organitzacions que reclamen una acció política més efectiva i
corresponsable contra la pobresa i les desigualtats.

Política lingüísica
El juliol de 2017, la Universitat, a través del Servei de Llengües i
Terminologia, ha signat convenis de col·laboració amb quatre universitats
catalanes: la Universitat Autonòma de Barcelona (UAB), la Universitat de
Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta
de Catalunya (UOC). La finalitat d’aquests acords és que tota la comunitat
universitària pugui tenir accés als cursos i exàmens d’idiomes de les
escoles d’idiomes universitàries amb els preus i tarifes especials que
tenen els membres de cada una d’aquestes universitats.
Pel que fa a l’assoliment de la competència en una tercera llengua en els
graus, el febrer de 2018, el Consell de Govern va acordar que, atesa la
moratòria del requisit B2 per part del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC), es modificava la normativa acadèmica en el sentit que
tots els estudiants de grau amb accés anterior al curs 2018-2019 havien
d’acreditar aquesta competència per mitjà d’una de les quatre vies
previstes a la normativa.
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Projecció i comunicació
Promoció dels esudis
Aquest curs curs acadèmic s’ha continuat treballant en la promoció dels
estudis de grau i màster. En el cas del grau, sobretot, a partir de
l’organització d’activitats per donar a conèixer l’oferta de la UPC a
l’alumnat de secundària i les seves famílies. Amb aquest objectiu, la UPC
ha participat en 30 fires i salons d’orientació universitària, amb 11.411
consultes ateses. Entre aquestes fires, cal destacar la presència de la
UPC en el Saló de l’Ensenyament, amb 8.000 persones ateses. En
aquesta edició, la UPC estrenava un nou estand dissenyat a partir de la
campanya d’orientació ‘#laUPCemMOU’
Els centres docents han organitzat aquest curs un total de 76 jornades de
portes obertes, amb 6.161 alumnes inscrits. També s’han realitzat 185
presentacions dels estudis de la Universitat a centres de secundària,
amb més de 6.649 assistents. D’altra banda, 436 centres de secundària
han visitat els espais i instal·lacions de la UPC, de manera que les
anomenades visites campus han tingut un impacte total de 13.326
estudiants.
La creació del nou web institucional i l’ampliació dels continguts dirigits a
públics preferencials de la Universitat han implicat la creació del portal de
Futurs estudiants, en català i castellà.
En termes globals, es calcula que les diferents accions directes de
promoció dels estudis de grau de la UPC han permès arribar a uns
54.700 alumnes d’ESO, batxillerat i CFGS.
Pel que fa a la promoció dels estudis de màster universitari, s’ha tingut
presència, un any més, amb un estand informatiu a Futura, el Saló dels
Màsters i Postgraus, i a la Fira QS, també a Barcelona, en què s’han
resolt 447 consultes.
Aquest curs també s’ha realitzat una campanya de publicitat
institucional dels estudis amb el lema ‘#laUPCemMOU’ que ha tingut
com a suports, la ràdio, la premsa, les xarxes socials institucionals i
diferents mitjans de transport de poblacions de l’àrea d’influència de la
UPC. L’objectiu de la campanya era incrementar la notorietat de la marca
UPC en el context de captació.

Més vocacions STEAM
Entre l’ampli ventall d’iniciatives STEAM orientades a despertar
vocacions científiques cal destacar les conferències de divulgació
científica que fan els investigadors de la Universitat als centres de
secundària, una acció que ha permès arribar a aproximadament 7.969
estudiants d’ESO, batxillerat i CFGS. En l’àmbit de la divulgació també cal
destacar l’organització de tallers científics i tecnològics: s’han realitzat 251
tallers, als quals han assistit 4.751 estudiants. Paral·lelament, la UPC ha
participat en unes 38 activitats i fires orientades a despertar vocacions
STEAM organitzades per diferents institucions: en destaquen YOMO, The
Youth Mobile Festival, la Festa de la Ciència i l’Espai Ciència al Saló de
l’Ensenyament.
En aquest mateix àmbit, cal destacar l’organització a la UPC de la First
LEGO League, que el 2018 ha tingut dues seus a la Universitat: l’Auditori
del Vèrtex, al Campus Nord, i, per primera vegada, l’Escola d’Enginyeria
de Barcelona-Est (EEBE). La iniciativa ha implicat un total de 37 centres
de primària i secundària.
Pel que fa a la programació d’activitats d’estiu adreçades al professorat
de secundària i a l’alumnat d’ESO, batxillerat i CFGS, s’han realitzat 37
activitats, en què han participat 825 persones.
També amb l’objectiu de promoure més vocacions en els estudis STEAM
es va convocar la 19a edició del Premi UPC d’Arquitectura, Enginyeria,
Ciència i Tecnologia per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de
cicles formatius de grau superior, amb un total de 146 treballs.

Comunicació mediàtica
Durant el curs 2017-2018, s’han dut a terme un total de 251 campanyes
de comunicació externa a través dels mitjans de comunicació que
estaven dirigides a projectar l’activitat de la Universitat, amb un èmfasi
especial en la divulgació de la recerca i de la transferència del
coneixement.
Entre les campanyes de comunicació promogudes durant el curs,
destaquen pels seus resultats i impacte, la campanya 'Sastre virtual' a
l'entorn d'una aplicació virtual desenvolupada de l'INTEXTER, i la
campanya sobre l'Arxiu Digital de la Càtedra Gaudí de l'ETSAB.
Els mitjans de comunicació han generat un total de 293 peticions
d’informació, la majoria de les quals demanaven l’opinió dels experts i
expertes de la Universitat en els temes més variats. L’impacte d’aquesta
activitat ha generat un total de 12.251 notícies en mitjans escrits i en
línia i 296 en mitjans audiovisuals i ràdio, recollits pel Servei de
Comunicació.

MOVIMENT UPC és el títol
del video promocional dels
estudis UPC del curs 20172018
LaUPCemMOU ha estat
l'eslogan central de la
campanya de promoció del
curs i el títol d'una col·lecció
de videos testimonials sobre
l'experiència d'estudiar a la
UPC

Enllaços relacionats
Recursos i Serveis per a
la Comunicació

Més presència a les xarxes socials
S'ha continuat reforçant la presència de la Universitat a les xarxes
socials i en acabar el curs es comptabilitzaven 25.502 seguidors al
compte institucional de Twitter (@la_upc), 8.291 seguidors a Facebook i
2.615 seguidors a Instagram (la_UPC). Pel que fa a l’activitat en els
canals audiovisuals, des del canal UPCtv s’han publicat 67 vídeos i s’han
dut a terme 23 retransmissions en directe. El canal UPC a Youtube ha
registrat un total de 199.717 reproduccions i s’han publicat 45 nous
vídeos. Durant el curs, també s’ha començat a treballar en la prova pilot
del projecte institucional dels Serveis Audiovisuals.

Nou web insitucional
Amb l’inici del curs 2017-2018 es va renovar el web institucional de la
UPC. L’objectiu era construir un site que projectés l’activitat de la
Universitat des de la perspectiva externa a la institució, cosa que
consolidaria el primer canal de comunicació externa de què disposa la
UPC en tres idiomes: català, castellà i anglès. La reordenació de la
informació des d’aquesta perspectiva, l’increment del grau d’usabilitat i
una millor visibilitat de l’activitat global de la UPC han estat les premisses
de treball, juntament amb una adaptació de la plataforma als nous
dispositius mòbils i a les noves formes de comunicació. Aquest curs s’han
registrat 2.164.774 visites i 6.021.884 pàgines vistes. Durant el curs
s’han creat un total 51 nous webs amb Genweb.
D’altra banda, l’app de la UPC ha registrat aquest curs 184.791 sessions.

Informació i atenció a l’usuari
Pel que fa a l’atenció directa a l’usuari, el telèfon d’informació general de
la UPC ha registrat 8.326 consultes telefòniques, mentre que des de la
bústia info@upc.edu s’han gestionat un total de 3.089 consultes. S’ha
mantingut el compromís de respondre a les persones en menys de 48
hores. La informació sobre accés als graus i als màsters ha concentrat el
nombre més gran de peticions d’informació. A través dels formularis del
web UPC s’han canalitzat 3.236 consultes sobre els graus i 4.440
sobre els màsters.

Publicacions, marca i marxandatge
En l’àmbit de les publicacions institucionals, cal destacar l’àmplia edició
i producció de guies d’estudis de grau, màster i doctorat que donen suport
a les accions d’informació i orientació en els diferents esdeveniments i
activitats en què participa la Universitat. Aquestes guies també s’han
editat en altres idiomes —castellà, anglès, xinès i francès— per donar
suport a les accions de captació internacional.
Enguany, s’ha continuat treballant de manera conjunta amb els centres
docents i altres unitats i serveis de la Universitat per donar suport a la
publicació de materials propis per fer-ne una bona projecció.
Pel que fa a la gestió de la marca, s’ha completat el Manual d’identitat
amb noves marques d’unitats i s’ha fet el seguiment de l’aplicació de la
marca UPC per part de tercers. En l’àmbit del marxandatge, el catàleg
s'ha ampliat fins a 40 productes institucionals de la botiga UPC SHOP i
durant el curs s’han venut un total de 17.200 productes.

Comunicació interna
Pel que fa a la comunicació interna, s’han publicat 13 edicions del butlletí
electrònic Fil Directe, adreçat al PDI i el PAS, i 10 números del butlletí
mensual e-estudiantat, adreçat a tots els estudiants de grau i màster.
L’opinió de la comunitat ha continuat projectant-se a través del 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, i que aquest curs ha rebut 74 aportacions (posts, articles i
comentaris).
S'ha dut a terme també la prova pilot de Gennews, un generador de
comunicats i butlletins que entrarà en funcionament a ple rendiment
durant la tardor de 2018 i que estarà dirigit a millorar la comunicació
interna de la institució.
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UPC Alumni
UPC Alumni ha assolit la xifra de 58.200 membres, dels quals 3.050 són
UPC Alumni Premium i 100 són empreses i institucions que donen suport
al projecte. Els canals de comunicació utilitzats per a la promoció,
captació i fidelització dels alumni han estat la seva pàgina web, les
xarxes socials, el butlletí electrònic mensual Info Alumni, els actes de
graduació dels centres docents i les activitats del diferents clubs.
L’orientació professional, l’assessorament en la cerca de feina i el
suport en la gestió de la carrera professional dels titulats i estudiants
UPC és un dels àmbits de treball estratègics d’UPC Alumni. El Servei de
Carreres Professionals ha ofert durant tot el curs activitats d’orientació
mitjançant el conveni signat amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Família: entrevistes d’orientació, sessions informatives sobre el mercat
de treball, tallers sobre tècniques de recerca de feina, presència en els
fòrums d’empresa de les escoles UPC i creació d’espais de networking
amb empreses. En total, més de 2.200 persones han fet ús del servei, a
través de les 140 activitats grupals organitzades i les més de 200
entrevistes individuals d’orientació realitzades.

Membres i activitats UPC
Alumni

Enllaços relacionats
UPC Alumni

UPC Alumni ha participat en tots els fòrums d’empresa de la Universitat
i ha organitzat una nova edició del Networking Talent Day, enguany al
Campus de Terrassa. Aquesta ha estat la 5a edició de l’esdeveniment,
que es va celebrar durant el mes de novembre i en què van participar 30
empreses i més de 150 assistents. L’acte, adreçat als titulats i estudiants
d’últims crèdits de grau, màster i doctorat de la UPC, pretén facilitar
l’intercanvi i l’establiment de contactes amb empreses que cerquen perfils
professionals relacionats amb els àmbits de coneixement de la
Universitat.
La Borsa de Treball UPC, adreçada exclusivament a persones titulades,
però a la qual pot accedir qualsevol estudiant per consultar les ofertes
laborals, és un instrument fonamental del Servei de Carreres
Professionals. Aquest curs s’han gestionat més de 2.500 ofertes de
treball, que han generat al voltant de 4.300 llocs de treball. Les dades
indiquen una tendència a l’alça pel que fa a la petició de perfils vinculats a
les titulacions de la UPC.
Com en anys anteriors, el Club Alumni de Dones Politècniques ha
organitzat una nova edició del programa de mentoria M2m. Es tracta d’un
programa dirigit a dones amb titulació politècnica que té per objectiu
fomentar el desenvolupament professional de les noies UPC i apoderarles tant en l’àmbit empresarial com en l’acadèmic. En l’edició d’aquest
curs, hi han participat 25 parelles de mentores i mentorades.
UPC Alumni ha continuat impulsant la creació dels clubs UPC amb la
finalitat de fomentar el networking entre els seus membres i incrementar el
potencial relacional dels alumni. Actualment, UPC Alumni empara un total
de 15 clubs, que organitzen activitats durant tot l’any. Aquest curs s’han
organitzat dues trobades institucionals, amb dos dels chapters
internacionals: una trobada al Districte Federal amb el chapter de Mèxic i
una segona a Xangai amb el chapter de la Xina.
La 7a Jornada anual UPC Alumni s’ha celebrat el 3 de juliol a l’Auditori
de l’edifici Vèrtex, al Campus Nord, enguany sota el lema UPC Spirit i on
hi han participat 250 persones. Ha estat una jornada per retrobar cares
conegudes i fer networking, gaudir d’un temps de joc mentre es posaven a
prova coneixements sobre la UPC i sobre cultura general. En l'acte
l'alumni Luis Soldevila va oferir la conferència titulada '#beYourBest' i es
va atorgar el Premi a l’Alumni de l’any, en la seva primera edició. El
guardó es va lliurar a Laura Tremosa, una de les pioneres de l'enginyeria
industrial al país i primera dona titulada a l'ETSEIB.
Pel que fa als Préstecs UPC Alumni, s’han estudiat i concedit els de la
convocatòria 2018-2019, en concret s’han rebut dues sol·licituds per a
realitzar una estada internacional i han estat concedides les dues, per
valor de 13.250 €.
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