
Quina és la principal missió 
de l’ICE?
Els ICEs van néixer amb la llei 
d’educació de l’any 1970, amb la 
finalitat d’assegurar la formació 
inicial i permanent dels profes-
sors de primària i secundària, i 
posteriorment, del professorat 
universitari. La nostra missió 
és ser el suport per la formació 
del personal docent i investiga-
dor dels centres de la UPC, per 
proporcionar una formació de 
qualitat als nostres estudiants.

Quines són les principals 
línies d’actuació de l’ICE?
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Per a més informació:

possibles perquè puguin ac-
tualitzar i millorar la seva tasca 
docent. Dins de la formació con-
tínua tractem aspectes generals 
de l’activitat del professorat que 
van des de les metodologies 
d’aprenentatge fins a la planifi-
cació de la seva feina, i aquelles 
competències transversals que 
es treballen a totes les titula-
cions que s’imparteixen a la 
UPC, com són el treball en equip, 
l’aprenentatge autònom, la co-
municació oral i escrita, l’ús sol-
vent dels recursos de formació, 
la sostenibilitat, el compromís 
social, l’anglès, l’emprenedoria i 
la innovació.

Precisament la innovació és 
la segona gran àrea de tre-
ball de l’ICE. 
Ens ocupem d’ajudar als grups 
docents i d’investigadors a 
presentar els seus projectes 
d’innovació -que són interes-
sants per la UPC- a concursos 
d’ajudes directes. també hem 
posat en marxa el grup rimA, 
un espai de discussió que actua 
com una plataforma de divulga-
ció dels diferents grups de treball 
que l’integren.

treballem en dues vessants, en 
primer lloc en la formació docent 
del professorat de la UPC; en 
aquest sentit, treballem en tres 
grans àrees: la formació, la inno-
vació i els recursos tecnològics 
i, d’altra banda, en la formació 
inicial i permanent del profes-
sorat de secundària -oferint el 
màster oficial de professorat de 
secundària-, així com formació 

permanent en els àmbits de la 
tecnologia, les matemàtiques i la 
formació professional.
 
així, quin paper juga l’ICE en 
la formació del professorat 
universitari?
A partir dels nostres estudis de 
detecció de necessitats i de les 
peticions del professorat de la 
UPC els oferim totes les eines 

Un dels altres grans reptes 
de l’ICE és la implantació de 
les eines informàtiques a la 
docència.
sí; som els responsables del 
Campus Virtual Atenea, uti-
litzat per tota la Universitat. 
Detectem les necessitats que 
té el professorat a Atenea i fem 
d’intermediaris amb l’empresa 
gestora d’aquest espai virtual. 
també supervisem les anome-
nades “factories docents”, uns 
equips multimèdia ubicats a les 
diferents biblioteques de la UPC, 
per tal d’ajudar al professorat a 
passar la informació que volen 
donar als alumnes a l’entorn 
virtual. 


