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PRESENTACIÓ

L’Institut de Ciències de l’Educació ha tingut durant la
pandèmia un paper fonamental, posant a l’abast de
la comunitat eines per desenvolupar amb èxit la tasca
acadèmica. Estic segur que la seva contribució en la
resolució dels reptes estructurals serà també una guia
per a la comunitat.
Daniel Crespo, Rector de la UPC.
Butlletí de noticies ICE [epICEntre] Núm. 8

L’aula, la classe, entesa des d’una mirada heurística, és un
espai de coneixement i de creixement, podríem trobar
molts qualificatius per adjectivar com hauria de ser la
tasca docent universitària, segurament condicionats
per posicionaments pedagògics, sociològics, econòmics
i fins i tot, segons el sentit de la seva utilitat.
Però de ben segur, tots estarem d’acord en que la
principal funció de la universitat, sovint articulada des
de la realitat a l’aula, és la de transformar la societat i la
seva economia per fer-les millors, tal i com diu el nostre
lema UPC: canviar el món.

“la principal tasca de l’ICE
és col·laborar perquè la
Universitat Politècnica de
Catalunya segueixi sent
l’agent capaç de donar
resposta als reptes de la
societat [...]
que possibilita EL
CANVI NECESSARI I
TRANSFORMADOR.”

Ariadna Llorens
- Directora de l’ICE.

I el món està recuperant-se d’una crisi sanitària, social,
econòmica i mediambiental. I des de l’ICE, hem entès
que aquest context pot esdevenir una oportunitat
per enfortir-nos, per reorientar l’horitzó cap a canvis
estructurals necessaris.
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L'ÍNDEX

Pàgina 4

UPC Institut de Ciències de l’Educació

Moments de canvi, que han coincidit amb
l’aniversari dels 50 anys de la UPC i també de l’ICE.
Un primer mig segle de funcionament, posant LA
QUALITAT I LA INNOVACIÓ DOCENT A L’EPICENTRE
de la nostra universitat. Mantenint-nos, allà on som
des de l’ inici al 1971, al COSTAT DEL PROFESSORAT,
sent ròtula també amb la secundària i la formació
professional.
Perquè la principal tasca de l’ICE és col·laborar
perquè la Universitat Politècnica de Catalunya
segueixi sent l’agent capaç de donar resposta als
reptes de la societat, l’economia i el medi ambient,
acompanyant i formant als formadors de l’actiu
més important per una organització i per la seva
societat: el talent tecnològic que possibilita el canvi
necessari i transformador. Érem, som i serem,
partícips de la generació del talent UPC.
Per finalitzar aquesta introducció a la memòria del
50 aniversari, voldria compartir un pensament que
sempre m’ha guiat: per a mi les institucions són
importants, però no signifiquen, ni són res més que
el conjunt de les persones que les han conformat.
I en aquest sentit, crec que tots som baula d’una
cadena de persones excepcionals, companys i
companyes que ens han fet créixer durant aquest
mig segle.
I per això, permeteu-me que finalitzi aquesta
memòria fent un sincer i merescut reconeixement
als diferents directors i a la directora que m’han
precedit al capdavant de l’ICE, al seu esforç i
compromís. Agraint al conjunt dels equips PAS i PDI
que hi han treballat, i hi segueixen treballant , de
manera constant i valuosa. Tots ells han contribuint
de forma inestimable a fer créixer aquest Institut,
a aquesta universitat i m’atreveixo a dir, a aquest
país.

Vilanova i la Geltrú , Gener 2022
Ariadna Llorens
- Directora de l’ICE.
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R ESUM EXECUTIU
En el marc constitucional de la seva missió, l’ICE ha treballat durant el cus 2020 - 2021 en vuit línies de
treball que se sintetitzen en els quadres resums següents:

Suport a la docència universitària

3

2

2

Bulletí EPICENTRE
d’enllaç amb el PDI

Taula d’enllaços
amb equips
directius centres

Podcasts
EPICENTRE

2

3

2

Departaments que han
sol·licitat
activitats de formació
PDI (jornades)

Cursos vinculats a
UNITE

4

Converses docents ICE
– 50 anys al costat del
professorat

2

Jornades, tallers i conferències de docència coorganitzada a demanda
d’equips de professorat

Jornades de docència coorganitzades
amb departaments

13

Centres docents que
han sol·licitat activitats de formació PDI

8

Altres demandes
específiques

Formació del professorat UPC
56 PRL i formació en desfibril·ladors

18 PRL i formació en
desfibril·ladors

75 Docència

21 Extensió

universitària
5 Direcció i
Coordinació

42 Recerca i
transferència de
resultats

14 Direcció i
Coordinació

169

ACTIVITATS

2 ATENEA i
Recursos TIC
6 Anglès per a
la docència

56 PRL i formació en desfibril·ladors

1551 Docència

768 Recerca i
transferència
de resultats
59 Anglès per a
la docència

23 ATENEA i Recursos TIC

789 Extensió
universitària

121 PRL i formació en
desfibril·ladors

57 Direcció i
Coordinació

2.812

PARTICIPANTS

1551 Docència

768 Recerca i
transferència de
resultats
59 Anglès per
a la docència

890

HORES

341 Extensió
universitària

14 Direcció i
Coordinació

341 Extensió
universitària

23 ATENEA i Recursos TIC

1900 Recerca i
transferència de
resultats

12.377
HTF

86767 Docència

695 Anglès per
a la docència
138 ATENEA i Recursos TIC
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Entorns d’aprenentatge virtual
ATENEA
Indicadors TIC ATENEA

Indicadors globals sessions iniciades

MITJANA DE SESSIONS
MENSUALS

INTERVENCIONS
DE SUPORT

1.279.419

1.702

SESSIONS
5.251.157

Indicadors globals Ús del Maletí (PDI)

USUARIS ACTIUS
(ESTUDIANTS)

USUARIS ACTIUS
(PDI / PAS)

29.288

26.224

3.277

Indicadors globals Qualificacions (Q2 febrer-agost)

NÚMERO DE CURSOS
CREATS

NÚMERO DE
VISITES

1.042

31.849

LISA

USUARIS QUE HAN
INICIAT SESSIÓ

ENTRADA DE NOTES

NÚMERO DE VISITES

1.515.166

28.598

Temàtiques de les produccions realitzades

(Laboratori d’Innovació
i Suport Audiovisual de la UPC)

Converses docents ICE
Epicentre
Tiny objects (Sergi Bemejo)

produccions audiovisuals
upc realitzades:

87

Jornades Streamyard ( Florence Nightingale, Setmana de la dona, Música amb
enginy, Dia de teatre, Malbaratament alimentari...)
Vídeos Rector (Esmorzars Magnífics, jove talent, graduació ...)
Vídeos ODS EBEE
Curs ciberseguretat DIBA
Perspectiva de Gènere
Beques Gestió Acadèmica
Curs sostenibilitat
MyEvent (Symposium UPC)
Contextualització de la Física
Contextualització de les Matemàtiques

Màster de Professorat de Secundària

132
84
93
TORNA A
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ESTUDIANTS MATRICULATS
EN EL PRÀCTICUM I TFM

38

TUTORS UPC

CENTRES DE SECUNDÀRIA
COL·LABORADORS

64

DIRECTORS TFM

MENTORS SECUNDÀRIA

Al “Portal de dades i indicadors de la UPC” es poden consultar
altres dades del Màster de secundària durant el curs.
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=270
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Recerca: Engineering Education Research

Investigadors
principals

Línies
de treball

8

Altres membres
del grup

7

20

Formació Permanent del professorat de Secundària i Formació Professional
FORMACIÓ ESO I BATXILLERAT

22

FORMACIÓ PROFESSIONAL

634

329

40

1.812

446

HORES

ACTIVITATS

7583

PARTICIPACIÓ

1.178

18

11.837

HORES TOTALS
FORMACIÓ

FORMACIÓ ESO I BATXILLERAT

117

4254

FORMACIÓ PROFESSIONAL
4,25 VA
4,45 VO

4,72 VA
4,47 VO

Doctorat en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia

6

Projectes de
tesis presentats

15

Estudiants
de doctorat

3

Assosiacions
que donen suport

Suport a projectes institucionals

14

Ha donat suport a

Projectes Institucionals

01. Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
02. Atenea Plataforma UPC de suport a la docència
03. Mentories entre estudiants als centres de la UPC
04. Programació d’activitats ODS als campus UPC
05. Ajuts Millora i Innovació Docent UPC
06. Contextualització de les ciències a les carreres tecnològiques de la UPC
07. Respostes UPC a la Covid-19
08. Congrés CIDUI de les universitats públiques catalanes, entre elles la UPC
09. Celebració 50è aniversari de l'ICE
10. Assessorament de la UPC a treballs de recerca de Batxillerat
11. Aliança Unite! de la UPC amb 6 universitats europees
12. Projecte Aquí STEAM de la UPC
13. Entrega diploma Postgrau STEM de la UPC
14. Col·laboració amb la Universitat de Guadalajara (Mèxic)
TORNA A
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1. Suport a la docència universitària
L’ICE considera d’especial importància estar a l’escolta dels interessos
i necessitats del professorat de la
UPC, així com potenciar la contribució de les direccions dels centres docents en recolzar la tasca acadèmica
que s’hi desenvolupa.
Per això, i en resposta a l’encàrrec
rebut i a la missió de l’ICE determinada pels estatuts de la UPC, al
llarg de l’any acadèmic 2020-2021
s’han desenvolupat diverses accions
orientades a donar suport directe a
la docència universitària.
És d’especial rellevància el fet que
durant el 2020-2021 s’han celebrat els 50 anys de l’ICE de la UPC
(1971-2021), i amb aquesta avinentesa s’han posat en marxa diverses
accions de suport a la docència
universitària, que es detallen tant en
aquest apartat de la memòria com
en altres apartats.

Nota històrica de creació de l’ICE
de la UPC:
Amb el nomenament del seu primer director, Roberto Terradas Via
(per BOE de 19 novembre 1971),
comença a caminar l’institut, que
té com a funcions la formació
pedagògica del professorat, la recerca activa en ciències de l’educació i
l’assessorament tècnic en temes
educatius (per BOE de 15 agost
1969).
Els ICEs, que es creen a totes les
universitats, es plantegen com a un
instrument assessor, centre d’estudi
i assaig, una institució encarregada
del perfeccionament i preparació
del personal docent. Neixen com
a organismes d’estudi i gestió de
tots els aspectes relatius a la missió
formativa i educativa de la universitat, per a que s’hi abordi - amb
mètodes científics i actius - tot el
contingut de l’ensenyament com a
disciplina i acció educativa i social.

1.1. Celebració dels 50 anys de l’ICE amb la col·laboració dels exdirectors i l’exdirectora
El dia 8 d’abril de 2021 va tenir lloc l’acte de celebració dels 50
anys de l’ICE, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex, al Campus Nord de la
UPC. L’acte va ser presidit pel Magnífic Rector, Francesc Torres i va
homenatjar el recorregut històric de l’institut i a tots aquells que
n’han format part.
A causa de la situació sanitària i en compliment de les mesures
preventives i de protecció per la COVID-19 l’assistència presencial va ser reduïda, i l’acte es va poder seguir de forma online. La
gravació de l’acte es troba disponible a YouTube.
L’acte del 8 d’abril s’havia preparat amb l’estreta col·laboració
dels exdirectors i l’exdirectora de l’ICE, en vàries reunions prèvies
conjuntes. Foren trobades entranyables i agraïm especialment el
suport i les aportacions de tots ells, fruït de la seva experiència
àmplia i diversa en la direcció de l’ICE de la UPC.
L’acte va celebrar els 50 anys de l’ICE amb l’excel·lència i la qualitat
docent a la universitat. Una trajectòria que cal agrair a tots els qui
han fet possible que l’ICE hagi pogut estar al costat del professorat
al llarg de 50 anys. I que enllaça amb el futur de l’ensenyament universitari i els models docents, i els nous reptes tecnològics i socials.
Durant l’acte vàrem tenir la sort de comptar amb la complicitat dels
exdirectors i l’exdirectora de l’ICE, que ens van oferir una Conferència Coral i van compartir la seva experiència i projectes durant el
seu pas per l’ICE. Ens remuntem així als inicis de l’ICE per poder fer
un repàs dels seus cinquanta anys d’activitat i les seves fites més
importants.

TORNA A
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Van participar de la Conferència Coral els següents directors:
· Estanislau Roca, catedràtic emèrit de l’ETSAB, en
nom de Roberto Terradas (†), inicià mandat al 1971
· Ferran Puerta, inicià mandat al 1977
· Francesc Solé, inicià mandat al 1979
· Jorge Martín, professor del departament d’Enginyeria
Gràfica i de Disseny, en nom de Josep Andreu Martín (†),
inicià mandat al 1984
· Javier Bará, inicià mandat al 1997
· Francisco Calviño, inicià mandat al 2002
· Rafael Pindado, inicià mandat al 2004
· Imma Torra, inicià mandat al 2006
· Francesc Pozo, inicià mandat al 2013
· Marc Alier, inicià mandat al 2014
· David López, inicià mandat al 2015.
· Ariadna Llorens, inicià mandat al 2019.
El vicerector a càrrec de l’ICE, Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat de la UPC, va tenir un paper destacat durant l’acte.
Tot l’equip actual de l’ICE, encapçalat per la directora de l’ICE, Ariadna Llorens, va participar de l’acte de celebració.

1.2. Missatge del rector amb l’avinentesa dels 50 anys de l’ICE

“Benvolguts i benvolgudes,
Tant el darrer semestre del curs passat com el semestre que hem iniciat aquesta tardor, han estat atípics. La
UPC s’ha bolcat a donar resposta a les necessitats de la pandèmia de la COVID-19 que ha trastocat totes les
agendes, a tots nivells.
Ens sentim orgullosos de la resposta de la comunitat a aquesta situació d’emergència i considero que la
universitat en sortirà reforçada. El curs que iniciem és també l’any de la celebració del 50è aniversari de la
institució.
M’atreviria a dir que, al llarg d’aquests 50 anys, la nostra aventura com a universitat es pot sintetitzar en la
voluntat d’aportar el coneixement i el suport perquè les persones esdevinguin el que són capaces de ser. El
nostre tresor el tenim clar: en aquests 50 anys d’història, hem estat capaços de titular 140.000 persones.
Aquest gran conjunt de persones han transformat en positiu el país i, de forma capil·lar, han format part de
les decisions rellevants en l’àmbit STEAM del nostre país.
Posar les persones al centre ens permet avui també posar el focus en la bona tasca que ha fet l’ICE durant
tots aquests anys de funcionament de la universitat. Aquest Institut, creat en el mateix moment temporal que
la UPC, ha estat clau per fer front amb èxit a una crisi sense precedents al sistema universitari. Diuen que les
persones es coneixen de veritat en els moments extrems. Bé, doncs podríem dir que els serveis també, i que
l’ICE ha estat un agent clau en la bona gestió de la COVID-19 a la UPC. El pas cap a un model que contempli
docència híbrida i ús de noves eines i metodologies docents, no hauria estat igual sense la implicació a fons
del personal de l’ICE.
Aquest fet, sumat a reptes importants com el lideratge en Engineering Education a nivell nacional i europeu
dels programes que lideren, em fan pronosticar un futur més que positiu per a l’ICE.
Enguany tindrem el repte de repensar molts processos i de respondre amb agilitat als nous reptes que se’ns
presentin. No crec que hi hagi millors companys de viatge, que un Institut coetani a la nostra universitat, amb
energia i talent que, com diu el lema del nostre 50 aniversari, és ‘sense límits’”.
Francesc Torres, 9 d’octubre de 2020.
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1.3. EPICENTRE – Butlletí d’enllaç amb la comunitat acadèmica de la UPC
L’ EPICENTRE és el bulletí de notícies de l’ICE adreçat al professorat de la UPC. Durant l’any acadèmic 2020-2021 s’han publicat 3 números.
Tot personal docent i investigador de la UPC rep directament l’EPICENTRE en el moment de la seva publicació
EPICE
EP
ICENTRE
NTRE Núm 5 - Octubre de 2020.
Article convidat: ICE 50 ANYS. Missatge del rector.
A càrrec de: Francesc Torres
Francesc Torres, rector de la nostra universitat, ens dirigeix un missatge
en ocasió dels 50 anys de l’Institut de Ciències de l’Educació.

EPICE
EP
ICENTRE
NTRE Núm 6 - Gener de 2021.
Article convidat: Teixint comunitat per al compromís de la UPC a la
societat.
A càrrec de: Gemma Fargas
Gemma Fargas, vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat, posa de
relleu les accions més destacades entorn del compromís social personal i
col·lectiu de la nostra universitat.

EPICE
EP
ICENTRE
NTRE Núm 7 - Maig de 2021
Article convidat: Posicionant-nos com l’epICEntre de la qualitat i la innovació docent, en temps de la Covid-19.
A càrrec: Ariadna Llorens
Amb motiu dels 50 anys de l’ICE, el 8 d’abril de 2021, es va celebrar un
acte de reconeixement i agraïment a la feina feta per tots els equips PAS
i PDI que han liderat la feina de l’Institut durant el seu primer mig segle
de vida.

1.4 Els centres docents UPC i la Taula d’enllaços
Fruit dels contactes de la direcció de l’ICE amb totes les direccions dels centres de
la UPC, l’ICE té una persona d’enllaç a cada equip directiu de cada centre de la UPC.
Amb les persones d’enllaç, l’ICE celebra periòdicament la Taula d’enllaços, la trobada
d’intercanvi i relació amb els interessos i necessitats dels centres docents de la UPC.
La taula de treball està oberta a les propostes i projectes de millora docent que els
seus membres decideixin presentar.
Durant l’any acadèmic 2020-2021 s’ha celebrat la tercera (octubre de 2020, en format híbrid) i la quarta (febrer de 2021, en format híbrid) Taula d’enllaços. La reunió
sempre està presidida per la directora de l’ICE i en ambdues va comptar amb la
presència de la vicerectora de Docència i Estudiantat i del director del Servei de Biblioteques Publicacions i Arxius.
L’acompanyament i el treball conjunt amb els centres docents de la UPC és una
prioritat per a l’Institut de Ciències de l’Educació, per tal d’assolir un dels seus
objectius essencials que és recolzar i facilitar la millora de la qualitat i de la innovació
docent a la universitat. L’acompanyament a les escoles i facultats esdevé doncs un
element cabdal en la planificació de tasques de l’institut.
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1.5 Activitats i/o jornades docents d’intercanvi entre el PDI de la UPC a demanda de Centres, Departaments i Equips de PDI
Fruit del treball conjunt de connexió amb la comunitat acadèmica de la UPC, des de l’ICE es facilita que es puguin realitzar al màxim d’activitats d’intercanvi entre el PDI entorn dels temes docents.
Aquest és un resum de les actuacions realitzades al 2020-2021, exclusivament d’aquelles que arrelen en demandes específiques de Centres,
Departaments i Equips de professorat. El detall de la totalitat d’activitat formatives per a PDI que s’han ofert des de l’ICE (més de 160) queda
recollit a l’Annex de formació de professorat UPC d’aquesta memòria.
ACTUACIONS

DADES / INDICADORS

Accions formatives per a PDI (inclou Cursos, Tallers, Seminaris, Jornades) organitzats a
demanda dels centres docents UPC

13

Accions formatives per a PDI (Jornades) organitzats a demanda dels departaments UPC

2

Equips de professorat

2

Altres (Ajuts, Doctorat, Contextualització)

8

1.6. Converses docents ICE – 50 anys al costat del professorat
Per celebrar els 50 anys de l’ICE, es van gravar i emetre programes
Podcast en àudio i vídeo, amb converses en la temàtica de la
formació dels enginyers i professions científico-tecnològiques.

Es van gravar 4 programes, amb un total de 8 conversadors
convidats. La col·lecció Converses docents ICE - 50 anys al costat del
professorat es troba accessible a YouTube.

Converses docents ICE - 50 anys al costat del professorat és un espai
de diàleg dirigit i moderat per Ariadna Llorens, directora de l’ICE i
Marc Alier, sotsdirector de l’ICE, centrat en la formació de formadors
a la UPC, les noves formes docents, la innovació educativa i la recerca
en Engineering Education.
També celebren, a través dels seus convidats, el primer mig segle de
l’institut, repassant elements clau de la seva història i visualitzant els
reptes de futur en els que estem immersos.
A les Converses s’ha pogut debatre sobre els darrers canvis que
s’han produït en la docència a les universitats tecnològiques. La
digitalització del model d’ensenyament a l’educació universitària
ja creixia gradualment a Europa, però amb la COVID-19 es va fer
obligatòria, gairebé d’un dia per l’altre. Després d’un any
d’ensenyament i aprenentatge digitals forçats, s’hi ha volgut analitzar els
darrers canvis que s’han produït en la docència durant la pandèmia
en el context de les universitats tecnològiques. S’ha obert una
reflexió sobre l’oportunitat de provar enfocaments ja coneguts i
provar-ne de nous. També s’hi ha debatut sobre la viabilitat de les
necessitats i possibilitats de tele-ensenyament per millorar
l’experiència dels estudiants i les estudiants.

Conversa docent 01 – Conversa amb Francesc Torres (rector UPC).
Conversa docent 02 – Conversa amb Santiago Silvestre (vicerector UPC) i Xavier Triadó (Universitat de Barcelona).
Conversa docent 03 – Conversa amb Idoia Fernández (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Universitatea), Ángel
Fidalgo (Universidad Politécnica de Madrid), Faraón Llorens
(Universitat d’Alacant) i Fernando Trujillo(Universidad de
Granada).
Conversa docent 04 – Conversa amb Francesc Solé Parellada
(exdirector ICE-UPC).

1.7 Elements d’ajuda al PDI a la transició no presencial
Per motiu de l’estat d’alarma per la crisi COVID-19 i el pas abrupte a la
no-presencialitat, des del primer moment, l’ICE va articular mesures
d’ajuda i acompanyament al PDI.

Les adaptacions es varen mantenir en les següents línies de suport:
· Cursos online per al PDI (es pot consultar el detall en l’apartat
corresponent d’aquesta memòria).
·
Actualització
del recull d’eines i bones pràctiques per
El capteniment de l’ICE va ser el d’estar al costat del professorat, tot esla docència no presencial.
devenint un referent d’expertesa per realitzar aquesta transició abrupte
· Es publiquen dos nous Podcasts EPICENTRE:
cap a la docència no presencial, motivats per donar en tot moment un
servei de recolzament i assessorament proactiu i col·laboratiu.
		Podcast nr.17. Assistència a classe
		Podast nr. 18. Google Meet Sales Paral·leles
En aquest camí, l’ICE va treballar per donar al professorat les eines
necessàries per ajudar en les seves tasques docents i en recolzar a
· Manteniment del recull de Preguntes freqüents.
tot el PDI en l’adaptació ràpida a unes circumstàncies de docència no
presencial.
Aquesta disposició, iniciada al març de 2019, es va mantenir durant
el període setembre 2020 - juliol 2021, atesa la necessitat de seguir
mantenint el suport al professorat per les circumstàncies de la situació
sanitària.

TORNA A
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2. Formació del professorat UPC
D’acord amb les línies bàsiques del Pla de
formació del PDI de la UPC que van ser
aprovades pel Consell de Govern el 22 de
juliol de 2005, la proposta d’actuacions
de formació pel PDI (personal docent i
investigador) es planteja amb l’objectiu
de dotar a la nostra universitat d’un
sistema de formació que doni resposta
a les necessitats d’actualització del
coneixements, de millora de la qualificació
del PDI i del seu desenvolupament i amb
la finalitat de respondre a les expectatives
de la institució de disposar d’una plantilla
qualificada i preparada per assumir els
objectius institucionals.
Per poder assolir aquests objectius, la
formació adreçada al PDI es focalitza en:

Formació continuada enfocada a la millora acadèmica en tots els seus àmbits
d’actuació que permeti al PDI desenvolupar-se professionalment en els àmbits
de la docència, la recerca, la transferència de resultats de la recerca, l’extensió
universitària i la direcció i coordinació.

Donar resposta a les necessitats de
formació de les diferents unitats
acadèmiques, comptant amb la seva
implicació i participació en el disseny de
les activitats formatives

Establir les línies generals de
formació d’acord a les línies estratègiques definides pels òrgans de
govern, i amb el posicionament de la
UPC en un entorn global.

Proporcionar un canal únic d’atenció
i gestió de les necessitats específiques de formació a les unitats
acadèmiques i al PDI

Fomentar la participació del PDI en
xarxes nacionals i internacionals
relacionades
amb
l’activitat
acadèmica.

Les activitats del Pla de Formació del curs 2020-21 s’agrupen al voltant de les línies següents:

Formació per a la docència:
En aquest apartat s’inclouen les accions orientades cap a la millora i
la innovació de la docència de la UPC i enfocades cap a les directrius
de l’espai europeu d’educació superior.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Organització, planificació i millora de docència
Metodologies docents
Eines de comunicació a l’aula
Recursos d’orientació a l’estudiantat
Avaluació
ATENEA i recursos TIC per a la docència
ATENEA
Recursos TIC per a la docència
Anglès per a la docència

Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i
Matemàtiques (STEAM):
Aquest programa vol facilitar que el professorat assoleixi una
sèrie de competències determinades, que sigui capaç d’aplicar els
mètodes més moderns en l’educació de la tecnologia i l’enginyeria, i
que disposi d’eines metodològiques que li permetin posar en pràctica una docència d’alta qualitat. Tot això portat a l’aula d’una manera
innovadora.
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Formació per a la recerca i transferència
de resultats:
Aquesta línia té com a objectiu dissenyar activitats que
responguin i contemplin les prioritats del Pla de Recerca de la
UPC i que s’agrupen en els apartats següents:
•
•
•
•

Recerca documental
Estadística en la investigació
Redacció d’informes/projectes
Programari específic

Formació segons acord amb el Servei de Bib
lioteques, Publicacions i Arxius (SBPA):
L’any 2019 s’ha signat un acord amb el SBPA per oferir la
formació que s’imparteix des d’aquest servei mitjançant l’ICE.
Aquest fet ha comportat un augment significatiu tant en el
nombre de cursos programats com en el dels alumnes.

Formació per a la direcció i coordinació:
Aquest apartat formatiu té com a objectiu donar suport a les
activitats de direcció i coordinació que realitza el PDI de la UPC
agrupant-les en dos grans àmbits:
•
•
•
•

Habilitats directives
e-Administració
Protecció de dades
Qualitat

Formació per a l’extensió universitària:
Inclou activitats pensades per contribuir a la difusió del
coneixement i la cultura, transmetre les implicacions socials
de la ciència, la tècnica, les humanitats i l’art i impulsar la
participació de tots els membres de la comunitat universitària
en activitats culturals, de cooperació i esportives. Els àmbits
d’actuació són:
• Atenció a la discapacitat
• Igualtat de gènere
• Cooperació per al desenvolupament

Altres temes de formació:
• Prevenció de Riscos
• Programari lliure d’ús general

Per identificar les necessitats
formatives del professorat
de la UPC, l’ICE desenvolupa
de forma continuada o
bé anualment, una sèrie
d’actuacions que permeten
ajustar la seva oferta
d’activitats de formació i
donar una resposta adequada
a aquestes necessitats.
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Valoració global dels resultats sobre la formació impartida
A l’inici del curs 2020-21 es va plantejar tornar a la presencialitat
després de que, com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus,
tota la formació de l’ICE des de març de 2020 s’hagués d’impartir
on line. Amb aquesta premissa es va plantejar fer formació híbrida, es a dir, una part dels participants estarien a l’aula i l’altre part
on line. La incertesa en l’evolució de la pandèmia i la comoditat de
la formació on line per al PDI de la UPC, que moltes vegades està
dispers geogràficament, van fer que la presencialitat fos testimonial.
Per aquest motiu la major part de la formació és totalment telemàtica, bé amb formació síncrona o asíncrona mitjançant el campus
virtual ATENEA.
També, a l’igual que en el curs anterior, s’ha constatat una
reducció molt significativa en la celebració de jornades i es manté
l’augment de formació en metodologies docents i en recursos TIC
per a la docència.
Àmbits de formació

Si comparem el nombre de participants certificats (i per tant de la
demanda) respecte el curs 2019-20 és pot veure un descens que és
atribuïble a l’augment del tot extraordinari els mesos del confinament de 2020 i la necessitat que el PDI va tenir d’adaptar-se a la formació on line, que aquest curs 2020-21 ja s’ha normalitzat. De totes
maneres, si comparem respecte el curs 2018-19 (l´últim abans de la
pandèmia) veiem que que sí que ha augmentat (i bastant el nombre
de participants i de persones “diferents”).
Els resultats segons els àmbits de formació que s’han descrit abans
serien els que es mostren en la taula següent (el llistat de la formació
en detall s’adjunta a l’Annex ).

N. A.

H

PART

HTF

VA

VO

Docència

75

596

1551

8677

4,43

4,48

ATENEA i recursos TIC

2

12

23

138

4,75

4,25

Anglès per a la docència

6

69

59

695

4,75

4,72

Recerca i transferència de resultats

42

99

768

1900

4,32

4,29

Direcció i coordinació

5

22,5

14

57

4,95

5

Extensió universitària

21

53,5

341

789

4,32

4,4

PRL i formació en desfibril·ladors

18

39

56

121

5

5

TOTAL

169

891

2812

12377

4,5

4,5

N.A.: Nombre d’activitats H: hores, PART.: participació, HTF: hores totals de formació, VA: valoració acadèmica, VO: valoració organitzativa. Escala de
valoració: 1: molt negativa; 5: molt positiva.

L’anterior taula dona una idea de les àrees amb més demanda. També podem destacar els bons resultats en les avaluacions de les enquestes
dels participants en aquesta formació en totes les àrees.

1

Per poder comparar amb la sèrie històrica, els resultats de la formació en SBPA s’han incorporat en la formació en Recerca i Transferència de Resultats, i el
Postgrau en STEM en la Formació en Docència.
TORNA A
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A continuació s’han inclòs una sèrie de gràfics que volen donar una idea visual de diversos indicadors dels resultats de la formació del PDI
(en els gràfics següents per a cada àmbit es mostra la xifra absoluta i el percentatge que suposa respecte el total al costat del nom de àrea):

Nombre de cursos per àmbits de coneixement
18 PRL i formació en
desfibril·ladors
21 Extensió
universitària
5 Direcció i
Coordinació

Nombre de persones certificades per àmbits de coneixement

75 Docència

169

42 FALTA
EVIDENCIA

PARTICIPANTS

59 Anglès per a
la docència

2 ATENEA i
Recursos TIC

23 ATENEA i
Recursos TIC

Valoració dels participants

121 PRL i formació en
desfibril·ladors

4,48
4,43

Docència
4,25

ATENEA i recurcos TIC

57 Direcció i
Coordinació
1900 Recerca i
transferència
de resultats

2.812

768 Recerca i
transferència de
resultats

Nombre d' hores formatives per àmbits de coneixement

789 Extensió
universitària

1551 Docència

341 Extensió
universitària
14 Direcció i
Coordinació

ACTIVITATS

42 Recerca i
transferència
de resultats

56 PRL i formació en
desfibril·ladors

8677 Docència

Anglès per a la docència

4,72
4,75

Recerca i trasnferència
de resultats

12.376

4,75

4,29
4,32
5
4,95

Direcció i coordinació

HTF

4,38
4,32

Extensió universitària

695 Anglès per a
la docència

PRL i formació en
desfibril·ladors
138 ATENEA i Recursos TIC

5
4,41

2,50

3

3,50

4

VO

4,50

5

VA

Valoració dels participants Postgrau STEM

Evaluació del Postgrau STEM
850

4,39
4,36

210
4,44

42
14
Part Obligatòria
Postgrau STEAM

2

Part Complementàira
Postgrau STEAM

Nombre de Cursos

4,38

24

Projectes
STEAM

4,00

4,20

4,40

Part Complementària
Postgrau STEAM

4,60

4,80

5,00

Part obligatòria
Postgrau STEAM

Nombre de participants
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Comentaris als gràfics:

VALORACIÓ +4/5

N.1 DOCÈNCIA
La formació en Docència (incloent-hi el postgrau en STEAM)
segueix sent l’àrea amb major nombre de cursos (44%) i persones
certificades (55%). Ha crescut percentualment respecte el curs
anterior. Això és pot explicar comentant que a partir de març de
2020, la formació en ATENEA i recursos TIC per a la docència s’ha
incorporat a l’àrea de docència, deixant en aquest àrea només
els cursos més específicament de programes informàtics. Així la
suma de cursos de les àrees de Docència i ATENEA suposa un
45% del total i en quan a certificats un 56%. Això reflecteix que
hi ha més inscrits/curs en aquest àmbits que en els altres (estan
més plens). En quan a les hores rebudes (sumatori del producte
nº hores/curs x nº certificats/curs) assoleix només per l’àrea
de docència un 70% (cursos amb més certificats i/o de major
nombre d’hores).

La valoració de la formació és en tots els casos superior al 4
(sobre 5), destacant la molt bona valoració de l’anglès docent
i de la recerca. Els extraordinaris resultats de les àrees de
Direcció i coordinació i de PRL són resultat de de que són molt
pocs certificats.

FORMACIÓ DE
L’SBPA
La incorporació de la formació de l’SBPA es veu reflectida
especialment en el volum de cursos, tot i que les hores
formatives són proporcionalment menors (cursos més curts).

PROJECTE
CONTEXTUALITZACIÓ
DE LES MATEMÀTIQUES

STEAM
En quan al postgrau en STEAM cal destacar l’augment significatiu
dels certificats i els cursos de la part obligatòria, exceptuant els
resultats del curs 2019-20 que van ser extraordinaris.

El Projecte de Contextualització de les Matemàtiques ha
continuat enguany amb la realització de 3 nous seminari i en el
cas de Contextualització de la Física, també 3 nous seminaris. En
total han estat 190 assistents.

EVOLUCIÓ DELS ÚLTIMS 5 ANYS
S’ha reflectit també l’increment respecte l’any 2018-19, ja que la comparativa amb l’any anterior es veia distorsionada pels resultats
conseqüència de la Covid. Traient aquest efecte podem observar que tots els indicadors augmenten de manera molt significativa, tant en
xifres absolutes com en percentuals, especialment el nombre de certificats.

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

Increment en
1 any

Increment en 5
anys

Increment respecte curs 2018
/ 2019

Nombre de cursos

87

91

127

176

169

-4%

94%

33%

PDI persones diferents

980

636

1053

1632

1240

-24%

27%

18%

Certificats

1023

1137

1768

4726

2812

-40%

175%

59%
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EVOLUCIÓ FORMACIÓ PDI Històric
5000

4726

4500
4000
3500
3000

Nombre de cursos

2812

2500
2000

1768
1632

1500
1000
500

1023

1137

980

636

91

87

PDI Persones Diferents
1240

1053

176

127

169

Certificats

0
2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Ràtio inscripcions/curs

Ràtio hores/inscripcions

Dona idea de “quant plens” estan els cursos.
El ràtio ha pujat respecte el curs no afectat
pel Covid, el que suposa que de mitjana, els
cursos s’han realitzat amb més inscrits.

Dona idea de la durada “mitja” dels cursos.
Segueix la tònica descendent dels últims cursos, amb un lleuger increment
respecte l’any 19-20, que com en tots els altres casos, és atípic i que es veia
agreujat per l’efecte de la formació en competència TIC que es programa de
manera molt modular i en petites “píndoles” de curta durada.

26.85

9.44

8.41

16.64
12.49

7.81

13.92

11.76

4.40
3.94

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Ràtio HTF/PDI diferent

Ràtio inscripcions/PDI diferent

Dona idea de les hores que ha rebut una persona que ha
fet formació (independentment de quants cursos hagi fet)
Seguint la tendència, continua en descens, com a
conseqüència de l’augment de cursos de curta durada,
principalment.

Dona idea de quants cursos fa cada persona que s’ha inscrit.
En aquest cas ha augmentat respecte l’any 2019-20, però ha disminuït
respecte l’any 2020-21, el que ens indica que els inscrits han fet menys
cursos que l’any passat, però més que l’últim curs pre-pandèmia.

15.03

2.90
13.11

2.27

11.40
1.79

9.98

9.85

1.68

1.04

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21
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Resposta de tot el col·lectiu de PDI de la UPC
Fins ara, s’ha analitzat què passa amb el PDI un cop ens ha arribat a l’ICE, però potser
és interessant veure quina és la resposta de tot el col·lectiu de PDI de la UPC envers la
formació que ofereix l’ICE.

L’evolució del % de
PDI que fa formació
a l’ICE és de casi
el 43%, suposa un
increment respecte
els nivells
pre-pandèmia

El primer que es pot considerar és a quin percentatge de PDI arribem en funció dels
inscrits (independentment que hagin fet més d’un curs, és a dir, treballarem amb
persones “úniques”) i la plantilla de PDI de cada any. En el pròxim gràfic podrem veure
l’evolució del % de PDI que fa formació a l’ICE respecte el total, que enguany és de casi
el 43% i que suposa un increment respecte el curs 2018-19, però un descens respecte
el curs 2019-20, que com ja hem dit, és completament excepcional. Les hores rebudes
per PDI de la UPC arriben a les 4,27 h/persona, amb un descens respecte tant al curs
2018-19, com al curs 2019-20, que és pot explicar per la disminució d’hores dels cursos.
Podem resumir que en mitjana, cada persona que ha realitzat formació a l’ICE el curs
2020-21 ha rebut casi 10h de formació, ha realitzat 2,3 cursos i que arribem al 42,8% de
la plantilla. Per tant, extrapolant a tota la plantilla, cada PDI de la UPC ha rebut 4,3 hores
de formació i ha realitzat 1 activitat formativa en aquest any acadèmic.

Ràtio % PDI que ha fet formació vs PDI UPC total

Ràtio % PDI que ha fet formació vs PDI UPC total

15.03

15.03
13.11

13.11
11.40
9.98

9.85

2016-17
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2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

9.98

9.85

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21
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I finalment, si s’analitzen les categories dels inscrits (dels que tenim dades) ens dona al següent taula:

CATEGORIA
Catedràtic/a
Titular d’Universitat
Catedràtic d’Escola Universitària
Titular d’Escola Universitària
Professorat agregat
Professorat col·laborador
Professorat lector
Professorat associat
Professorat visitant
PDI: Categoria no especificada
Emèrit
Director d’investigació
Personal d’investigació en formació
Personal d’investigació ordinari
Personal d’investigació postdoctoral
PAS
Becari Univers
altres
Total

Nombre de certificats
47
174
9
29
201
59
33
234
2
23
4
2
141
11
11
107
10
143
1240

12%
Altres

4%
Catedràtic/a

1%
Becari
Universitat

14%
Titular
d’Universitat
1%
Catedràtic
d'Escola Universitària

19%
PAS

1.240
INSCRITS

16%
Professorat agregat

11%
Personal
d'investigació en
formació
2%
Personal d’investigació postdoctoral
Personal d’investigació ordinari
Director d’investigació
Emèrit
Professorat visitant

2%
Titular d'Escola
Universitària

5%
Professorat col·laborador

3%
Professorat Lector

19%
Professorat associat

2%
PDI: Categoria No Especificada
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3. Entorns d’aprenentatge virtual
Eines i recursos tecnològics de suport a la docència
Un dels objectius principals de l’ICE, és
col·laborar amb el PDI i amb les unitats
acadèmiques donant suport a les actuacions adreçades a millorar els processos
d’aprenentatge, d’acord amb els plantejaments del model docent de la UPC.

Per tal d’assolir aquest objectiu, una de
les línies d’actuació és promoure l’ús
dels recursos tecnològics en la tasca docent. En aquest punt destaquen els àmbits següents: Atenea i LISA.

3.1. ATENEA
Pel que fa a l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge ATENEA, l’ICE ha
continuat amb el projecte MINERVA, que
vol fer del campus virtual d’ATENEA un
entorn simple que fomenti la incorporació d'innovacions docents, alhora que
permeti mesurar la qualitat i innovació del
docent i faciliti el progrés de l’estudiantat.
Fruit d’aquesta iniciativa s’han incorporat a ATENEA noves funcionalitats a
l’editor de continguts i a l’activitat Fòrum,
a les activitats per a que puguin ser sigil.
loses. S’ha afegit una activitat per integrar la graella de notes amb exercicis
de codi MATLAB (MATLAB GRADER).
Respecte a l’entorn s’ha fet un primer
estudi d’accessibilitat, s’han fet millores
del tractament de gènere, així com la
millora de la interfície pel procediment
d’exportació de notes a PRISMA. S’ha
millorat l’accés als continguts de la
informació de les guies docents amb
enllaços a la Bibliografia recomanada i
al nou portal APREN que facilita l’accés
als continguts docents de les assignatures.

TORNA A
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Finalment s’ha facilitat l'accés a
l’històric de cursos i s’ha afegit un
filtre dels cursos per quadrimestre.
Alhora, s’ha dissenyat una vista simplificada del llibre de qualificacions per tal
d’ajudar al professorat a la publicació
de notes a ATENEA, i s’ha continuant
definint els indicadors per tal d’incorporar-los a la plataforma BI UPC a fi de
poder interrelacionar informació de
diferents fons de dades i extreure més
coneixement per a la presa de decisions.
Part del curs 2020-21 ha estat afectat
per l’efecte COVID-19 i a ATENEA s’ha
creat un calendari d’ocupació d’exàmens
per gestionar el volum d’activitats
Atenea en una data concreta, s’ha
afegit funcionalitats per ajudar al control
d’assistència i s’ha creat una Guia de
bones pràctiques per fer exàmens online
amb qüestionaris d’Atenea. A més des de
l’ICE s’ha fet una sèrie de contribucions
en format presentació, documents de
treball i articles científics referents a
l’activitat docent a la plataforma virtual.
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EINES I RECURSOS TIC PER A LA DOCENCIA (Dades corresponents al període 1/9/2020 - 31/8/2021)
DESCRIPCIÓ
INDICADORS TIC ATENEA

Dades d’ús

Mitjana de sessions mensuals: 1.279.419

Actuacions de suport al professorat en el seu ús

1.702 intervencions de suport
EFECTE COVID-19 ATENEA

Jornada “Respostes UPC a la Covid-19.
Actuacions acadèmiques endegades responent
a la crisi sanitària”

Publicat a l'EPICENTRE 6 de l'ICE (Gener 2021)

Informe d'activitat docent a ATENEA.
Efecte COVID-19

INDICADORS D’ATENEA. “QUÈ HA CANVIAT DURANT EL PERÍODE COVID-19?"

"E-learning in COVID-19 pandemic at the UPC.
The Challenges & Future of Learning"

Publicat a l'EPICENTRE 7 de l'ICE (Maig 2021)
www.upc.edu/ice/ca/material-noticies/informe-activitat-docent-a-atenea_epicentre_maig.pdf

"Converses sobre docència, al Fusion Point"

https://www.ice.upc.edu/ca/noticies/the-challenges-future-of-learning

Contribució científica

https://doi.org/10.3390/su13095177

Calendari d'ocupació d'exàmens

S'ha desenvolupat una funcionalitat que permet al professorat indicar les previsions d'exàmens online
amb el volum d'estudiants que el faran i, d'aquesta manera, poder tenir una visió global dels moments
de màxima afluència d'estudiants al campus virtual.

Modificació de l'activitat "Control d'assistència"

Eina per fer el control d'assistència a les classes presencials. Els estudiants ara també poden editar el
camp d'observacions en el cas de marcar la seva assistència. S'ha utilitzat per indicar la ubicació de
l'estudiant a l'aula (nro. de seient).

Guia de bones pràctiques per fer exàmens
amb qüestionaris

https://serveistic.upc.edu/ca/atenea/faq/indicacions-importants-per-tal-de-fer-examens-amb-questionaris-questionaris

Migració d’ATENEA a la versió de moodle 3.9 LTS

S’ha implementat i s’ha validat la capa de les adaptacions UPC per tal de que el campus virtual ATENEA
sigui operatiu en la versió 3.9 LTS de moodle a l’inici del curs 21/22.
https://serveistic.upc.edu/ca/atenea/novetats-curs-2021-22

Accessibilitat ATENEA

S’ha fet l’estudi i preparat la plataforma més accessible pel curs 21/22 amb la versió de moodle 3.9 LTS.

Tractament de gènere a ATENEA (fase 1)

S’han adecuat els noms dels participants dels cursos i s’ha fet el tractament dels noms dels casos de
transgènere a ATENEA

Simplificació graella notes (implementació)

S’ha desenvolupat a partir del disseny realitzat el curs passat una vista més senzilla del llibre de qualificacions per tal d’ajudar al professorat a la publicació de notes a ATENEA. Es posarà en producció al curs
21/22.

Millora del procediment d’exportació de notes
a PRISMA

S’han revisat juntament amb PRISMA les dues maneres de traslladar les notes d’ATENEA a PRISMA: el
mode de sincronització automàtica i el mode de càrrega de fitxers. S’han corregit els errors detectats.
Es posarà en producció al curs 21/22.

Millora de la interfície per exportar notes a
PRISMA des d’ATENEA

S’ha millorat la interfície per fer-la més usable i entenedora així com la interfície de PRISMA

ATENEA BI (fase 1)

A partir dels indicadors d’ATENEA que es van definir al curs passat s’ha dissenyat la interfície de visualització de la plataforma ATENEA BI. També se n’ha fet el seguiment i la validació. Actualment es poden
visualitzar indicados referents a: usuaris, activitats i recursos, qualificacions i maletí.

Estudi d’integració ATENEA / Gsuite

S’ha fet la prova pilot de disposar del calendari de cada assignatura d’ATENEA a Google Calendar. La
prova no ha sigut satisfactòria i no s’ha posat en producció.

Accés als continguts docents de l’assignatura

S’ha afegit l’enllaç al nou portal APRÈN dins del bloc “Info Assignatura” de cada curs ATENEA que facilita l’accés als continguts docents de l’assignatura.

Bibliografia recomanada a les guies docents

S’ha afegit a l’apartat de “Info Assignatura” l’enllaç anomenat “Bibliografia recomanada”.

Avaluació automàtica d’exercicis de codi MATLAB
des d’ATENEA

Exercicis de MATLAB GRADER es poden inserir dins d’una assignatura d’ATENEA com un contingut més.

“Els meus cursos” es poden filtrar per cursos
actius o per quadrimestre

El filtre facilita l’accés als cursos per actius o per quadrimestres en comptes del que es feia fins ara
(actuals, tancats i reutilitzables) facilitant l’accés a l’històric de cursos (SAURUS).

Novetats a l’editor de continguts

Funcionalitats afegides a l’editor: Botó per fer l’edició en pantalla completa, afegir etiquetes d’idioma
sense editar amb HTML, color a les etiquetes per facilitar la visualització quan s’activa el mode HTML.

Activitats “sigil·loses”

“El professor pot configurar per cada activitat (o recurs) del curs si la vol tenir disponible pels estudiants però no visible a la pàgina del curs. Això permet al professor mostrar-les mitjançant enllaços.
L’estudiant solament les podrà veure a través dels enllaços.”

Fòrum: Missatges del professor amb període
de visualització

Tant en els fòrums del curs com en els “Missatges del professor”, el professor pot programar la data en
la qual els missatges que envia seran visualitzats pels estudiants.

MILLORES ATENEA (MINERVA)
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3.2. LISA (Laboratoria d’Innovació i Suport Audiovisual)
LISA és una unitat dedicada a la creació de
material audiovisual per donar suport a les
iniciatives docents de la UPC.
Des de l'any 2019 el LISA s'incorpora i
participa en la coordinació del Servei
Audiovisual de la UPC, juntament amb els
centres de Producció Audiovisual de l'escola
de Camins, Terrassa, Manresa i Castelldefels,
i els Serveis de Comunicació i Biblioteques
de la UPC. Aquest nou servei ofereix producció audiovisual per a la docència, recerca
i institucional de la UPC. Té com a objectius
principals:
1.Vetllar per l’alineament amb els objectius
de la Institució
2.Fer propostes de línies estratègiques
audiovisuals globals i de futur
3.Assessorar i incentivar la presa de
decisions tècniques comunes referents a
l’entorn audiovisual UPC
4.Coordinar feines dels diferents centres de
producció i compartir esforços / recursos
així com els processos de producció
5.Definir i mantenir el catàleg de serveis
globals i recursos
6.Establir sinergies per a la millora del
finançament i manteniment del servei

El personal del LISA acompanya el professorat en tot el procés de producció de material
audiovisual, donant suport tant al disseny
com a la creació de material educatiu.
També es compta amb aquest laboratori per
al desenvolupament del material audiovisual per als complements de formació dels
doctorands.

S’ha recolzats projectes interns de
l’ICE, com els Podcasts EPICENTRE i
Converses docents ICE, Els projectes Contextualització de la Física i les Matemàtiques.
Per altra banda, hem donat suport al PAS de
la Universitat en projectes transversals de
responsabilitat social (com el Recircula challenge).

Durant el curs 2020-2021, el Laboratori
d’Innovació i Suport Audiovisual ha desenvolupat projectes de manera transversal
per a tota la universitat. S’han realitzat
projectes audiovisuals de millora de la
docència, de difusió i promoció de la recerca
i, també, institucionals, ja siguin per a esdeveniments de la UPC o per a l’equip del Rector.
Concretament es van desenvolupar
87 projectes audiovisuals de diferents
tipologies: Píndoles docents, vídeos
promocionals, esdeveniments i material per a
xarxes socials de la Universitat, entre
d’altres.

Cal destacar, com a novetat d’aquest curs
2020-2021, la realització audiovisual de
directes i l’assessorament a la producció d’actes online i híbrids, ja sigui d’actes
institucionals del Gabinet del Rector com a
actes acadèmics i conferències de les diferents
escoles.

Com cada any hem donat suport al
professorat en projectes de millora docent
de caràcter audiovisual, i també hem estat al
seu costat per a promocionar la seva recerca, ja sigui en projectes internacionals com
nacionals.

Degut a la pandèmia ha sorgit la necessitat de poder desenvolupar esdeveniments
en directe totalment en línia o híbrids i el
personal del LISA i Àrea TIC de la UPC ha estat responsable de la realització audiovisual
de 27 actes, i l’assessorament a altres equips
Audiovisuals de les diferents escoles UPC per
al correcte desenvolupament d’aquesta tipologia d’actes a tota la Universitat.

EINES I RECURSOS TIC PER A LA DOCENCIA (Dades corresponents al període 1/9/2020 - 31/8/2021)
ACTUACIONS

DESCRIPCIÓ
LISA (Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual de la UPC)

Producció audiovisual LISA

Produccions audiovisuals UPC realitzades: 87

Temàtiques de les produccions realitzades

Converses docents ICE
Epicentre
Tiny objects (Sergi Bemejo)
Jornades Streamyard ( Florence Nightingale, Setmana de la dona, Música amb enginy, Dia de teatre,
Malbaratament alimentari...)
Vídeos Rector (Esmorzars Magnífics, jove talent, graduació ...)
Vídeos ODS EBEE
Curs ciberseguretat DIBA
Perspectiva de Gènere
Beques Gestió Acadèmica
Curs sostenibilitat
MyEvent (Symposium UPC)
Contextualització de la Física
Contextualització de les Matemàtiques
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4. Màster Professorat de Secundària
MÀSTER UNIVERSITARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT
D’IDIOMES

Un any més, l’ICE col·labora en desenvolupament
del Màster de secundària, organitzat per la Facultat
d’Informàtica de Barcelona (FIB). Es consolida per
tant, una oferta formativa que atrau a enginyers/
res i arquitectes de totes les especialitats cap a
l’àmbit de la docència a secundària obligatòria i
postobligatòria (Batxillerat i Formació Professional). La relació de l’ICE amb el col·lectiu de professorat de nivells pre-universitari es dóna gràcies a
la històrica relació amb la formació permanent del
professorat. El màster ha experimentat en els últims
anys una forta demanda per part de la ciutadania.
Les places ofertades s’acaben ocupant registrant
llistes d’espera importants, especialment en la modalitat semipresencial de la Formació Professional.

Mostrem a continuació les dades recollides del curs 20/21
referents al Pràcticum i TFM :
Indicador
Estudiantat matriculat en el pràcticum i TFM

Dades
132

Centres de secundària col·laboradors

84

Mentors secundària

93

Tutors UPC

38

Directors de TFM

64

Durant el curs 2020/21, podem destacar que
una de les nostres estudiants de l’especialitat de
Tecnologia ha obtingut el primer premi en la
“Primera edició dels premis de treball de fi de
màster en formació del professorat” convocats
pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, amb la
col·laboració de les universitats catalanes.
Per més informació:
https://www.cdl.cat/primera-edicio-dels-premis-de-treball-de-fi-de-master-en-formaciodel-professorat-2
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5. Formació permanent del Professorat
de Secundària i Formació Professional
Una de les funcions bàsiques de l’ICE és col·laborar amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya per organitzar i acomplir un programa de formació
permanent del professorat de l’ensenyament secundari dels àmbits tecnològic,
científic i matemàtic i del professorat de formació professional que respongui a les
demandes i les mancances concretes d’aquests col·lectius.
Les activitats formatives dissenyades
s’inclouen en el Pla de formació
permanent del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya i van
dirigides a la formació permanent
del professorat de primària, ESO,
batxillerat i formació professional. Les
activitats de formació professional
estan finançades mitjançant un conveni
entre del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i la Universitat
Politècnica de Catalunya. En aquesta
memòria es recullen les activitats que
s’han portat a terme durant el curs 20202021 i la valoració de les activitats es du a
terme amb la mateixa periodicitat.
La finalitat d’aquestes activitats és
contribuir a millorar la qualitat de
l’ensenyament secundari mitjançant
la incidència en la pràctica docent a
través d’activitats específiques per
al professorat d’educació secundària
obligatòria, batxillerat i cicles formatius,
que poden ser cursos monogràfics,
tallers, trobades pedagògiques, jornades,
grups de treball o estades formatives en
una empresa. Algunes de les activitats
semipresencials es realitzen amb el
suport del campus virtual ATENEA de la
UPC.

L’actuació de l’ICE va des d’analitzar
necessitats i prioritats formatives de cada
nivell, dissenyar les activitats formatives
i fer-ne el seguiment i avaluar-les, fins a
racionalitzar i fer coherent l’oferta global.

Algunes activitats
han canviat de
format per adaptarse a les indicacions
del Departament
d’Educació de la
Generalitat de
Catalunya per fer
front a la pandèmia
COVID-19.

Valoració dels resultats assolits
L’objectiu principal d’aquest programa formatiu no és incrementar
el nombre d’activitats, sinó elevar la participació i satisfer al màxim
les persones que hi assisteixen, satisfacció que es mesura amb les
enquestes.
Quant a la valoració de les activitats de primària i secundària, les
enquestes mostren que la mitjana del grau de satisfacció de les
activitats és de 4,25 en una escala de 0 a 5.
Respecte a la valoració de les activitats d’FP, s’ha de distingir entre
els cursos i les estades a empresa.
Les enquestes dels cursos ens donen un grau de satisfacció de 4.72
en una escala de 0 a 5.
Les estades a empresa es valoren amb unes enquestes internes del
Departament d’Educació i tenen un grau de satisfacció mitjà de 9
en una escala d’1 a 10, xifra similar a la del curs anterior.

TORNA A
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Addicionalment, cal destacar que un dels principals valors
afegits d’aquest programa formatiu és acostar els departaments
universitaris i, més concretament, el professorat al món de la
secundària, motiu pel qual un dels objectius de l’ICE és potenciar la
participació del PDI de la UPC en aquestes activitats.
Així, durant el curs 2020-2021, set professors o professores
i investigadors o investigadores de la nostra universitat han
participat en el programa de formació permanent.

Valoració d’activitats de
primària i secundària

4,25/5

Valoració d’activitats de
formació professional

4,72/5
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A. Activitats de formació permanent del professoratd’educació primària, secundària obligatòria i batxillerat
Es tracta d’activitats formatives, grups de treball, jornades, tallers o cursos promoguts per iniciativa de l’ICE que són a cost zero o amb
una aportació econòmica de l’alumnat. El quadre següent mostra la relació d’aquestes activitats amb la durada, el nombre de persones
participants i el nombre total d’hores de formació impartida.
CODI

ACTIVITAT

TIPUS

INICI

FI

H

PART

HTF

VA

VO

90000120

Explora els bolets

Curs

17/10/20

08/11/20

30

4

120

4.80

4.80

90000220

Projecte 7demates

Grup de treball

24/09/20

29/06/21

60

7

420

90000320

Implementació a l’aula del Projecte BOSC i sostenibilitat

Curs

03/12/20

28/05/21

30

22

660

4.17

4.39

90000420

Com incorporar plans d’acció a
primària i ESO en l’àmbit de les
STEAM (ciències, tecnologia, art i Taller
matemàtiques) amb perspectiva
de gènere

25/11/20

31/01/21

10

39

390

3.13

3.41

90000520

Resolem problemes a l’aula, Fem
Curs
+ Matemàtiques - grup 1

18/01/21

15/03/21

15

27

405

4.20

4.55

90000620

Didàctica de les matemàtiques
mitjançant els jocs de taula

Grup de treball

01/09/20

30/06/21

50

5

250

90000720

Explora la neu

Curs

06/02/21

07/03/21

30

9

270

4.00

3.50

90000820

Resolem problemes a l’aula, Fem
Curs
+ Matemàtiques - grup 2

18/01/21

15/03/21

15

18

270

4.42

4.58

90000920

GT - Fotografia matemàtica

Grup de treball

03/09/20

29/06/21

60

8

480

90001020

GT - Foment del dibuix artístic
per al desenvolupament de la
competència matemàtica

Grup de treball

02/11/20

30/06/21

40

5

200

90001120

GT - Cap a una xarxa de museus
de matemàtiques

Grup de treball

01/10/20

30/06/21

40

22

880

90001220

Jornada SCM “Matemàtiques per
Jornada
a un mon millor”

13/03/21

20/03/21

5

23

115

4.48

4.61

90001320

Arduino com a recurs pedagògic
per als instituts

04/03/21

20/04/21

28

5

140

3.50

5.00

90001420

GT-Resolució de problemes - FEM
Grup de treball
Matemàtiques

14/09/20

15/06/21

30

6

180

90001520

EXPLORA l’aigua que t’envolta

Curs

07/07/21

21/07/21

30

20

600

4.31

4.33

90001620

EXPLORA l’aire que t’envolta

Curs

08/07/21

21/07/21

30

11

330

4.50

4.43

90001720

“Matemàtiques per a un mon
millor” - Jornada SCM + treball

Jorn.

13/03/21

31/03/21

8

29

232

90001820

EXPLORA els recursos naturals

Curs

08/07/21

13/07/21

15

7

105

4.71

4.43

90001920

EXPLORA els ODS

Curs

12/07/21

21/07/21

30

11

330

3.75

4.25

90002020

Projectes tecnològics
multidisciplinars

Curs

05/07/21

13/07/21

28

7

196

4.60

5.00

90002120

Micro:bit des de zero

Curs

05/07/21

09/07/21

30

13

390

4.89

5.00

90002220

Recursos a la classe de
matemàtiques. Matemàtiques
competencials, vivencials i
manipulatives.

Taller

14/06/21

25/06/21

20

31

620

634

329

7583

4.25

4.45

TOTAL

22

Curs

H: hores, PART.
PART.: participació, HTF: hores totals de formació, VA: valoració acadèmica, VO: valoració organitzativa. Escala de valoració: 1: molt
negativa; 5: molt positiva.
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L’ICE de la UPC col·labora en el Mercat de Tecnologia del Vallès
que en aquest curs s’ha hagut de fer en format online degut a
la COVID-19.
COVID-19 El Mercat de Tecnologia del Vallès té lloc a l’Escola
Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de
Terrassa (ESEIAAT), i s’inscriu a la xarxa de Mercats de Tecnologia
que se celebra anualment en diversos indrets de Catalunya. En el
Mercat, l’alumnat de secundària hi presenta projectes imaginats
i realitzats per ells mateixos i, amb l’ajut dels seus professors,
els mostra i els explica al públic visitant. El Mercat és un punt de
trobada d’alumnat, professorat i societat en general, que fa brillar
la creativitat tecnològica que es desplega cada dia a les aules
d’arreu de Catalunya.
La col·laboració de l’ICE es fa des de dues vessants. Organitzant
un grup de treball compartit entre professorat de la UPC i de
secundària que són els encarregats d’organitzar el Mercat i
impartir alguns tallers i organitzant una trobada pedagògica per al
professorat expositor dels diferents centres que hi participen.
L’ICE de la UPC també col·labora amb L’Exploratori
’Exploratori dels Recursos de
la Natura,
Natura amb la inscripció, gestió, difusió i certificació d’aquests
cursos per al professorat de secundària en general. Aquest curs se
n’han programat sis. Els cursos es van realitzar a través de Google
Meet i amb treball de camp personal dels assistents degut a les
restriccions imposades en front la COVID-19.
COVID-19
L’Exploratori
Exploratori dels Recursos de la Natura és un projecte de
la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de
Barcelona i l’Ajuntament de Berga per fomentar les vocacions
cientificotecnològiques, millorar l’aprenentatge a secundària i
l’educació superior i contribuir al desenvolupament d’un territori
ric en recursos naturals.
En quant als grups de Treballs de matemàtiques:
• El grup de treball 7demates és un grup de treball de quart any
en l’ICE de la UPC però que ja havia estat treballant en el marc del
CRP del Bages. Dinamitza el professorat de matemàtiques del Bages
(la regió 7) a partir de la creació de material per impartir tallers
que estimulin el talent matemàtic de l’alumnat de primers cursos
d’ESO i està coordinat per la professora de la UPC Montserrat
Alsina. Els tallers es duen a terme a l’EPSEM. El grup ha combinat
les tasques presencials i les reunions no presencials adaptant-se a
les circumstàncies COVID del moment.
• El grup de treball de Resolució de problemes – FEM
Matemàtiques treballa diferents vessants de la resolució de
problemes, especialment creant els materials per a l’activitat FEM
Matemàtiques (que s’organitza a nivell de tot Catalunya amb més de
12.000 alumnes participants). A més de proposar els problemes del
FEM Matemàtiques per a les diferents fases i nivells, també s’està
realitzant materials que es poden trobar en el Banc de recursos del
FEM Matemàtiques (https://bancfm.blogspot.com/). En aquest
curs es van reprendre la presencialitat del concurs en les darreres
fases però en els propis centres, evitant així ajuntar alumnat de
diversos grups bombolla. Aquest curs el grup de treball també va
dissenyar i dur a terme l’activitat de formació Resolem problemes
a l’aula, Fem + Matemàtiques en format no presencial. L’activitat
va tenir una forta demanda i finalment es van realitzar dos grups.
A més a més, el CRP del Vallès Oriental I es va interessar per la
formació i es va fer una proposta per ofertar-la en el seu catàleg
pel curs 21-22.
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Aquest curs, l’ICE de la UPC ha col·laborat amb la vuitena Universitat
d’Estiu de Ciència i Tecnologia de Castelldefels, CasTECHdefels,
CasTECHdefels amb
una activitat, reprenent d’aquesta manera la nostra participació de
cada curs escolar, interrompuda el curs passat degut a la situació
de la pandèmia de la COVID-19.
La feina de l’ICE en aquestes activitats és fer la inscripció, gestió,
difusió i certificació dels cursos per al professorat de secundària
dels àmbits de la tecnologia, les matemàtiques i les ciències
experimentals.
La Universitat d’Estiu de Ciència i Tecnologia de Castelldefels,
CasTECHdefels, és una activitat formativa que engloba un públic
CasTECHdefels
divers: professorat de secundària, alumnat preuniversitari i
públic en general. La Universitat d’Estiu està dedicada als àmbits
d’expertesa del Campus del Baix Llobregat de la UPC i aglutina
activitats de diferents formats que tenen com a principal objectiu
la divulgació científica. És un projecte compartit entre el Campus
del Baix Llobregat de la UPC (EEABB, EETAC i ICFO) i l’Ajuntament
de Castelldefels.
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• El grup de treball de fotografia matemàtica s’encarrega, entre
d’altres, d’organitzar l’activitat amb el mateix nom amb àmbit tot
Catalunya. El concurs de fotografia que ha celebrat el curs 2020/2021
la seva vint-i-dosena edició que s’ha adaptat a les circumstàncies de
la pandèmia proposant un format no presencial. En aquest curs hi
han participat uns 237 centres de tot Catalunya (participació prou
propera als 300 centres d’abans de la pandèmia) i dissenyat com
a concurs de concursos per a alumnat des de cinquè de primària
fins a segon de batxillerat. El grup de treball ha elaborat també
una exposició itinerant de fotografia matemàtica que es demana en
préstec en els centres.
Els darrers anys també ha anat elaborant recursos didàctics per
portar a l’aula a partir de les fotografies del concurs. Col·labora
també en activitats de formació. Tota la tasca i els materials del
grup es poden trobar a: http://fotografiamatematica.cat/blg/. El
curs 20-21 també ha estat irregular per la situació amb el covid-19 i
per això s’ha procurat promocionar l’ús de la fotografia matemàtica
com a eina didàctica tant a l’aula com en el treball telemàtic amb
valoracions positives per part dels centres participants. L’acte de
lliurament es va tornar a fer en format telemàtic: https://www.
youtube.com/channel/UCpHfQBD8AW-LRIrZ_TAahWw/featuredhh

• El grup de treball Foment del dibuix artístic per al
desenvolupament de la competència matemàtica organitza el
concurs de dibuixos matemàtics adreçat a l’alumnat de P3 a cinquè
de primària. Aquesta novena edició també s’ha vist afectada per
la pandèmia i ha tornat a estar marcat per les restriccions preses
davant la COVID-19. Però aquest any, aquesta excepcionalitat no
ha impedit que el grup seguís treballant d’acord amb els objectius
marcats tot i que s’han alterat alguns aspecte de l’activitat
habitual, com per exemple, la modificació del calendari habitual
i que el treball s’ha fet únicament a distància. El concurs compta
amb 4 categories (Categoria A: P3, P4 i P5; Categoria B: 1r i 2n
d’EP; Categoria C: 3r i 4t d’EP i Categoria D: 5è i 6è d’EP) i en cada
una d’elles es reserva una menció especial per aquell alumnat
que presenta necessitats educatives especials dictaminades que
afecten directament les seves capacitats matemàtica i/o d’expressió
artística plàstica. Es va comptar amb 55 centres participants i es
van rebre més de 800 dibuixos d’alumnes. L’acte de cloenda es
va retransmetre en streaming amb el suport del cesire-creamat.

• El treball del grup Cap a una xarxa de museus de matemàtiques
en el curs 2020-2021 ha estat marcat per la COVID-19. Per tal de
no aturar totalment l’activitat amb l’alumnat el grup ha dissenyat
i engegat fins a 11 tallers externs que ens han permès apropar les
activitats matemàtiques als centres educatius directament i evitar
que facin desplaçaments a l’exposició. Les reunions de treball han
estat pràcticament totes virtuals. Malgrat no poder rebre més visites
escolars per les restriccions sanitàries, l’exposició permanent ha
continuat oberta al públic general en l’horari habitual de dimecres a
la tarda i diumenge al matí. S’ha limitat l’aforament a 33 persones,
tancat les sales de càlcul i estadística i s’han reorganitzat els mòduls
per garantir una major distància. Les visites escolars es van poder
oferir a partir del mes de maig quan les restriccions sanitàries ho
han fet possible i han comportat: 29 visites de grups a l’exposició, 23
tallers de cúpules de Leonardo, 747 tallers externs amb un total de
16500 alumnes. El grup ha continuat participant en diferents events
com la Nit dels Museus on s’ha col·laborat amb el projecte “Marzo
mes de las matemáticas” programant-hi 5 conferències.

Imatge premiada al concurs de Fotografia Matemàtica 20/21.
Títol: L’oli format per esferes
Autor: Isaac Alcolea Ruiz
Categoria: 2n Cicle ESO
Any: 2021 (Accèssit)
Centre: Institut Montgròs

Catàleg activitats educatives Curs 2021-2022 Museu de
Matemàtiques de Catalunya
• El grup Aprenentatge basat en el joc de taula per l’aula de
matemàtiques va començar el tercer any com a grup de treball
reconegut amb l’objectiu de donar a conèixer els jocs de taula que
es poden utilitzar de manera didàctica per aprendre matemàtiques
al col·lectiu que formen les escoles: professorat, alumnat i famílies.
Per fer arribar aquest coneixement el grup ha elaborat diferents
fitxes per facilitar al professorat el procés de dur els jocs a l’aula. A
partir del confinament s’ha treballat d’una manera híbrida. Durant
el curs 20-21 ja s’han recuperat algunes activitats presencials però
d’altre han continuat sent virtuals (com el C2EM) i en el grup s’ha
creat un canal de Youtube (https://www.youtube.com/channel/
UCoAECLZpMbO7mcNSJvfNTmg) per tal d’anar-hi posant material
audiovisual a afegir a les fitxes. En el curs 20-21 s’hi ha posat
uns primers elements i en el curs 21-22 es preveu afegir-hi més
contingut.
TORNA A
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B. Activitats de formació permanent del professorat de formació professional
Aquest programa recull activitats formatives incloses en el conveni signat amb la Direcció General de Formació Professional del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Les activitats proposades permeten actualitzar els coneixements científics i didàctics del
professorat dels cicles formatius de les famílies industrials. Durant el curs 2020-2021 s’han portat a terme nou cursos i nou estades en
empresa.
El quadre d’activitats de Formació professional és el següent:
CODI
90070120
90070220
90070320

ACTIVITAT

TIPUS

INICI

FINAL

H

PART

HTF

Brillo Planxisteria, S.L. Estada de
tipus A
Institut d’Investigació Tèxtil i de
Cooperació Industrial de Terrassa
(INTEXTER). Estada de tipus A
Kop de Mà, SCCL. Estada de tipus
A

Estada a
empresa

03/11/20

26/02/21

120

1

120

Estada a
empresa

22/02/21

30/06/21

64

1

64

Estada a
empresa

22/04/21

15/05/21

35

1

35

VA

VO

90070420

Introducció a la tecnologia BlockCurs
chain

21/06/21

09/07/21

30

13

390

4.60

4.20

90070520

NX Mechatronics Concept DesignCurs
er (MCD)

05/07/21

15/07/21

36

12

432

4.90

4.50

90070620

Diagnosi d’avaries en motors Tfsi
Curs
1.2 i 1.4 i sistemes de multiplexat

21/06/21

29/06/21

30

12

360

4.38

4.12

90070720

Funcionament vehicle híbrid i
elèctric: Toyota Prius i Nissan Leaf. Curs
Nivell 1

01/07/21

07/07/21

30

12

360

4.89

4.33

08/07/21

14/07/21

30

11

330

5.00

5.00

28/06/21

02/07/21

20

11

220

4.86

4.57

10/06/21

18/06/21

40

15

600

4.92

4.92

90070820
90070920
90071020

Funcionament vehicle híbrid i
elèctric: Toyota Prius i Nissan Leaf.
Curs
Nivell 2
Programació d’aplicacions automatitzades amb PLCs i programari Curs
MelSoft de Mitsubishi
Curs de Màquina eina convencionCurs
al. Multinivell II (Avançat)

90071120

Impressió, escaneig 3D i tall làser Curs

21/06/21

30/06/21

30

14

420

4.93

4.93

90071220

BIM. Modelatge d’edifici d’habitatCurs
ges amb Autodesk Revit

03/09/21

10/09/21

30

8

240

4.00

3.67

90071320

Verd disseny. Estada de tipus A

Estada a
empresa

03/05/21

28/06/21

160

1

160

90071420

Mecànica La Borda. Estada de
tipus A

Estada a
empresa

05/07/21

23/07/21

75

1

75

90071520

Tallers Santacana. Estada de tipus Estada a
A
empresa

18/06/21

30/07/21

120

1

120

90071620

Rossell Giner i Associats, SLP. Esta- Estada a
da de tipus A
empresa

05/07/21

30/07/21

160

1

160

90071720

Eurosemillas, SA. Estada de tipus A

Estada a
empresa

05/07/21

23/07/21

120

1

120

90071820

Taller Jimo Mataró, S.L. Estada de Estada a
tipus A
empresa

14/07/21

23/07/21

48

1

48

1178

117

4254

4.72

4.47

TOTAL

18

H: hores, PART.: participació, HTF: hores totals de formació, VA: valoració acadèmica, VO: valoració organitzativa. Escala de valoració: 1: molt
negativa; 5: molt positiva.
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Degut a la tipologia dels cursos d’FP i les
mesures preses en front la COVID-19, s’han
de tenir en compte les següents accions
empreses:

o institucions. Aquestes estades són les del
tipus A, és a dir, que es duen a terme fora
de l’horari lectiu. Aquestes estades, amb
una durada total de 947 hores, tenen unes
valoracions acadèmiques i organitzatives
molt altes.

1. Les activitats presencials o semipresencials
s’han realitzat prèvia autorització de la
direcció dels centres i prenent les mesures
que han determinat les autoritats sanitàries
envers la pandèmia.
2. En les activitats presencials i
semipresencials s’ha ofertat un nombre
de places menor del que seria habitual per
poder atendre la normativa de distància
entre persones.
En l’àmbit de la formació professional,
el conveni signat amb el Departament
d’Educació per al curs 2020-2021 inclou la
participació de l’ICE de la UPC en la gestió
d’estades del professorat d’FP en empreses
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Per tal d’aconseguir que els ensenyaments
que rep l’alumnat de formació professional
específica millorin quant a qualitat i el
capacitin per accedir a un món laboral cada
cop més exigent, especialitzat i complex,
és important que el professorat estigui
en contacte amb el món de l’empresa.
Amb la finalitat d’acostar el professorat
als processos productius, les tecnologies
actuals i la prestació de serveis, el
Departament d’Educació organitza les
estades del professorat a les empreses o
institucions, modalitat del pla de formació.

Les estades representen una oportunitat
única perquè el professorat estigui
en contacte amb empreses del sector
productiu relacionat amb els ensenyaments
que imparteix; les estades són una forma
important de reciclatge que significa per als
docents l’adquisició de nous coneixements
que podran transmetre a l’alumnat.
El professorat, els centres o el Departament
d’Educació poden proposar empreses
o institucions per fer-hi les estades de
formació. El Departament i/o l’ICE de la UPC
s’ocupen de posar en contacte el professorat
amb les empreses o institucions. L’ICE
de la UPC fa el seguiment, la recepció, la
verificació i l’avaluació de la documentació
generada en l’estada i també la certificació
d’aquesta documentació.

C. Assessorament treballs de recerca de secundària
Amb el Servei de Comunicació i Promoció es treballa de manera conjunta per poder donar resposta a les peticions d’assessorament de
treballs de recerca de secundària que arriben per diferents canals a la UPC. Durant el curs 2020-2021 s’han atès 13. A continuació es recull
la informació més rellevant de les 13 peticions ateses:
Dies en
donar resposta

Persona o entitat que respon
la petició

Promoció

2

Enric Trullols (IS)

Viabilitat d’un dic submergit contra
temporals

Promoció

2

Xavier Gironella
(ETSECCPB)

Piezoelectricitat

Promoció

2

Ángel Cuadras professor del Grau
d’Enginyeria de l’Energia (EEBE)

Promoció

2

Miguel Valero, coordinador
màster de drons EETAC

Vida a Mart

Promoció

21

Teresa San Jose
(Promoció EETAC)

Arquitectura ecològica

Promoció

2

Roger Sauquet (ETSAV)

OAK School
(Barcelona)

Efecte de l’aerodinàmica en els vehicles
de competició

Promoció

5

Enric Trillas (ETSEIB)

OAK School
(Barcelona)

Disseny i muntatge d’un robot

Promoció

14

Vicente Jiménez (ETSETB)

OAK School
(Barcelona)

Algorisme de Machine Learning per detectar lesions capil·lars

Promoció

5

Raúl Benítez (EEBE)

OAK School
(Barcelona)

Arquitectura orgànica

Promoció

5

Oriol Pons
(ETSAB) via enllaça

Escola Tecnos
(Terrassa)

Aviació

Promoció

3

Enrique Ortega
(ESEIAAT, Física)

Escola Claret
(Barcelona)

Aviació

Promoció

1

Núria Salán (ESEIAAT) - Ricard
Bosch (ETSEIB)

Promoció

3

Mònica Alarcón (Promoció
ETSEIB)

Centre secundària

Tema

Escola Pia de Sarrià

Possibilitat de construir una comunitat
subaquàtica que sigui autosuficient

INS Ernest Lluch
(Barcelona)
INS S. Dali
(El Prat de Llobregat)

Escola Jesús Maria Sant
Programació d’un dron
Andreu
INS Bruguers
(Gavà)
INS Ramon Muntaner
(Figueres)

INS Banús
Llançadora pilotes de bàsquet
(Cerdanyola del Vallès)

Via entrada petició
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6. Recerca: Engineering Education Research
La recerca en educació universitària STEM
és un fet a les universitats amb un fort
component de recerca, principalment
dels EUA.
El camp de l'educació de les ciències ja té
una antiguitat. Fa més de 50 anys que es
fa recerca en el tema de la didàctica de
les matemàtiques i de les ciències (en
particular de la física, la química, etc.). En
canvi, el camp de recerca en educació de
l'enginyeria i la tecnologia és relativament
nou. És una disciplina emergent i una
àrea reconeguda de recerca que compta
amb el suport d'associacions com l'ASEE
(American Society for Engineering Education), la SEFI (Société Européenne pour
la Formation des Ingénieurs) o la IEEE
Education Society (part de la IEEE). Té
fòrums de prestigi on publicar el resultat
de la recerca, entre ells congressos com
la SEFI Annual Conference (organitzada
per la SEFI) o el Frontiers un Education
(FIE, coorganitzat per l'ASEE i l'IEEE Education Society), congressos que accepten
publicacions de tots els àmbits propis de
la UPC.

La UPC ha estat capdavantera en temes
d'innovació docent de l'enginyeria i la
tecnologia. Diferents equips rectorals
han promocionat la innovació docent
per mitjà de l'Institut de Ciències de
l'Educació (ICE) en temes com l'adaptació
a Bolonya i les competències transversals,
o promocionant noves metodologies docents i bones pràctiques. Aquest punt és
manifest, ja que moltes universitats llatinoamericanes contacten amb l'ICE de la
UPC quan volen assessorament en temes
educatius en enginyeria.
La recerca en els temes educatius propis de la UPC no ha estat oblidada entre
el nostre professorat: malgrat que no hi
ha un grup de recerca que s'encarregui
d'aquesta tasca, professors de la UPC
han publicat nombrosos articles en els
darrers anys. Tots aquests esforços s'han
fet gràcies a professors interessats en
temes educatius, que han treballat en la
seva àrea de coneixement i, a més, han
fet innovació i recerca en educació en
enginyeria.

El grup està format per 8 investigadors principals UPC i més de 20 membres col·laborados PDI de la UPC. Els membres del grup han estat actius en innovació educativa
i recerca en el seu propi camp des del 2004.
El grup té marcades inicialment 7 línies de recerca, que són:
· Scholarship of Teaching and Learning
· Education for Sustainable Development in Engineering
· Lectures Training for Teaching and Learning
· Professional Competencies
· Student Engagement
· Social Aspects of Engineering Education
· Technology and Engineering in pre-University Education

TORNA A
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El 2017 l'ICE va considerar que la xarxa
UPC de recerca en educació estava
prou consolidada i era prou àmplia per
constituir-se en grup de recerca i va
endegar la sol·licitud de reconeixement
de grup de recerca emergent a la Generalitat de Catalunya, que va ser reconeguda amb el número d'expedient 2017
SGR 740 de l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris de Recerca (AGAUR).
Així doncs, el curs 2019-2020 ha vist
la concreció del grup de recerca en
educació, liderat per professorat de l'ICE.
El Barcelona Science an Engineering
Education Research Group (BCN-SEER) ha
estat reconegut com a grup de recerca
emergent. El grup es va constituir el 24
de maig de 2018 i com a tal consta en el
portal FUTUR de la UPC. Les paraules
clau del nou grup de recerca al portal
institucional són: didàctica de la
matemàtica, didàctica de les ciències
experimentals i mètodes d'investigació i
diagnòstic en educació.
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7. Doctorat en Educació en Enginyeria,
Ciències i Tecnologia
Al Maig 2020, amb la consecució de l’acreditació del
Programa per la AQU, ha vist la formalització del Doctorat
en Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia, programa
de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya,
impulsat per l’ICE, i que és un programa transversal a totes
les àrees de coneixement de la UPC.
L’objectiu d’aquest Programa de Doctorat és formar
investigadors amb competència internacional en l’àrea de
l’educació de l’enginyeria, les ciències i la tecnologia. El
programa pot aportar un valor afegit a qui desenvolupi la
seva carrera professional com a professors d’enginyeria,
ciències i tecnologia, responsables de centres universitaris,
responsables de relacions universitat-indústria en temes
de formació permanent o especialitzada, educadors i
administradors d’estudis preuniversitaris de ciència i
tecnologia, responsables de polítiques educatives en el
sector públic, responsables de formació en empreses
privades i organitzacions sense afany de lucre, responsables
de divulgació en enginyeria, ciència i tecnologia en museus
o centres tecnològics, o consultors en la part educativa de
jocs o material multimèdia, entre d’altres.

L’objectiu d’aquest Programa
de Doctorat és formar
investigadors amb competència
internacional en l’àrea de
l’educació de l’enginyeria, les
ciències i la tecnologia.

La necessitat d’enfocaments multidisciplinaris en estudis
de ciències i enginyeria, integrant idees de ciències socials
i humanitats, així com la necessitat d’integrar en altres
estudis competències com la digital o idees de pensament
computacional (‘computational thinking’), pensament
de dissenyador (‘design thinking’), etc., són la base sobre
la qual s’ha definit el perfil d’ingrés a aquest Programa
de Doctorat. Els nous temps reclamen aquest tipus de
col·laboracions entre l’humanisme i la tecnologia, i l’àrea
de l’educació de l’enginyeria és d’aquelles entre les quals
aquest maridatge és més necessari.
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El fet que des de l’ICE s’ha mantingut des de sempre una trajectòria de visió
sobre les noves oportunitats en qualitat de la docència universitària que han
anat sorgint arreu, ha fet possible també el naixement del doctorat. Equips de
professorat i tècnics, PDI i PAS de l’ICE, han ajudat a donar a conèixer les noves
tendències a la UPC i per a que el desenvolupament educatiu i la visió del nou
enfocament Teaching & Learning hi fos present.
L’Engineering Education Research és una àrea reconeguda de recerca que
compta amb el suport d’associacions com l’American Society for Engineering
Education (ASEE), la European Society for Engineering Education (SEFI) o la
IEEE Education Society (part de la IEEE).
El programa de doctorat està alineat amb les missions de l’aliança UNITE!
d’universitats tecnològiques europees de la qual la UPC forma part. des del
2019
El curs acadèmic 2020-2021 ha vist l’inici de l’activitat en el programa de
doctorat.
Fites del programa en el curs 2020-2021
· Formalització del programa de doctorat
(ICE unitat estructural promotora)
· Junta d’Escola de l’Escola de Doctorat
· Consejo de Universidades - Ministerio de Educació, Ciencias y
Universidades
· AQU Catalunya
· Professor: Marc Alier Forment
· Estudiants doctorat del curs 20/21
· Aprovació del programa-Maig 2020
· Resolució de verificació positiva el 18/5/2020
· Acreditació Juny 2020
· Nomenat coordinador del programa amb efectes de 1/9/2021
· 15 estudiants admesos al Programa

El Juliol de 2021 els professors Fermin Sánchez i David López abandonen la
seva tasca en la coordinació del programa de doctorat i es mantenen en la
comissió acadèmica del programa. La coordinació del programa es assumida
pel professor Marc Alier, sotsdirector d’innovació docent del ICE, a efectes
de setembre del 2021.
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7.1. PUBLICACIONS DEL CURS 2020/2021 VINCULADES / RELACIONADES AMB L'ICE
Impact of Covid-19 on UPC's moodle platform and ICE's role
Prat, .; Llorens, A.; Alier,M; Salvador, F.; Amo,D. p.765-769 2020
DOI: 10.1145/3434780.3436687
Presentació treball a congrés
Enllaç
Analysis of four years of experience in a STEM lecturer-training program based on competencies
Lopez, D.; Perez-Poch, A.; Llorens, A.; Alier, M. p. 1-5 2020
DOI: 10.1109/FIE44824.2020.9274054
Presentació treball a congrés
Enllaç
Teaching ethics and sustainability to informatics engineering students: an almost 30 years’ experience
Casany, M.J.; Alier, M.; Llorens, A. p. 1-30 23/11/2020
Capítol de llibre
Enllaç
Las tecnologías de información como herramienta para responder a las necesidades de docencia e investigación
Alcober, J. 2021
Presentació treball a congrés: X Congreso Telescopi
Grup de recerca: BAMPLA - Disseny i Avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla.
Enllaç
Atenea exams, an IMS LTI application to solve scalability problems: A study case
Alier, M.; Casany, M.J.; Llorens, A.; Alcober, J.; Prat, J. 01/01/2021
Article en revista: Applied sciences (Basel)
Vol. 11 num. 1, article 80 p. 1-17
DOI: 10.3390/app11010080
Enllaç
Local technology to enhance data privacy and security in educational technology
Amo, D.; Prinsloo, P.; Alier, M.; Fonseca, D.; Torres, R.; Canaleta, Xavier; Herrero, J. 2021
Article en revista: International journal of interactive multimedia and artificial intelligence
Vol. 7 num. 2 p. 262-273
DOI: 10.9781/ijimai.2021.11.006
Enllaç

A methodology to study the university’s online teaching activity from virtual platform indicators:
the effect of the Covid-19 pandemic at Universitat Politècnica de Catalunya
Prat, J.; Llorens, A.; Salvador, F.; Alier, M.; Amo, D. 06/05/2021
Article en revista: Sustainability (Switzerland)
Vol. 13 num. 9 p. 1-19
DOI: 10.3390/su13095177
Enllaç

The urban rooftop photovoltaic potential determination
Fakhraian, E.; Alier, M.; Valls, F.; Nameni, A.; Casany, M.J. 01/07/2021
Article en revista: Sustainability (Switzerland)
Vol. 13 num. 13, article 7447 p. 1-18
DOI: 10.3390/su13137447
Enllaç
Programación de dispositivos móviles: una propuesta docente adaptada a un entorno híbrido
Perez-Poch, A.
p. 211-218. Presentació treball a congrés
Enllaç
A collaborative learning activity to analyze the sustainability of an innovation using PESTLE
Casany, M.J.; Alier, M.; Llorens, A. - 05/08/2021
Article en revista: Sustainability (Switzerland)
Vol. 13 num. 8756 p. 1-16
DOI: 10.3390/su13168756
Enllaç
Privacy and e-learning: a pending task
Alier, M.; Casany, M.J.; Amo, D.; Severance, C.; Fonseca, D. 17/08/2021
Article en revista: Sustainability (Switzerland)
Vol. 13 num. 16, article 9206 p. 1-17
DOI: 10.3390/su13169206
Enllaç
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8. Suport a projectes institucionals
L’any acadèmic 2020-2021 l’ICE ha donat suport a actuacions, projectes i iniciatives de caire institucional de la nostra universitat.

Premi UPC a la Qualitat en la Docència
Universitària
L’ICE ha seguit col·laborant amb el Consell
Social de la UPC en el seu Premi UPC a la
Qualitat en la Docència Universitària.
Els guardonats del 24è premi (2021) han
estat:
Modalitat 1 - Premi a la trajectòria docent.
El jurat ha atorgat dos premis per aquesta
modalitat, a la professora Marta Fransoy
Bel i al professor Ramon Bragós Bardia.
Modalitat 2 – Premi a la Iniciativa docent.
El jurat ha atorgat dos premis per aquesta
modalitat, a les iniciatives docents Taller
en Fusta Escala 1:1 i Programa Talent
de l’InLab FIB: un entorn d’innovació
i aprenentatge autèntic al servei de la
societat del coneixement.
Atenea Plataforma UPC de suport a la
docència
L’ICE ha estat directament implicat en
donar suport a la plataforma de suport a
la docència Atenea, segons l’encàrrec del
vicerectorat corresponent).
El detall de les activitats dutes a terme en
el període 2020-2021 es pot consultar a
l’apartat corresponent d’aquesta memòria.
Destaquem la continuitat del projecte
MINERVA i la nova versió del portal dedicat
al Nou estudiant. A més, de les noves
funcionalitats posades en marxa a l'entorn
de la pkaraforma.
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Mentories entre estudiants als centres de
la UPC
L’ICE ha donat suport al centre FIB en
activitats de formació per a estudiants, en
el marc del programa de mentories entre
estudiants del centre.
Les mentories entre iguals, d’estudiants de
darrers cursos envers estudiants novells,
és una de les mesures d’acompanyament
i suport a l’estudiantat que han posat en
marxa diferents centres de la UPC.
Programació d’activitats ODS als campus
UPC
Col·laboració en les activitats sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
preparades per als diferents campus. En
col·laboració amb el Centre de Cooperació
al Desenvolupament (CCD) i el Gabinet
d’Innovació i Comunitat (GIC) de la UPC.
Els 17 ODS han estat l’eix temàtic de la
celebració dels 50 anys de la UPC, durant el
curs acadèmic 2020-2021.
El detall de les activitats es poden consultar
a l’apartat de formació d’aquesta memòria.
Ajuts Millora i Innovació Docent UPC
L’ICE ha estat la unitat que ha donat suport
a la Convocatòria d’ajuts a la millora docent
de la UPC (Acord CG/2019/04/14, de 4 de
juliol de 2019, vicerectorat d’Avaluació
i Qualitat), realitzant el seguiment dels
projectes.
Així mateix, ha donat suport a la nova
Convocatòria de projectes d’innovació
docent 2021 (acord CG/2021/02/34, de 9
d’abril de 2021), resolta el 22 de juliol de
2021.

Contextualització de les ciències a les
carreres tecnològiques de la UPC
Durant aquest curs, s’ha continuat donant
suport a les sessions del projecte de
Contextualització de les ciències a les
carreres tecnològiques. L’objectiu d’aquest
projecte és la millora de la docència de
les ciències, il·lustrant l’ensenyament
d’aquestes a través de diferents problemes
tecnològics. Això requereix per part del
professorat, no només de coneixement dels
conceptes i tècniques de matemàtiques
o de física, sinó també nocions de
les diferents àrees de l’enginyeria on
s’apliquen.
Les sessions realitzades han estat, segons
l’àmbit:
Contextualització de les Matemàtiques
• Probabilitats i teoria de la comunicació:
codificació, caminades aleatòries en grafs i
algorismes
• Criptografia: l’aritmètica dels nombres
grans
• Les matemàtiques al servei de les actituds
en enginyeria.
Contextualització de la Física
• Física per enginyeria: descripció de la
realitat o mite de la caverna
• Interacció Física – Enginyeria des del punt
de vista de la formació
• Contextualització de la dinàmica en un
primer curs d’enginyeria d’automoció.
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Respostes UPC a la Covid-19
El dia 15 de desembre de 2020 la UPC va celebrar la Jornada
“Respostes UPC a la Covid-19. Actuacions acadèmiques
endegades responent a la crisi sanitària”, organitzada amb la
col·laboració de l’ICE. El rector de la UPC va convidar a tot el
professorat de la UPC a participar-hi. Els ponents de la UPC
van parlar des de l’Auditori del Vèrtex, i es va poder seguir
per Meet, estant també disponible a YouTube la gravació de
l’esdeveniment. S’hi va fer un balanç del que s’havia fet a la
UPC i com es va respondre al confinament sobtat, des del punt
de vista acadèmic i educatiu; la cronologia del que va passar, els
problemes amb els que ens vàrem trobar i com vàrem abordar
la seva resolució. Com a universitat politècnica, valorem que
donem explicacions, amb transparència mostrem el que hem
fet i com hem resolt els problemes amb els que ens vàrem
trobar.
L’ICE hi va presentar l’activitat del confinament (Q2-20192020): formació, acompanyament, indicadors Atenea; amb una
visió col·laborativa i d’acompanyament al PDI de la UPC. Des del
primer moment, l’ICE va veure que tot el que cada centre feia
es podia compartir, i es va bolcar en ser referent d’expertesa i
d’escolta, per fer xarxa, fer comunitat, fer acompanyament al
nostre professorat. Hi hem extret 5 conclusions principals:
1 la importància de la formació permanent i
l’acompanyament al professorat,
2 les dades
dades,
3 la robustesa com a universitat en tema tecnològic,
tecnològic
4 estem davant d’un replantejament estratègic de la
docència i l’aprenentatge,
5 la capacitat d’adaptació al canvi,
canvi la flexibilitat i el
compromís, la remotivació d’una universitat líder.
I hem valorat que el terreny de joc hagi estat Atenea, que es va
convertir en l’aula real en aquells moments de crisi.
Tots els ponents van agrair la feina de totes les persones de
tots els equips, tant PAS com PDI, que es van implicar en trobar
solucions, i a la comunitat UPC en general, amb l’estudiantat.
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Congrés CDIU de les universitats públiques catalanes, entre
elles la UPC
La nova edició del XI Congrés Internacional de Docència
Universitària i Innovació (CIDUI) va tenir lloc del 29 de juny
al 2 de juliol de 2021, de forma telemàtica, amb el títol “Més
enllà de les competències: nous reptes en la societat digital”.
Amb aproximadament 500 inscrits i 350 col·laboracions, és el
principal congrés de docència universitària en llengua catalana.
Les sessions i activitats van girar entorn a la transformació que
viu el món universitari fruit dels canvis que està experimentant
la societat, que s’han vist accentuats arrel de la pandèmia de la
COVID-19, identificant i abordant els nous perfils d’estudiants,
reptes formatius i models d’ensenyament i aprenentatge.
Ariadna Llorens, directora de l’ICE de la UPC, va conduir l’acte de
benvinguda al Congrés CIDUI 2020+1. Com a directora de l’ICE
de la UPC, que al 2021 celebrava juntament amb la UPC el seu
50è aniversari, va tenir unes paraules de reconeixement a tots
els qui “treballem per la qualitat i la innovació docent, tots els
formadors, educadors, equips directius i professorat, personal
de suport, tot l’àmbit educatiu que hem fet front a aquesta crisi”.
El CIDUI té els seus inicis l’any 2000 quan se celebrà la seva
primera edició amb la voluntat de generar un nou espai de
trobada per multiplicar les innovacions docents en l’àmbit de
l’educació superior. Des de llavors, el CIDUI s’ha anat celebrant
cada dos anys, com una iniciativa consolidada que aplega un
gran nombre de professorat d’arreu del món, i altres professionals de l’educació, empès per la voluntat de fer de la universitat una institució que respongui als reptes de la nostra societat.
Actualment, el CIDUI està format i impulsat pels Instituts
de Ciències de l’Educació o unitats d’innovació i suport a la
docència de les vuit universitats públiques catalanes i
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques.

Celebració 50è aniversari de l'ICE
El dia 8 d'abril de 2020, es va celebrar la Jornada “celebració
50è aniversari de l'Institut de Ciències de l'Educació de la
UPC". Una jornada protagonitzada per directius, exdirectius i
treballadores de l'ICE a l'auditori del vèrtex al Campus Nord de
la UPC.

A la jornada varen intervenir:
• Sisco Vallverdú, delegat del rector per a tecnologies per a
la innovació docent
• Núria Garrido, vicerectora de Docència i Estudiantat
• Agustín Fernández, vicerector de Transformació Digital
• Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat
• Ariadna Llorens, directora de l’ICE
• Joana Prat, membre de l’equip directiu de l’ICE
• Carles García, en representació del Consell del’Estudiantat.
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Assessorament de la UPC a treballs de recerca de Batxillerat
L’ICE treballa de manera conjunta amb el Servei de Comunicació
de la universitat per donar resposta a les peticions d’assessorament a treballs de recerca de Batxillerat que arriben a la UPC a
través del Pla de promoció.

Aliança Unite! de la UPC amb 6 universitats europees
Per encàrrec del vicerectorat de Política Internacional, durant
el 2020-2021 l’ICE ha col·laborat en dos dels Working Package
de l’aliança University Network for Innovation, Technology
and Engineering (Unite!), per als quals s’ha requerit la seva
participació en elements concrets de treball.
Concretament, hem estat actius en:
Subgrup Pedagogy del Working Package sobre Teaching &
Learning Academy. L’ICE ha col·laborat en posar en marxa la
iniciativa Teaching and Learning Unite! que ofereix mòduls
pedagògics oberts i gratuïts per a tota la comunitat acadèmica
i doctorands de les universitats de l’aliança. En aquest marc
de treball, s’han programat 5 activitats, que desenvolupa, en
anglès, professorat de la UPC:
• [How to face Entrepreneurship Education] Abril 2021
• [Case-Based Teaching] Maig 2021
• [Getting started with Project Based Learning]
Maig-Juny 2021
• [Challenge Based Learning for Sustainable Development
Goals] – Octubre 2021
• [Virtual Exchange: Fostering international Student-Teacher
collaborations] - Novembre 2021
Working Package sobre Virtual Campus. L’ICE ha treballat en
que el Metacampus de Unite! sigui una realitat. Aquesta és una
plataforma desenvolupada per UPCnet amb la coordinació de
l’ICE. El Metacampus va esdevenint un punt de trobada dels
membres de l’ecosistema Unite!, és a dir, de tots els membres
de la comunitat universitària de les set universitats sòcies.
S’hi poden trobar espais d’intercanvi, cursos i informació al
voltant de les accions conjuntes de l’aliança.
Si sou membre d’una de les universitats sòcies, us convidem,
per tant, a registrar-vos amb el vostre compte institucional i
participar-hi metacampus.unite-university.eu .
El 9 de març de 2021, el sotsdirector de l’ICE, Jesus Alcober, va
presentar la versió alfa del metacampus a la comunitat Unite!
Participació als Dialogue Unite! Com a part de la seva àmplia
col·laboració amb Unite!, l’ICE ha participat als 2n i 3r Dialogue
Unite!, organitzats en línia per la Universidade de Lisboa i la
Grenoble INP-UGA/Université Grenoble Alpes, respectivament.
Els Dialogue són espais de trobada en els que una representació
de personal de les set universitats membres de l’aliança es
troben cada sis mesos per intercanviar i debatre sobre temes
-escollits pels participants- que afecten els avenços en els
treballs del projecte.
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Projecte Aquí STEAM de la UPC
L’ICE ha col·laborat en el projecte STEAM de la UPC, en el que han
participat centres de primària i secundària. L’activitat formativa
es va dissenyar des de l’ICE de la UPC per les escoles que participen en al programa AQUÍ STEAM. Amb el títol Com incorporar
accions STEAM en els nostres centres docents.
L'objectiu és introduir la perspectiva de gènere a l’acció educativa, d’acord amb els principis de coeducació i d’igualtat d’oportunitats; i és per això, que desde l'ICE es vol dotar a centres d'eines
educatives en format de taller, per tal d'assilir-ho.

Entrega diploma Postrgrau STEM de la UPC
El passat 28 d’abril de 2021, va tenir protagonisme l'acte de
lliurament de diplomes de la 4ª promoció del Programa de
Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia,
Enginyeria i Matemàtiques (STEM).
L’acte es va dur a terme en format híbrid, per tant es va poder
assistir tant presencialment, o bé, es podia seguir en directe via
Google Meet i aixó mentenin vignets la normativa COVID.

.

Col·laboració amb la Universidad de Guadalajara (Mèxic)
Signatura per part de la UPC, conjuntament amb altres 12 universitats de diversos països, del conveni de col·laboració acadèmica,
que té com a objectiu principal la creació i conformació d'una
xarxa de cooperació específica per a la generació i divulgació
del coneixement científic a l'àmbit educatiu en tots els seus
nivells, així com de desenvolupar activitats de formació, mobilitat i
intercanvi acadèmic i científic entre els actors del processos
educatius. També promou l'organització d'esdeveniments
acadèmics que permeten la discussió, el debat i l'exposició
d'informacions relacionades amb accions de docència i recerca.
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9. Internacionalització i participació externa
L’Institut de Ciències de l’Educació, l’ICE, treballa de manera
constant i transversal per a que la qualitat i la innovació docent
segueixin sent l’epicentre a la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). I ho volem seguir fent fomentant una xarxa oberta amb la
gran comunitat universitària. Una visió que s’ha mantingut present
des de l’any 1971, any de la creació de l’ICE i de la UPC.
Destacant des de la perspectiva externa el fort compromís social
amb el seu entorn, la visió internacional, la necessària presència
comunicativa oberta i l’enfortiment de les aliances amb els agents
referents.

L’activitat de l’ICE de la UPC té un fort arrelament internacional, el
component internacional és i ha estat sempre una línia de treball
essencial dintre de l’ICE.
Procurem que totes les activitats que desenvolupem estiguin en
consonància amb les noves tendències internacionals en millora i
qualitat de la docència i de l’aprenentatge.

Par ticipació institucional
Durant el curs 2020-2021 l’ICE ha
participat en les associacions i grups
següents:

· Membre institucional de la Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI)
· Membre institucional de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U)
· Membre institucional de l’Associació de Barcelona per a l'Estudi i l'Aprenentatge de les
Matemàtiques (ABEAM)
· Membre institucional dels comitès organitzador, executiu i científic del Congrés
Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)
· Membre individual de l’American Society for Engineering Education (ASEE)
· Membre institucional de IEEE Education Society (part de la IEEE).
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Durant l’any acadèmic 2020-2021, des de l’ICE s’ha participat als esdeveniments següents, d’internacionalització i participació externa:

SETEMBRE 2020

Col·laboració a la 1ª Jornada de Tecnologies immersives en educació, una iniciativa
conjunta de la UPC i d’IDEAL Centre d’Arts Digitals. Conclusions de la jornada a càrrec de
la directora de l’ICE.
Article de la directora de l’ICE a UniversidadSí: El legado de Ken Robinson aplicado a la
crisis del Covid-19 en el entorno universitario.
Participació al Seminari de l’associació Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U):
No es cuestión de medios, sino de modelo.

OCTUBRE 2020

NOVEMBRE 2020

2nd Dialogue projecte Unite! (online), Universidade de Lisboa

Participació a la Welcome Ceremony to PhD students 2020-2021 academic year, Escola de
Doctorat de la UPC.
Col·laboració amb el Mestratge en Processos Innovadors a l’Aprenentatge - Renovada la
Junta acadèmica - Programa de postgrau de la Universidad de Guadalajara (Mèxic).
Presentacions a la MoodleMoot Spain Online 2020: Atenea Exams, usando LTI para
resolver problemas urgentes de escalabilidad (amb Marc Alier, sotsdirector ICE);
Moodle y Google Workspace, integración y convivencia en la Universitat Politècnica de
Catalunya-UPC (amb Jesús Alcober, sotsdirector ICE).

GENER 2021
MARÇ 2021

ABRIL 2021

Conferència a Claustre Obert (Departament d’Educació): Fomentem la recerca educativa,
a càrrec d’Antoni Hernández, professor ICE.
3rd Dialogue projecte Unite! (online), Grenoble INP-UGA/Université Grenoble Alpes

Celebració dels 50 anys de l’ICE de la UPC
Cicle “Tecnologies emergents i desigualtats”, de la Fundació “la Caixa”, comissionat per
Antoni Hernández, professor ICE.
Presentació del darrer número de la col·lecció Textos de Arquitectura, Docencia e
Investigación, JIDA 7, una iniciativa del Grup per a la Innovació i la Logística Docent a
l’Arquitectura (GILDA), en col·laboració amb l’ICE de la UPC

JUNY 2021

Participació al Fusion Point Research Conversations on the Challenges & Future of
Learning, ESADE Barcelona. Presentació E-learning in COVID-19 pandemic at the UPC
(Joana d’Arc Prat, secretària ICE) i presentació de la recerca A Methodology to Study the
University’s Online Teaching Activity from Virtual Platform Indicators: The Effect of the
Covid-19 Pandemic at Universitat Politècnica de Catalunya.
2nd Unite! Bootcamp: Developments of the Unite! Virtual campus and the Teaching and
Learning Academy – UPC (Online)

JULIOL 2021
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R ESPONSABILITAT SOCIAL
Contribució de l’ICE als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible):

Igualtat i Gènere

Sostenibilitat

7

10

ODS
Nombre de cursos organitzats
Prevenció de riscos i
Inclusió
plans d'autoprotecció
4
17

Convenis

•

Conveni d’encàrrec de gestió en relació a la sisena edició del
Postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia,
Enginyeria, Arquitectura i Matemàtiques, entre UPC i la Fundació
Politècnica Catalunya (FPC)

•
•
•
•

•

Conveni de col·laboració en matèria de formació permanent del
professorat no universitari de formació professional per a l’any
2021 Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació i la UPC

•

•

Conveni de col·laboració per a la gestió de les activitats finançades
amb els fons de formació contínua del pla de formació per a l’any
2021 de la Escola d’Administració Pública de Catalunya i la UPC, la
d'Administració Pública de Catalunya

•

Convenio Específico de colaboración académica entre la Universidad de Guadalajara (México), y diversas Universidades de México
y de España

Formació per a la recerca
(SBPA i Escola de doctorat)
41

Aliances
Fundació UPC
Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI)
Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U)
Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació
(CIDUI)
Projecte UNITE
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P RESSUPOST
PRESSUPOST GENÈRIC
DESPESES
Aplicació

Descripció

PRESS 2020

PRESS 2021

226.30

Formació del personal propi PDI

15.000,00

10.000,00

229.30

Innovació docent

33.000,00

38.000,00

2dA3

Institut de Ciències de l’Educació

12.700,00

15.240,00

TOTAL DESPESES GENÈRIQUES

60.700,00

63.240,00

∆ 4,18 %

PRESSUPOST ESPECÍFIC
DESPESES
Aplicació

Descripció

PEP

PRESS 2020

PRESS 2021

229.31

Convocatòria Millora docent

0-CMILLORADOCENT

124.000,00

120.000,00

PlaTIC

Convocatòria Pla TIC-2020

0-FONS COVID 19

TOTAL DESPESES ESPECÍFIQUES

0,00
124.000,00

2.370,00
122.370,00

Justificació de les partides de pressupost de l'exercici 2021:
La partida 226.30 (Formació del PDI).
PDI) Previsions per aquest concepte per a aquest concepte en formació i ajuts al PDI.		
La partida 229.30 (Innovació docent). S’adequa a les previsions
respecte a 2021. Per complir amb els objectius i estratègies de la
Direcció de l’ICE 2021 i 2022, entre d’altres:
o Millorar la imatge corporativa i comunicació de l’ICE
o Increment de demandes de suport al LISA per part del PDI
o Foment de relacions amb associacions, empreses i institucions
o  Foment de les Relacions Externes (Nacionals i Internacionals):
UNITE, UGA(Mejico)
o Suport a Jornades, Seminaris i Congressos REDU, SEFI, ACCID,
TEEM
o  Preparació i despeses inicials del Congrès Internacional TEEM
2021 i SEFI 2022		
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La partida 2dA3 (Funcionament de la Unitat).
Unitat). Es demana un increment per fer front a increment de costos i preus dels materials i
serveis, equips informàtics i per complir amb aquests compromisos:
o    Increment de les despeses de funcionament ordinari
o    Increment de les despeses viatge
o    Acte de commemoració del 50% aniversari de l’ICE
o    Millora dels equipament i materials informàtics
La partida 229.31 (Convocatòria de Millora Docent) previsió de la
convocatòria d’ajut a l’exercici 2021
La partida PlaTic. Previsió d’una assignació extraòrdinaria dins del Pla
TIC 2020 a executar durant l’exercici 2021.
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E STRUC TURA I FUNCIONAMENT
Equip directiu
• Ariadna Llorens, Directora
• Joana d’Arc Prat, Secretària acadèmica
• Marc Alier, Sotsdirector
• Jesús Alcober, Sotdirector
• José Miguel Quiñones, Cap de Servei de Suport a l’ICE

PDI assignat
• 2 membres del professorat de secundària en comissió
de serveis del Departament d’Ensenyament
• 16 professors assignats a l’ICE del màster de Formació
del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament
d’Idiomes que s’imparteix a la FIB

Reglament de l’ICE

Equip de PAS tècnic i de suport

Aprovat per Consell de Govern de 16 de febrer de 2017
https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/consellde-govern/13-02-reglament-ice.pdf

Junta de l’ICE
Membres:
El Rector, que presideix

• 5 membres del Servei de Suport a l’ICE
Maica Sanz Gomez
Araceli Adam Salvatierra
Maria Jose Delgado Garcia
Eva Fernandez Casasola
Ema Garcia Garcia
• 1 Bcari en el Servei de Suport a l'ICE:
Ernest Edvards Zalitis

Vicerector d’ Avaluació i Qualitat
L’Equip Directiu de l’ICE

· Els 2 membres nats, PDI de la UPC amb vinculació

permanent a la Universitat nomenats (a proposta del
rector) pel Consell de Govern han estat: Manuel Moreno
Ludianes i José Luis Díaz Barrero, nomenats pel Consell de
Govern de 23 de maig de 2017.

• 4 gestors/es TIC de referència, membre de l’Àrea TIC
Sisco Villas Espitia
Joaquim Morte Aixandri
Isabel Darnell Martin
Miquel Morillo Imaz

· Membre del PAS: Mª José Delgado.
La Junta de l’ICE, presidida pel rector, es va reunir el 23
de juliol 2020 i el 9 de març de 2021.
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R ESUM I ASPEC TES MÉS RELLEVANTS
L’Institut de Ciències de l’Educació treballa de manera constant
i transversal perquè la qualitat i la innovació docent segueixin
sent l’epicentre a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
I ho volem seguir fent fomentant una xarxa oberta amb la gran
comunitat universitària. Una visió que s’ha mantingut present
des de l’any 1971, l’any de la seva creació i el de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Destacant des de la perspectiva externa el fort compromís social
amb el seu entorn, la visió internacional, la necessària presència
comunicativa oberta i l’enfortiment de les aliances amb els agents
referents. I alhora, des de la perspectiva interna, una planificació
que referma la indissociable naturalesa territorial de la UPC, fent
xarxa amb la comunitat àmplia que la constitueix: campus, centres
docents, departaments, grups de recerca, grups de docència i el
professorat.
Perquè des de l’ICE promovem una visió més social de la tecnologia,
refermant la capacitat transformadora de la Universitat en el seu
compromís amb el benestar de les persones, treballant per la
igualtat, la inclusió, la sostenibilitat, en resum estant compromesos
èticament amb el món que ens envolta.
Amb motiu dels 50 anys de l’ICE, el 8 d’abril de 2021, es va celebrar
un acte de reconeixement i agraïment a la feina feta per tots els
equips PAS i PDI que han liderat la feina de l’Institut durant el seu
primer mig segle de vida.
Actuacions d’innovació Docent i Millora dels processos
d’aprenentatge.
Les principals línies d’actuació han estat: continuar implicant
al professorat en la formació permanent i la qualitat docent;
esdevenir eix vertebrador de la recerca en innovació docent,
i donar visibilitat i suport als agents implicats en la innovació i
millora de la docència.
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Durant el curs, s’ha consolidat la línia de treball de relació amb
els centres docents i els departaments, per donar resposta a les
demandes de col·laboració en els temes propis de l’ICE, per tal de
fomentar una cultura compartida d’intercanvi docent i promoure
l’enfocament acadèmic de la docència i l’aprenentatge, com a vies
per enfortir la qualitat docent.
S’ha posar en marxa, el programa de doctorat en Educació en
Enginyeria, Ciències i Tecnologia de la UPC,. Es tracta d’un programa
de caràcter transversal en tots els àmbits de coneixement de la
Universitat. Ha tingut una entrada de 10 estudiants que podran
començar els estudis del Programa.
Enguany, s’ha col·laborat amb el Consell Social de la Universitat en
el Premi UPC a la Qualitat de la Docència.
Durant el curs, s’ha treballat per donar visibilitat i suport
als agents implicats en la innovació i millora de la docència,
mitjançant l’articulació d’una nova línia d’ajuts UPC per a projectes
d’innovació docent per un import de 120.000€. En total han estat
24 els projectes finançats.
S’ha consolidat el projecte, dels seminaris “Contextualització de
les Matemàtiques” i “Contextualització de la Física” als estudis
de la UPC, per millorar l’aprenentatge d’aquestes matèries i com
a activitat destacada d’implicació del professorat entorn de la
qualitat docent.
Aquest curs s’ha obert el cicle de conferències “Converses
docents”. Celebrant els 50 anys de l’Institut de Ciències de
l’Educació, s’inicien aquesta sèrie de programes Podcast en àudio i
vídeo, amb converses en la temàtica de la formació dels enginyers
i enginyeres i les professions científico -tecnològiques. Un espai
de diàleg, centrat en la formació de formadors a la UPC, les noves
formes docents, la innovació educativa i la recerca en Engineering
Education
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Suport a projectes Institucionals
L’ICE col·labora i participa activament en el projecte internacional
“UNITE”-University Network for Innovation, Technology and
Engineering, amb dues de les propostes presentades: WP4 de
creació d’un Campus Virtual i WP5 d’Aprenentatge in learning.
Durant el curs, en el marc de l’aliança UNITE, l’ICE col·labora en el
disseny i posada en marxa del Metacampus UNITE (M4U), una eina
per connectar digitalment les 7 universitats de l’aliança.

A l’entorn de secundària, s’ha mantingut la oferta formativa
adreçada al professorat de formació professional i l’oferta de
cursos per a professorat d’ESO i batxillerat. Com cada curs, i
malgrat la situació estranya que ens està tocant viure degut a la
COVID-19, l’ICE ha portat a terme activitats de formació per al
professorat de Formació Professional i de Secundària emmarcades
dins del Pla de formació permanent del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

Al mes de juliol, s’ha col·laborat en l’organització del XII Congrés
Internacional de Docència Universitària i Innovació 2021 (en versió
on-line), en col·laboració amb totes les universitats públiques
catalanes, sota el paraigües de l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP).

Pel que fa a la col·laboració de l’ICE en el Pla d’Igualtat de la
Universitat, col·labora en el programa “Aquí STEAM” amb el
disseny d’una formació específica per al professorat de cicle
mitjà i superior de primària i d’ESO perquè puguin coordinar
i/o dinamitzar accions STEAM amb perspectiva de gènere, orientat
a fomentar vocacions cientificotecnològiques.

S’ha continuat col·laborant en els grups de treball de l’associació
Red de Docència Universitària (RED-U), per documentar, sobre la
base de la recerca, els elements de la bona docència universitària
i donar-los visibilitat.
L’ICE participa i és membre individual de la Société Europenne
pour la Formation des Ingenieurs (SEFI). Ha estat aprovat pel
Board of Directors de l’associació SEFI i la UPC, que el 50è congrés
anual de la European Society for Engineering Education (SEFI) es
celebrarà a la UPC al setembre de 2022, i serà organitzat per l’ICE.
Membre institucional de la Red Estatal de Docencia Universitaria
(REDU), membre institucional del Grup Interuniversitari de
Formació Docent (GIFD), i membre de l’American Society for
Engineering Education (ASEE).
S’ha donat continuïtat del Postgrau de Mestratge en Processos
Innovadors a l’Aprenentatge, en el que l’ICE i la Fundació UPC hi
col·laboren. Aquest mestratge és un programa de postgrau de
la Universidad de Guadalajara (Mèxic). La col·laboració de l’ICE
forma part d’una aposta per la internacionalització de l’institut.
Programes de Formació
Pel que fa a la formació del professorat, l’ICE ha continuat treballant
amb l’objectiu d’impulsar 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 adreçat al PDI, fins el mes de juliol, s’han programat
169 cursos, amb un total de 2.812 participants i 12.376 hores de
formació, amb un grau de satisfacció de 4,47 punts sobre 5.
Degut a la incidència del COVID-19, des de l’ICE s’ha donat suport
al professorat en la formació i experiències de treball on-line, en
la elaboració d’eines i exemples per a la docència no presencial i
en el suport per a la realització dels exàmens i avaluació on-line
i s’ha creat la Guia de bones pràctiques per fer exàmens amb
qüestionaris a Atenea.
S’ha continuat amb el programa de postgrau en Ciències,
Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM), i s’ha fet el
lliurament de diplomes de la 4a promoció del postgrau STEM,
titulació homologada per la Fundació UPC amb 11 titulats.

En el marc del Màster en Formació del Professorat d’Educació
Secundaria, l’ICE en coordina principalment la gestió del PDI
adscrit a la Unitat i la gestió del pràcticum. Així mateix s’ha
continuat coordinant el Grup de Treball, creada per la Generalitat
de Catalunya per a la millora del màster en el territori català. El
Màster de Formació del Professorat de Secundaria compta a un
entrada anual de 100 estudiants.
Suport a la docència i l’aprenentatge
Enguany, el Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual (LISA) ha
continuat donant suport al professorat en la realització de
produccions audiovisuals, amb 87 actuacions realitzades. Es
important ressaltar, amb motiu del COVID-19, el treballs portar a
terme per donar suport al PDI en la gestió tècnica i seguiment per
streeaming de conferències, jornades i cursos.
Finalment, pel que fa a l’entorn virtual d’ensenyament i
aprenentatge ATENEA, aquest curs s’ha implementat una nova
versió del portal de l’estudiantat que ha permet millorar l’aplicatiu.
S’han fet 1.702 intervencions de suport, amb una mitjana mensual
de més 1.279.419 sessions d’entrada.
També aquest curs, l’ICE ha continuat amb el projecte MINERVA,
que vol fer del campus virtual d’ATENEA un entorn simple que
fomenti la incorporació d’innovacions docents, alhora que permeti
mesurar la qualitat i innovació del docent i faciliti el progrés de
l’estudiantat.
Fruit d’aquesta iniciativa s’han incorporat a ATENEA noves
funcionalitats tals com la millora de l’accessibilitat i de l’entorn de
la plataforma, millora de la interfície del procediment d’exportació
de notes a PRISMA, s’ha millorat l’accés als continguts de la
informació de les guies docents i s’ha afegit un nou enllaç al nou
portal APREN que facilita l’accés als continguts docents de les
assignatures.
Alhora, s’ha dissenyat una vista més senzilla del llibre de
qualificacions per tal d’ajudar al professorat a la publicació de
notes a ATENEA, i s’ha continuant definit els indicadors per tal
d’incorporar-los a la plataforma BI UPC a fi de poder interrelacionar
informació de diferents fons de dades i extreure més coneixement
per a la presa de decisions.
TORNA A
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C ONTAC TE

ADREÇA

Edifici P (Campus Sud)
Planta 3, despatx 327A
Av. Doctor Marañón 44-50
08028 Barcelona

TELÈFON

93 401 60 66

CORREU ELECTRÒNIC

info.ice@upc.edu

WEB

www.upc.edu/ice

TWITTER

@ICEUPC

CANALS DE YOUTUBE:

ICE UPC
LISA
(Laboratori Innovació i Suport Audiovisual, UPC)
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Relació detallada d'activitats de formació PDI

Relació d’activitats de formació del PDI curs 2020-21
H: hores, PART.: participació, HTF: hores totals de formació, VA: valoració acadèmica, VO: valoració organitzativa. Escala de valoració: 1: molt negativa; 5: molt
positiva.

Formació per a la docència
ACTIVITAT

T.A.

DATA INICI

DATA FINAL

H

PART

HTF

VA

VO

Jornada ICE

5/11/2020

5/11/2020

1,5

36

54

4,32

4,53

Tallers d’arquitectura virtuals

Taller

20/11/2020

20/11/2020

2

60

120

4,52

4,48

Ús d’ATENEA per als docents del Màster de
Formació de Professorat

Taller

23/11/2020

23/11/2020

3

7

21

5

4,8

Contextualització de les Matemàtiques (16a
sessió) - Probabilitats i Teoria de la Comunicació: Codificació, Caminades Aleatòries en
Grafs i Algorismes

Jornada ICE

2/12/2020

2/12/2020

1,5

36

54

4,14

4,62

Seminari: La direcció dels TFM del màster de
secundària

Seminari

12/1/2021

12/1/2021

2

27

54

4,75

4,58

Orientacions per a la fase inicial dels estudis
universitaris

Curs

1/2/2021

1/2/2021

6

11

66

4

4,5

Contextualització de la Física (4a sessió) - Interacció Física-Enginyeria des del punt de vista
de la formació

Jornada ICE

2/3/2021

2/3/2021

1,5

26

39

3,92

4,3

Contextualització de les Matemàtiques (17a
sessió) - Criptografia: L’aritmètica dels nombres grans

Jornada ICE

17/3/2021

17/3/2021

1,5

52

78

4,85

4,85

Seminari

22/4/2021

20/5/2021

6

21

126

4,38

4,23

Curs

29/4/2021

6/5/2021

4

16

64

4,89

4,67

Jornada ICE

4/5/2021

4/5/2021

1,5

27

40,5

4,77

4,85

Case-Based Teaching

Taller

6/5/2021

20/5/2021

6

12

72

5

5

Recursos per a la Direcció de projectes d’enginyeria i estudis d’investigació

Curs

19/5/2021

27/5/2021

8

14

112

4,5

4,55

Getting started with Project Based Learning

Taller

26/5/2021

15/6/2021

14

6

84

4,5

4,8

Sessió de cloenda del curs 2020/21: Contextualització de la Física (5a sessió) - Contextualització de la dinàmica en un primer curs
d’enginyeria d’automoció

Jornada ICE

28/5/2021

28/5/2021

1,5

33

49,5

4,58

4,47

X Jornada de Docència del departament d’ESSI

Jornada

8/7/2021

8/7/2021

4

26

104

4,89

4,88

V Jornada docent del departament de física

Jornada

8/7/2021

8/7/2021

4

57

228

4,52

4,46

68

467

1366

4,56

4,62

Contextualització de la Física (3a sessió) Física per Enginyeria: descripció de la realitat
o mite de la caverna

Recursos per a impulsar l’acció tutorial
(EPSEVG)
How to face Entrepreneurship Education
Contextualització de les Matemàtiques (18a
sessió) - Les matemàtiques al servei de les
actituds en enginyeria

16 ACTIVITATS

Anglés per a la docència
ACTIVITAT

T.A.

DATA INICI

DATA FINAL

H

PART

HTF

VA

VO

Coaching for English-Medium Instruction lecturers (online-Tuesdays)

Curs

20/10/2020

17/12/2020

17

14

238

4,44

4,7

Coaching for English-Medium Instruction lecturers (online-Fridays)

Curs

23/10/2020

17/12/2020

17

8

136

5

5

Coaching for English-Medium Instruction lecturers (online-Tuesdays and Fridays)

Curs

3/11/2020

17/12/2020

17

9

153

5

5

Taller de preparació per a l’examen CLUC-EMI
(4ª edició)

Taller

4/11/2020

11/11/2020

6

10

60

4,69

4,23

Taller de preparació per a l’examen CLUC-EMI
(5ª edició)

Taller

9/12/2020

16/12/2020

6

9

54

4,89

4,89

Taller de preparació per a l’examen CLUC-EMI
(6ª edició)

Taller

9/6/2021

16/6/2021

6

9

54

4,5

4,5

69

59

695

4,75

4,72

6 ACTIVITATS
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Postgrau en STEM
T.A.

DATA INICI

DATA FINAL

H

PART

HTF

VA

VO

Projecte fi de postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i
Matemàtiques (STEM). Nivell1. Grup 10

ACTIVITAT

Postgrau

15/9/2020

15/12/2020

75

13

975

-

-

Sessió Formativa TAAIESE

Postgrau

16/9/2020

16/9/2020

2

96

192

4,64

4,67

Sessió Formativa com fer docència DUAL
(streaming+directe) a Aules ESEIAAT

Postgrau

24/9/2020

24/9/2020

3

39

117

4,2

4,2

Sessió Formativa com fer docència DUAL
(streaming+directe) a Aules ESEIAAT

Postgrau

25/9/2020

25/9/2020

3

41

123

4,25

4

Funcionament de les aules híbrides amb equipament Polystudio - 1a edició

Postgrau

28/9/2020

28/9/2020

1

11

11

3,2

3,4

Funcionament de les aules híbrides amb equipament Polystudio - 2a edició

Postgrau

1/10/2020

1/10/2020

1

8

8

4,8

4,6

Introducció de notes a Atenea. Eines bàsiques

Postgrau

15/10/2020

15/10/2020

2

21

42

4,09

4,18

Vídeo, screencast i streaming amb OBS Studio.
3a. edició

Postgrau

20/10/2020

3/11/2020

5,5

22

121

4,65

4,7

Curs per a la formació en habilitats socials del
docent universitari

Postgrau

21/10/2020

16/12/2020

25

10

250

5

5

Introducció de notes a Atenea. Eines avançades

Postgrau

22/10/2020

22/10/2020

2

26

52

4,21

4,29

El docent davant la càmara

Postgrau

28/10/2020

11/11/2020

12

9

108

4,8

4,4

Pujada i baixada de notes a Atenea

Postgrau

29/10/2020

29/10/2020

2

17

34

4,58

4,42

Educació de la veu

Postgrau

2/11/2020

16/11/2020

6

18

108

4,08

4,46

Edició de vídeo amb OpenShot - 3a edició

Postgrau

3/11/2020

10/11/2020

5,5

17

93,5

4,57

4,71

Dissenyant una presentació efectiva per classes,
xerrades i presentació d’articles utilitzant
transparències

Postgrau

3/11/2020

9/12/2020

7

14

98

4,73

4,91

El docent davant la càmara. 2a edició

Postgrau

12/11/2020

26/11/2020

12

16

192

4,82

4,82

Teoria i pràctica del treball en equip

Postgrau

23/11/2020

14/12/2020

13

15

195

4,1

4,4

TERRA: Generador d’exàmens aleatoritzats
basat en LaTeX per a un model híbrid online/
presencial

Postgrau

25/11/2020

26/11/2020

4

16

64

4

4,29

La classe invertida: eines i recursos per implementar-la (4a. edició)

Postgrau

25/11/2020

2/12/2020

8

12

96

4,67

4,33

Curso de Nivell Avançat ATENEA: Creació de
recursos d’aprenentatge H5P - edició ON LINE
- 5a edició

Postgrau

26/11/2020

26/11/2020

4

13

52

5

4,7

Eines per tallers d’arquitectura virtuals

Postgrau

27/11/2020

27/11/2020

2

86

172

4,18

4,45

TERRA: 2a. Edició-Generador d’exàmens aleatoritzats basat en LaTeX per a un model híbrid
online/presencial

Postgrau

2/12/2020

3/12/2020

4

19

76

3,67

4,22

La classe invertida: eines i recursos per implementar-la (5a. edició)

Postgrau

10/12/2020

17/12/2020

8

15

120

4,58

4,83

Funcionament de les Aules Híbrides amb equipament Minrray i Polycom a l’EETAC

Postgrau

14/12/2020

14/12/2020

1

19

19

4,78

4,89

Innovació docent: què és i com és

Postgrau

15/12/2020

17/12/2020

8

18

144

4

4,2

Dissenyant una presentació efectiva per classes,
xerrades i presentació d’articles utilitzant
transparències

Postgrau

19/1/2021

23/2/2021

7

12

84

4,8

4,8

Més enllà de l’aula: L’aprenentatge basat en
reptes. Una docència amb impacte

Postgrau

2/2/2021

2/2/2021

3

25

75

4,39

4,5

Comunicar i ensenyar amb humor. Fer riure
per mantenir l’atenció, connectar i fomentar
l’aprenentatge.

Postgrau

3/2/2021

24/2/2021

10

22

220

4,5

4,14

Com comunicar amb persones d’altres cultures

Postgrau

8/2/2021

15/2/2021

4

13

52

3,44

4,14
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Funcionament de les Aules Híbrides amb
equipament Polycom i Minrray a l’EETAC

Postgrau

9/2/2021

9/2/2021

1,1

13

14,3

4,23

4,46

Iniciació a ATENEA, eines bàsiques i
qüestionaris

Postgrau

9/2/2021

12/2/2021

4

22

88

4

3,4

Com introduir l’educació per als Objectius
del Desenvolupament Sostenible (ODS)
en l’assignatura que imparteixo

Postgrau

15/2/2021

1/3/2021

12

23

276

4,31

4,38

Formació en funcionament aules híbrides
a l’ESEIAAT

Postgrau

17/2/2021

17/2/2021

3

15

45

4,71

4,71

Atenea avançat: activitat Taller

Postgrau

22/2/2021

7/3/2021

10

10

100

4

3,67

Guia inicial ATENEA

Postgrau

23/2/2021

25/2/2021

4

16

64

4,4

4,33

Curs Avançat d’Atenea: És possible gamificar Atenea?

Postgrau

25/2/2021

25/2/2021

3

17

51

4,62

4,56

Projecte fi de postgrau en Ensenyament
Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM). Nivell2.
Grup 8

Postgrau

1/3/2021

30/6/2021

75

11

825

-

-

Curs Avançat d’Atenea: És possible gamificar Atenea? Edic 2

Postgrau

4/3/2021

4/3/2021

3

21

63

4,54

4,69

Aprenentatge basat en projectes: com
començar ja

Postgrau

15/3/2021

24/3/2021

8

11

88

4,5

4,5

Curso de Nivell Avançat ATENEA: Creació
de recursos d’aprenentatge H5P - edició
ON LINE - 6a edició

Postgrau

16/3/2021

16/3/2021

4

13

52

4,67

4,67

Avaluació i exàmens online: plantejaments i eines TIC - CITM

Postgrau

17/3/2021

17/3/2021

2

13

26

4,71

4,71

Elements i organització d’estratègies
d’avaluació on line

Postgrau

23/3/2021

23/3/2021

2

16

32

3,88

3,75

Eines d’avaluació on line

Postgrau

25/3/2021

25/3/2021

2

18

36

4,22

4,44

Puc actualitzar, activament, la meva metodologia docent? Implicacions i exemples

Postgrau

26/4/2021

7/6/2021

25

9

225

4,4

4,6

Metodologies per desenvolupar una
innovació o investigació en STEM

Postgrau

28/4/2021

14/6/2021

18

15

270

4,88

5

Disseny, desenvolupament i avaluació
d’assignatures en línia i/o semipresencials

Postgrau

3/5/2021

7/6/2021

30

6

180

4

3

Disseny d’assignatures basat en competències

Postgrau

6/5/2021

20/5/2021

17

7

119

4,4

4,6

Introducció de notes a Atenea. Eines
bàsiques

Postgrau

17/5/2021

17/5/2021

2

23

46

4,27

4,18

Introducció de Notes a Atenea EINES
avançades

Postgrau

18/5/2021

18/5/2021

2

25

50

4,4

4,43

Introducció de Notes a Atenea: pujada i
baixada de notes des de fitxers

Postgrau

20/5/2021

20/5/2021

2

12

24

4,38

4,25

El docent davant la càmera.

Postgrau

21/5/2021

4/6/2021

12

11

132

4,5

4,62

Optimització del treball del professorat.

Postgrau

3/6/2021

3/6/2021

5

9

45

4,17

4,5

Optimització del treball del professorat2a. edició

Postgrau

7/6/2021

7/6/2021

5

10

50

4,25

4,5

El docent davant la càmera. 2a. edició

Postgrau

8/6/2021

22/6/2021

12

16

192

4,38

4

Curs inicial Atenea

Postgrau

14/6/2021

18/6/2021

4

30

120

4,24

4,19

Escriptura per a la docència

Postgrau

29/6/2021

15/7/2021

12

13

156

3,58

4,27

Curs de visualització de continguts a
Atenea (I)

Postgrau

5/7/2021

14/7/2021

6

0

0

-

-

4,36

4,4

57 ACTIVITATS
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ATENEA i Recursos TIC per a la docència
ACTIVITAT
Geogebra: Matemàtiques interactives per als
primers cursos d’enginyeria
Projectes amb Geogebra per aprendre
Matemàtiques

T.A.

DATA INICI

DATA FINAL

H

PART

HTF

VA

VO

Taller

5/7/2021

7/7/2021

6

17

102

4,5

4,1

Jornada

12/7/2021

14/7/2021

6

6

36

5

4,4

12

23

138

4,75

4,25

2 ACTIVITATS

Formació per a la recerca i transferència de resultats
ACTIVITAT

T.A.

DATA INICI

DATA FINAL

H

PART

HTF

VA

VO

Com finalitzar la tesi doctoral: dipòsit i defensa Edició matí i en anglès

Taller

23/4/2021

23/4/2021

3

43

129

4,54

4,15

Com finalitzar la tesi doctoral: dipòsit i defensa Edició de tarda i en castellà

Taller

30/4/2021

30/4/2021

3

71

213

2,5

2,56

Com finalitzar la tesi doctoral: dipòsit i defensa Edició matí i en català

Taller

7/5/2021

7/5/2021

3

34

102

4,64

4,64

Taller

15/7/2021

21/7/2021

Taller d’Estadística Bàsica amb SPSS

4 ACTIVITATS

14

18

252

4,55

5

23

166

696

4,06

4,09

Formació segons acord amb el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA)
ACTIVITAT

T.A.

DATA INICI

DATA FINAL

H

PART

HTF

VA

VO

Comença la tesi amb bon peu: organitza la
informació (La teva tesi doctoral 1)

Taller

19/11/2020

19/11/2020

2

6

12

4,4

4,6

Redacción y publicación del manuscrito (Tu tesis
doctoral 5)

Taller

25/11/2020

25/11/2020

2

4

8

4,5

5

Get off on the right foot with your thesis: organising information (Your doctoral thesis 1)

Taller

27/11/2020

27/11/2020

2

9

18

5

4

Redacción y publicación del manuscrito (Tu tesis
doctoral 5)

Taller

2/12/2020

2/12/2020

2

3

6

5

5

Mendeley avançat (La teva tesi doctoral 3)

Taller

9/12/2020

9/12/2020

2

7

14

4,5

4,5

Mendeley advanced (Your doctoral thesis 3)

Taller

16/12/2020

16/12/2020

2

15

30

4,75

3

Recursos i serveis d’informació en enginyeria
(La teva tesi doctoral 2)

Taller

17/12/2020

17/12/2020

2

15

30

4,75

4,5

Information resources and services in agrofood
technologies (Your doctoral thesis 2)

Taller

23/12/2020

23/12/2020

2

7

14

5

5

Comença la tesi amb bon peu: organitza la
informació (La teva tesi doctoral 1)

Taller

17/2/2021

17/2/2021

2

28

56

4,56

4,67

La publicació científica (La teva tesi doctoral 4)

Taller

17/2/2021

17/2/2021

2

27

54

4,55

4,45

Visibilitat i indicadors d’impacte (La teva tesi
doctoral 5)

Taller

22/2/2021

22/2/2021

2

20

40

4,4

4,4

Mendeley avançat (La teva tesi doctoral 3)

Taller

23/2/2021

23/2/2021

2

17

34

4,71

4,57

Recursos i serveis d’informació en enginyeria
(La teva tesi doctoral 2)

Taller

24/2/2021

24/2/2021

2

20

40

4,6

4

Recursos y servicios de información en arquitectura, construcción y urbanismo (Tu tesis
doctoral 2)

Taller

25/2/2021

25/2/2021

2

12

24

4,14

4,14

Advanced Mendeley (Your doctoral thesis 3)

Taller

3/3/2021

3/3/2021

2

19

38

4,57

4,14

Get off on the right foot with your thesis: organising information (Your doctoral thesis 1)

Taller

10/3/2021

10/3/2021

2

26

52

4,8

4,6

Redacción y publicación del manuscrito en
inglés (Tu tesis doctoral 6)

Taller

23/3/2021

23/3/2021

2

31

62

4,92

4,92

Scientific publishing (Your doctoral thesis 4)

Taller

24/3/2021

24/3/2021

2

28

56

4,25

4,5

La publicació científica (La teva tesi doctoral 4)

Taller

24/3/2021

24/3/2021

2

17

34

4,75

4,75
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Visibility and impact indicators (Your doctoral
thesis 5)

Taller

7/4/2021

7/4/2021

2

20

40

4,57

4,67

Comença la tesi amb bon peu: organitza la
informació (La teva tesi doctoral 1)

Taller

8/4/2021

8/4/2021

2

10

20

4,5

4,5

Recursos i serveis d’informació en arquitectura, construcció i urbanisme (La teva tesi
doctoral 2)

Taller

13/4/2021

13/4/2021

2

4

8

5

5

Writing and preparing your manuscript in
English (Your doctoral thesis 6)

Taller

14/4/2021

14/4/2021

2

26

52

4,33

4

Information resources and services in Engineering (Your doctoral thesis 2)

Taller

22/4/2021

22/4/2021

2

20

40

4

4

Mendeley avançat (La teva tesi doctoral 3)

Taller

4/5/2021

4/5/2021

2

19

38

4,6

4,7

Writing and preparing your manuscript in
English (Your doctoral thesis 6)

Taller

5/5/2021

5/5/2021

2

20

40

4,4

4,4

Advanced Mendeley (Your doctoral thesis 3)

Taller

19/5/2021

19/5/2021

2

10

20

4,5

5

La publicació científica (La teva tesi doctoral 4)

Taller

20/5/2021

20/5/2021

2

27

54

4,64

4,67

Publicació i visibilitat de la recerca en arquitectura i urbanisme

Taller

2/6/2021

2/6/2021

2

23

46

4,79

4,86

Visibilitat i impacte de la recerca (La teva tesi
doctoral 5)

Taller

3/6/2021

3/6/2021

2

12

24

4,56

4,56

Comença la tesi amb bon peu: organitza la
informació (La teva tesi doctoral 1)

Taller

8/6/2021

8/6/2021

2

17

34

4,82

4,73

Recursos i serveis d’informació en enginyeria
(La teva tesi doctoral 2)

Taller

10/6/2021

10/6/2021

2

10

20

4,67

4,33

Recursos i serveis d’informació en arquitectura, construcció i urbanisme (La teva tesi
doctoral 2)

Taller

17/6/2021

17/6/2021

2

5

10

4,5

4,5

Information resources and services in Engineering (Your doctoral thesis 2)

Taller

17/6/2021

17/6/2021

2

7

14

3,5

4

Publicació i visibilitat de la recerca en arquitectura i urbanisme

Taller

17/6/2021

17/6/2021

2

11

22

4,75

4,75

Scientific publishing (Your doctoral thesis 4)

Taller

7/7/2021

7/7/2021

2

24

48

4,82

4,73

Visibility and impact indicators (Your doctoral
thesis 5)

Taller

13/7/2021

13/7/2021

2

14

28

4,38

4,38

Mendeley avançat (La teva tesi doctoral 3)

Taller

15/7/2021

15/7/2021

2

12

24

4,6

4,2

76

602

1204

4,58

4,49
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Formació per a l’extensió universitària
ACTIVITAT

T.A.

DATA INICI

DATA FINAL

H

PART

HTF

VA

VO

Introducció als Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu?
1a Sessió general

Taller

14/10/2020

14/10/2020

2

31

62

4,43

4,4

Introducció als Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu?
Campus de Manresa

Taller

22/10/2020

22/10/2020

2

8

16

4,2

4,4

Introducció als Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu?
Campus del Besos

Taller

28/10/2020

28/10/2020

2

9

18

4,5

4,5

Introducció als Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu?
Campus de Sant Cugat

Taller

3/11/2020

3/11/2020

2

4

8

4,67

4,67

Introducció als Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu?
2a Sessió general

Taller

18/11/2020

18/11/2020

2

21

42

3,83

3,83

Introducció als Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu?
Campus de Terrassa

Taller

25/11/2020

25/11/2020

2

22

44

4,25

3,8

Formació, eines i orientacions pràctiques per
a les persones que han de fer atenció de casos
(protocol Estudiantat per a l’abordatge de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, orientació
sexual, identitat gènere, expressió gènere)

Sessió

27/11/2020

27/11/2020

2

17

34

4

4,43

Introducció als Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu?
Campus del Baix Llobregat

Taller

2/12/2020

2/12/2020

2

9

18

3,2

3,75

La perspectiva de gènere a la recerca. Avaluació
de la dimensió de gènere en les convocatòries
nacionals, el programa Horitzó 2020 i Horitzó
Europa 2021-2027

Curs

3/12/2020

3/12/2020

2

9

18

5

4,75

La perspectiva de gènere a la docència STEM

Curs

10/12/2020

10/12/2020

2

14

28

4,67

4,83

Taller Salut Mental a la Universitat: tracte a les
problemàtiques i trastorns

Taller

28/1/2021

28/1/2021

3

28

84

4,21

4,5

Curs bàsic de documentació accessible

Curs

9/2/2021

9/2/2021

4

13

52

3,75

4

Sensibilització vers la diversitat sexual, afectiva i
de gènere (LGBTI)

Assessorament

10/2/2021

10/2/2021

2

21

42

4,73

4,73

Sensibilització vers les violències masclistes

Assessorament

24/2/2021

24/2/2021

2

16

32

4,75

4,78

Taller

3/3/2021

3/3/2021

2,3

43

98,9

4,46

4,12

Sensibilització vers la diversitat sexual, afectiva i
de gènere (LGBTI) - 2a edició

Com tractar l’estudiantat universitari amb TEA

Assessorament

3/3/2021

3/3/2021

2

29

58

4,73

4,82

Sensibilització vers les violències masclistes - 2a
edició

Assessorament

10/3/2021

10/3/2021

2

22

44

4,87

4,87

Escalfament global i Estratègia d’Acció Climàtica
UPC 2030

Taller

4/5/2021

4/5/2021

2

7

14

4,67

4,33

Taller Salut Mental a la Universitat: tracte a les
problemàtiques i trastorns

Taller

5/5/2021

5/5/2021

2

4

8

2,5

3

Calcula les emissions de CO2 de la teva unitat

Curs

1/6/2021

22/6/2021

10

5

50

4,75

5

51,3

332

770,9

4,31

4,38
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Formació per a la direcció i coordinació
ACTIVITAT

T.A.

DATA INICI

DATA FINAL

H

PART

HTF

VA

VO

Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint
bé les dades de caràcter personal?

Curs

29/9/2020

1/10/2020

4,5

1

4,5

5

5

Introducció als Objectius de Desenvolupament
Sostenible. Què fem a la UPC i què pots fer tu?
Campus Nord

Taller

21/10/2020

21/10/2020

2

9

18

4,57

4,57

Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint
bé les dades de caràcter personal?

Curs

10/11/2020

12/11/2020

4

2

8

5

5

Introducció a l’eina: Òrgans de Govern 2.0

Curs

24/11/2020

26/11/2020

6

0

0

-

-

Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint
bé les dades de caràcter personal? Ed1

Curs

1/2/2021

3/2/2021

4

3

12

5

5

Llei orgànica de protecció de dades: Estic protegint
bé les dades de caràcter personal? Ed2

Curs

8/3/2021

10/3/2021

4

8

32

4,8

5

24,5

23

74,5

4,87

4,91

6 ACTIVITATS

Prevenció de Riscos Laborals
ACTIVITAT

T.A.

DATA INICI

DATA FINAL

H

PART

HTF

VA

VO

Formació específica per als equips d’intervenció,
comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció- Campus Diagonal Besòs

Curs

26/10/2020

30/10/2020

2

1

2

-

-

Formació específica per als equips d’intervenció,
comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció- ETSAB

Curs

26/10/2020

30/10/2020

2

0

0

-

-

Formació general d’autoprotecció - Campus Diagonal Besòs

Curs

26/10/2020

30/10/2020

2

1

2

-

-

Formació general d’autoprotecció - ETSAB

Curs

26/10/2020

30/10/2020

2

3

6

-

-

Formació específica per als equips d’intervenció,
comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció - Campus Nord

Curs

2/11/2020

6/11/2020

2

0

0

-

-

Formació específica per als equips d’intervenció,
comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció - Campus Vilanova i la Geltrú

Curs

2/11/2020

19/11/2020

2

1

2

-

-

Formació general d’autoprotecció - Campus Nord

Curs

2/11/2020

6/11/2020

2

12

24

-

-

Formació general d’autoprotecció - Campus Vilanova i la Geltrú

Curs

2/11/2020

6/11/2020

2

5

10

-

-

Formació específica per als equips d’intervenció,
comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció - ETSEIB

Curs

16/11/2020

20/11/2020

2

0

0

-

-

Formació general d’autoprotecció - EPSEB

Curs

16/11/2020

20/11/2020

2

4

8

-

-

Formació general d’autoprotecció - ETSEIB

Curs

16/11/2020

20/11/2020

2

13

26

-

-

Formació general d’autoprotecció - Campus de
Terrassa

Curs

23/11/2020

27/11/2020

2

0

0

-

-

Formació general d’autoprotecció - Campus del
Baix Llobregat

Curs

23/11/2020

27/11/2020

2

4

8

-

-

Formació específica per als equips d’intervenció,
comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció - Campus de Terrassa

Curs

23/11/2020

4/12/2020

2

0

0

-

-

Formació específica per als equips d’intervenció,
comunicacions i caps d’emergència del Pla d’autoprotecció -Campus del Baix Llobregat

Curs

23/11/2020

4/12/2020

2

3

6

-

-

Mesures preventives específiques per a la
COVID-19 a adoptar en la reincorporació presencial
als llocs de treball dirigides al PDI. 3a. edició

Curs

24/11/2020

24/11/2020

3

1

3

-

-

Manipulació de gasos tècnics i líquids criogènics
1a ed.

Taller

15/4/2021

15/4/2021

3

3

9

-

-

Manipulació de gasos tècnics i líquids criogènics
2a ed.

Taller

21/4/2021

21/4/2021

3

5

15

5

5

39

56

121

5

5

18 ACTIVITATS
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Indicadors d'ATENEA curs 2020/21

Aquests són alguns indicadors en el període 1-09-20 a 31-08-21

SESSIONS
INICIADES

5.251.157

USUARIS QUE HAN
INICIAT SESSIÓ

USUARIS ACTIUS
(ESTUDIANTS)

29.288

USUARIS ACTIUS
(PDI / PAS)

26.224

3.277

Sessions:
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Setembre Octubre Novembre Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Usuaris que han iniciat sessió:
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Setembre Octubre Novembre Desembre

Usuaris actius - Estudiants:
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Setembre Octubre Novembre Desembre
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Usuaris actius - PDI / PAS - Temporalitat:
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Setembre Octubre Novembre Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Juny

Maig

Juliol

Agost

Usuaris actius - PDI / PAS - Comparativa:
3000
2500
2000
1500

PDI - GR

1000
500

PDI - MA

0
Setembre Octubre

Desembre

Novembre

Febrer

Gener

Març

Abril

Juny

Maig

Juliol

Agost

Usuaris actius - PDI / PAS - Tot el període:
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

P

-E
DI

SE

IA

AT
P

-E
DI

TS

EI

B
I
PD

-E

TS

AB
PD

I-E

EB

E
P

-E
DI

TS

ET

PD

B

I-

S
ET

EC

CP

B
PD

I-F

IB
I
PD

-E

PS

EB
I
PD

-E

AC
ET
P

-E
DI

PS

EV

G
PD

I-F

M

E

I
PD

-E

EA

BB
PD

I-F

NB
P

-E
DI

TS

AV

I
PD

-E

SA

B

P

-E
DI

PS

EM

I
PD

-F

OO

T
PD

I- C

IT

M
PD

I- C

FI

S

PD

I-E

UN

CE

T

Usuaris actius - PDI / PAS - Tot el període:
350
300
250
200
150
100
50
0
PD

I-M

AT
PD

I-E

EL

PD

A
I-T

I
PD

-E

SA

II

PD

I-E

Q
PD

I-T

SC
PD

I-F

EN

PD

I- C

S

I
PD

-D

EA

B
PD

I-D

AC

PD

I-M

A

I
PD

I-P

E
PD

I-R

A

P

-E
DI

NT

EL
PD

I-M

A

II
PD

I-U

OT

I
PD

-M

A

IV
PD

I-E

GA

I
PD

I-E

M

IT

PD

I-F

A
I
PD

-E

TS

EI

B

PD

I-E

AC
ET
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Ús del Maletí (PDI):
Número de cursos creats:
NÚMERO DE
CURSOS CREATS

1.042

200
180
160
140
120

NÚMERO DE
VISITES

31.849

100
80
60
40
20
0
Setembre Octubre Novembre Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Número de visites:
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Setembre Octubre Novembre Desembre

Qualificacions (Q2 febrer-agost):
Entrada de notes:
ENTRADA
DE NOTES

1.515.166

450.000
400.000
350.000
300.000
250.000

NÚMERO DE
VISITES

28.598

200.000
150.000
100.000
50.000
0
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Maig

Juny

Juliol

Agost

Número de visites:
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Setembre Octubre Novembre Desembre
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www.upc.edu
info@upc.edu
+34 93 401 62 00
@la_UPC
@universitatUPC
@la_upc
@zonavideo.upc.edu
youtube.com/upc

L'edició d'aquesta publicació s'ha tancat el 27 d'abril de 2022. Les dades d'aquesta publicació corresponen al període 2020-2021. Algunes de les fotografies d'aquesta publicació són
prèvies a la declaració de la pandèmia de COVID-19. Servei de Comunicació de la UPC, 2022 (10151).
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