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Treballem per a que la Qualitat i la Innovació 
docent siguin l’epicentre a la UPC, fent xarxa 

oberta amb la gran comunitat universitària



Visió Global
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Política estratègica alineada amb  el 
pla d’actuacions 2018-2021

Fa xarxa
amb  tota la 
comunitat  

universitària

Vol ser actor 
destacat en 
polítiques de 
promoció i 

comunicació 

Amb visió 
internacional 

coherent 
amb la UPC

Enforteix les 
aliances 
externes

Està 
compromès 

amb la 
societat

ICE UPC

Política estratègica alineada amb 
el pla d’actuacions 2018-2021
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ICE UPC

Grups 
interès

Promoció/
Comunicació

Altres 
unitats: 

SLT/CUDU/
SDP/SPRL/  

FPC...
Escola de 
Doctorat

Projectes 
específics:

GPAQ/
GIC/
GRI/      

Àrea TIC...

Biblioteques

Visió Global

Fem xarxa UPC
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ICE

Professorat

Grups de 
recerca

Grups
de treball

Campus 
territorials

Escoles i 
Facultats

Departaments

Visió Global

Treball en xarxa UPC
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ICE UPC

Generalitat

Col·legis i 
associacions 
professionals

Altres ICEs

ACUP

Món 
empresarial

Institucions 
internacionals 
Enginneering

Education

Visió Global

Reforçament aliances 
externes
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Atreure 
vocacions 
STEAM

Promoure 
una visió 

social 
compromesa 
i responsable

Compromès amb la 
societat

Capacitat 
transformadora 

de la 
Universitat

Promoure una visió més social de la tecnologia, 
compromesa amb el medi ambient i amb el 

benestar de les persones, la igualtat, la inclusió, 
l’ètica i la responsabilitat corporativa
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Ser més actius 
en la 

comunicació 
interna i externa 

de l’ICE

Presència 
Off Line

Presència 
On line

Augmentar la presència de l’ICE, 
essent actor destacat de les polítiques 
de promoció i comunicació de la UPC

Actiu en la promoció i la 
comunicació



Principals línies d’actuació
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Principals línies d’actuació
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Seguir implicant al 
professorat en la formació 
permanent i la qualitat 
docent:
• Millorar la detecció de 

necessitats
• Enfortir la col.laboració 

territorial i 
departamental en 
l’oferta/catàleg de 
cursos per campus

• Mantenir la 
col·laboració en la 
formació del professorat 
Secundària i Cicles

Formació

Recerca

Qualitat i 
Innovació 

docent
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• Revisar el model de 
reconeixement de les 
activitats del PDI que 
tingui en compte totes 
les activitats 
relacionades amb la 
docència

• Vetllar pel compromís 
social en la docència 

• Potenciar la formació del 
professorat novell i la 
tutorització de l’alumnat

Formació

Recerca

Qualitat i 
Innovació 

docent
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Esdevenir eix vertebrador 
de la recerca en innovació 
docent:
• Vincular als GR en 

innovació docent
• Incorporar el programa 

de doctorat en Educació 
en Enginyeria, Ciències i 
Tecnologia a la 
programació 
universitària el curs 
2020-21

• Ser més presents a 
congressos i xarxes de 
recerca internacionals

Formació

Recerca

Qualitat i 
Innovació 

docent
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Formació

Recerca

Qualitat i 
Innovació 

docent

Visibilitat i suport als agents implicats 
en la innovació i millora de la 
Docència (ajuts/estratègies de 
promoció/premis):
• Identificar i recolzar els grups 

d’interès en Recerca i Innovació 
en Metodologies d'Aprenentatge

• Col·laborar en el Programa 
Margalida Comas per a la millora 
de la docència i l’aprenentatge a la 
universitat

• Detectar i fer visibles les “bones 
pràctiques docents”

• Projecte “Cafès d’intercanvi docent”



Principals línies d’actuació
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• PROJECTE MINERVA 
Re-conceptualitzar el model 

docent, generant un nou 
ecosistema TIC per donar el 

millor recolzament a la 
docència universitària Eines docents

amb suport TIC

Fablabs

ATENEA

Biblioteques

Laboratoris 
virtuals

Apps 
docència

Equipaments 
TIC a les 

aules
Multimèdia

MOOCs
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Si busques resultats diferents, no facis 
sempre el mateix1

1 Albert Einstein

Idees per reflexionar
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Si vols anar de pressa, ves sol, però si 
vols arribar lluny, ves acompanyat2

2 Proverbi africà

Idees per reflexionar
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Poc a poc i bona lletra3

3 Dita catalana

Idees per reflexionar

- Escolta, ens han canviat la data 
d’entrega

- Per quan?
- Per avui….
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L'aula és el cor de la universitat

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

Moltes gràcies!

www.upc.edu/ice/ca
@ICEUPC
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