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INNOVACIÓ DOCENT 
 

 

Les fonts d’inspiració són les estades acadèmiques realitzades a l’estranger i 

l’experiència professional. M’agradaria compartir algunes d’aquestes experiències i 

realitzar algunes propostes, per si serveixen d’inspiració per la millora de la nostra 

Universitat. 

 

 

Habilitats i actituds dels estudiants:  
 

Inspiració: 

 

Vaig tenir l’oportunitat d’assistir l’any 2003 a un curs d’estiu a Suïssa, organitzat per 

l’Alliance for Global Sustainability, un corsorci format pel MIT, i les Universitats de 

Tokio, Zurich i Chalmers (Göteborg) anomenat Youth Encounter on Sustainability. 

Vàrem aprendre molt, ja que a més de l’alt nivell acadèmic era un experiment docent:  

hi havia quinze professors per 34 alumnes de 27 països diferents. Cada sessió es 

provava un mètode docent, i al final de cada sessió els alumnes valoravem tant el 

contingut com la metodologia. A més del que vàrem aprendre en el curs, vàrem veure el 

comportament de molts companys i professors, especialment dels Suïssos, que estan 

molt més conscienciats en sostenibilitat. Per exemple, en anar-nos a banyar en un dels 

llacs dels Alps, amb l’aigua caient d’una glacera, una companya suïssa va dir que potser 

no ens podriem banyar, perque la crema solar podia contaminar l’aigua.    

 

Les habilitats i actituds dels estudiants venen donades pel que veiem, per les nostres 

experiències, centrades en les obtingudes dins les aules de la UPC. Les habilitats i 

actituds s’aprenen per l’exemple. La formació tècnica rebuda a la UPC és molt bona, i 

tant per la pròpia experiència com per la de companys, a nivell tècnic hem sortit molt 

ben parats quan hem sortit a l’estranger. Abans de parlar de les habiltats dels estudiats 

cal parlar de les habilitats del professors. Els coneixements tècnics dels professors són 

com el valor dels militars: se suposen. No així els seus coneixements pedagògics, que 

no són obligatoris, encara que la vocació moltes vegades supleix aquesta mancança.  



 

Proposta:  

 

Formació dels professors de sostenibiitat en eines pedagògiques, en treball en equip i en 

motivació, organitzat a través del CITIES, aprofitant tant l’ICE com altres recursos, 

com per exemple el curs de YES específic per professors, fent-ne difusió i/o 

subvencionant l’estada cada any d’algun membre del CITIES o d’algun professor. 

Realitzar algun seminari de sostenibilitat que combini activitats participatives, de l’estil 

corporate game. 

 

 

Format i temps de les conferències:  
 

Inspiració: 

 

Durant un curs d’estiu sobre tecnologies de la informació a la universitat de Harvard es 

van celebrar diverses conferències i debats. Un d’ells va tenir lloc a la Kennedy School 

of Government. Els conferenciants eren Secretaris que van servir sota diversos 

presidents, amb la coneguda situació d’enfrontament. No obstant això, el debat va ser 

d’un gran nivell, però el més interessant va ser el col·loqui posterior. La disposició dels 

conferenciants era en cercle, en cadira amb braços i sense faristol ni taula. En tornar 

d’aquell estiu vaig assistir a la inauguració del curs acadèmic de la UPC. La conferència 

va consistir en els resultats obtinguts per l’empresa des que es va implantar la 

reorganització proposada pel conferenciant. En acabar, tothom va aplaudir i no es va 

produir cap debat. Aquest funcionament s’ha repetit en diverses conferències celebrades 

aquí: els ponents esgoten o ultrapassen el seu temps assignat, després se segueix un 

“col·loqui” entre els membres de la taula, i al final, quan el temps ja està gairebé 

esgotat, el moderador pregunta si algú té alguna pregunta, especifica que ha de ser breu 

perque el temps s’ha esgotat, a vegades algú fa una intervenció, i es tanca la sessió. 

 

Proposta:  

 

Reestudiar el format de les conferències: posar un relltoge visible tant pels 

conferenciants com pels assistents, deixar un marge de temps suficient pel col·loqui. 

Que el moderador ho digui de forma explícita a l’inici de la conferència, i que ho faci 

respectar. Canviar el mobiliari: subtituir la taula allargada i opaca per butaques, o altre 

mobilari que tregui la barrera que representa la taula.  

 
 
Dimensió deontològica:  
 

Inspiració: 

 

En el curs de YES en el que vaig participar en el 2003 es va incorporar una reflexió 

sobre deontologia i conseqüències de la tecnologia. Un dels exemples va ser la 

fotografia d’un pont de la cuitat de Nova York que anava a la platja. El pont era 

extranyament baix de gàlib. Ens van explicar que va ser fet expressament, ja que a 

l’època en que va ser contruït el pont la segregació racial feia que les persones de color 

només poguéssin viatjar en autobus, i amb el pont baix només accedien a la platja les 

persones de raça blanca. Aquest és un exemple intencionat de conseqüències socials de 



la tecnologia. Ens van fer reflexionar sobre les conseqüències inintencionades de la 

tecnologia, que sempre existeixen. En una recent conferència sobre l’ús de l’aigua a 

l’agricultura, celebrada a la EXPO de Saragossa, un ponent va explicar que la gran 

demanda de l’aigua es va produir amb la comercialització de les bombes sumergibles, 

que permeten extraure aigua a gran profunditat. Això va fer augmentar el nombre de 

captacions il·legals, i la sobreexplotació dels aqüífers. Ara la solució ha vingut amb les 

fotografies per satèl·lit, que permeten identificar les finques que estan regant de forma 

il·legal. Són conseqüències bones i dolentes de la tecnologia sobre el medi ambient. La 

tecnologia és tant part del problema com de la solució. Des de una Universitat tenim 

tendència a voler resoldre-ho tot amb la tecnologia, quan potser a vegades la opció 0 és 

la més adient.  

 

Proposta:  

 

Que el CITIES impulsi, o es converteixi en, o faciliti la creació d’un grup de treball que 

reflexioni sobre les conseqüències de la tecnologia, conseqüències aparentment no 

evidents a primer cop d’ull. 

 

 

Treball en equip: 
 

Inspiració: 

 

Tant en el curs de YES com en altres cursos realitzats a l’estranger el treball en equip 

sempre es realitza en grups de unes 7 o 8 persones. Els temes purament tècnics són poc 

susceptibles de treball en equip. La nostra formació més aviat és individualista: fer 

problemes. A la formació rebuda a la UPC s’intenta treballar en equip, i els professors 

normalment fan “grups” de tres alumnes. Segons Melton, creador dels focus groups, el 

tamany òptim es situa eltre 6 i 9 persones: amb menys no es genera prou debat, i amb 

més s’acaba subdividint el grup en dos sub-grups. Els temes com el citat més amunt de 

les conseqúències de la tecnologia en canvi si són susceptibles de debat en grup. 

 

Proposta:  

 

Que les activitats docents o jornades organitzades pel CITIES incloguin debats en grups 

petits, de 6 a 8 persones, en format de brainstorming, tant per intentar  esbrinar les 

inquietuds d’estudiants, PDI i PAS com per exercitar aquest treball en equip.  

 

 

Edificació sostenible. 
 

Inspiració: 

 

Vaig treballar bastants anys realitzant auditories d’instal·lacions, incloses les de 

climatització. Un problema bastant freqüent era el dels edificis amb mur cortina de 

vidre que eren molt difícils de climatitzar a causa de la radiació solar. Els mateixos 

usuaris dels edificis acabaven tapant les finestres amb papers o cortines. El consum 

elèctric d’aquests edificis és molt elevat, amb la contribució a l’escalfament global. La 

principal dificultat és que els Enginyers tenim un paper delicat, ja que normalment els 

Arquitectes són els nostres clients. Actualment estic intentant incorporar elements 



d’ombra a sobre les finestres perquè la radiació no incideixi directament sobre els 

vidres, però amb molt de tacte, i ben argumentat tècnicament, ja que el disseny és 

competència dels Arquitectes. 

 

 

Proposta: 

 

Que els edificis de la UPC es construeixin seguint les directrius del programa “Zero 

Energy Houses”. Són una mica més cars de construir, però els estalvis econòmics de 

manteniment i consum elèctric ho compensen sobradament. La sostenibilitat econòmica 

de la UPC també ho agrairà.  

 

 

 

 

INNOVACIÓ ORGANITZATIVA I INICIATIVES “MOTOR DE CANVI” 
 

 

 
L’arrel del problema: factors culturals. 
 

 

Inspiració: 

 

Hi ha un aspecte que crec que s’ha de pensar “outside the box” per identificar-lo, i és 

l’efecte de la dictadura, i la seva influència oculta sobre el funcionament democràtic de 

la societat en el dia a dia. 

 

Hi ha un aspecte aparentment folclòric que m’ha sobtat en diversos viatges, i és la 

forma com es gestionen els espais públics, i en concret la gespa. A Harvard hi ha molta 

gespa a l’Old Yard, on es troben els edificis més antics. Durant els estiu procedeixen a 

realitzar les millores. Els camins asfaltats que connecten els edificis són bastant estrets, i 

la gent els desborda, trepitjant i malmetent la gespa. Les reparacions consisteixen en 

eixamplar els camins, i la mesura és fins el lloc on està gastada o malmesa pel pas de la 

gent. No és una vora recte, ni té la mateixa amplada en cada camí, sino que és el propi 

pas de la gent el que determina l’amplada del camí.  

 

En un altre viatge a la seu de Ginebra de les Nacions Unides, amb motiu de l’assistència 

a un seminari sobre el funcionament de la Comissió de Drets Humans, també hi va 

haver un aspecte de gestió dels espais públics que em va cridar l’atenció: al llarg del llac 

Leman, de camí cap al Palais de Nations, les villas no estaven rodejades per valles ni 

tancades. Eren propietats privades, luxoses, i la gent estava prenent el sol i esmorzant o 

dinant, però respectava aquests habitatges. I a la gespa hi havia un cartell que posava: 

“cette promenade est placée sous la sauvegarde des citoyens” (aquest passeig està posat 

sota la salvaguarda del ciutadans). En constrast, aquí trovem molts més cartells de 

prohibició, amb l’ameça de multes... que normalment no es compleixen. 

 

En el curs de YES realitzat a Suïssa, ens van explicar el model de democràcia 

participativa que es practica, amb referendums gairebé cada cap de setmana, i ens van 



mostrar el model de democràcia directa que es practica en alguns cantons de Suïssa, on 

els ciutadans tenen dret a intervenir a l’assemblea annual dels cantons. 

 

 

Proposta:  

 

Realitzar referendums sobre aspectes ambiental que afectin la vida universitària. Ara es 

realitza un concurs sobre el disseny de la carpeta. Sembla que sigui un gran avanç 

democràtic, però només és un cop l’any, i sobre un aspecte marginal. De tota manera, és 

un inici. Crec que des del CITIES s’hauria de fomentar les consultes no només sobre 

temes prefixats, sino també sobre els aspectes que més preocupen els estudiants en 

matèria ambiental. Una altra proposta és que, a més del concurs d’idees ambientals, s’en 

creï un altre de simultani en el que es pregunti “quin creus que hauria de ser el tema del 

concurs de l’any següent, i perquè penses que aquest tema és important”, creant també 

un premi, i facilitant que les persones que hagin presentat una proposta coincident 

puguin treballar en equip per implantar els projectes seleccionats.  

 

 

 
GENERACIÓ DE CONEIXEMENT EN LA RECERCA: 
INTERDISCIPLINARIETAT I/O DIÀLEG SOCIAL. 

 

 

Diàleg interdisciplinari:  
 

Inspiració: 

 

Harvard i el MIT tenen programes conjunts, i és bastant fàcil realitzar assignatures d’un 

centre essent estudiant del l‘altre. Estan separats només per dues parades de metro. 

 

Proposta: 

 

Fomentar la cooperació entre diferents Universitats, buscant els experts en cada una de 

les “potes” del la sostenibilitat. Sense desmerèixer coneixement el coneixement i 

l’expertesa que hi ha la UPC, es recomanable buscar experts de fora de la UPC perquè 

aportin un nou punt de vista. “think outside the box”. Per exemple, a la Facultat 

d’econòmiques, que està a la mateixa banda de la Diagonal, a Biologia, Física, (en 

aquest cas cal creuar la Diagonal) etc...  

En temes de socials, contactar amb experts de la facultat de sociologia, de filosofia, 

etc... 

 

 

Diàleg social:  
 

Inspiració: 

 

La sostenibilitat té uns stakeholders sovint oblidats: els pagesos. Són els qui viuen en 

contacte directe amb la natura, i estan interessats en la seva conservació, ja que és el seu 

mitjà de vida (els petits pagesos, no les grans explotacions).  

 



Proposta: 

 

Crear una taula rodona amb sindicats i patronal de la pagesia (Unió de Pagesos i Institut 

de Sant Isidre). La Universitat pot ser un terreny neutral en el que aquest actors a 

vegades enfrontats puguin mantenir un diàleg constructius.  

 


