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1. Descripció de la situació prèvia
L’entorn de crisi econòmica i retallades en el pressupost des de l’any 2007 van evidenciar la necessitat
d’estructurar la nostra universitat i moltes altres organitzacions de dimensió similar de treballar de
manera diferent, més àgil, transparent, flexible, transversal i orientada a l’usuari. La particular configuració
distribuïda de la UPC i la dificultat de comunicació conseqüent feia encara més punyent aquesta
necessitat que altres institucions havien ja començat a treballar.
En paral∙lel a l’entorn de crisi, és també evident que l’entorn laboral està canviant, tant en les eines i
processos com en el paper que juguen les persones i la seva creativitat i compromís. Apareixen noves
teories i experiències sobre intel∙ligència col∙lectiva1 , gestió àgil i innovadora, estructures que treballen en
xarxa2 i la gestió per cel∙les autònomes3 , aprenentate organitzacional4 o treball col∙laboratiu5 que poc a poc
van calant a organitzacions de dinàmiques lentes com la UPC.
Aquesta voluntat de canvi també era present a la UPC, i el setembre de 2011 un grup de persones del
PAS de la UPC vinculades a les unitats 
Servei de Desenvolupament Professional, 
Gabinet de Projectes
Específics, 
Oficina de Gestió Sostenible i Igualtat d’Oportunitats i 
Àrea d’Organització 
van mostrar interès
per transferir a la universitat l’experiència de treballs col∙laboratiu i de comunitats de pràctica que d’altres
institucions havien ja començat a aplicar amb èxit com el departament de Justícia i el programa
COMPARTIM impulsant un projecte pilot que va finalitzar dos anys després.
De fet, el 2011 no va ser el primer cop que a la UPC es treballava d’aquesta manera: per exemple, els i les
caps d’administració ho havien fet, i també els POE (Projectes d’Optimització Energètica), amb un èxit
encoratjador respecte al resultat però poc formal pel que fa al mètode. Tanmateix, es tractava
d’experiències isolades i sense reconeixement institucional, visibilitat ni vocació transformadora.
Els resultats del projecte pilot es van recollir en un informe (annex1) 
que es va fer arribar al nou equip de
direcció. 
El balanç del treball del grup col∙laboratiu va ser encoratjador pel que fa als resultats però
amb reserves pel que fa al mètode
. A diferència d’altres experiències externes, es va considerar que les
unitats jugaven un paper massa important. En cas de tornarho a fer, era convenient que el paper principal
recaigués principalment en el lideratge de persones que aportaven el seu coneixement i temps, però no
per la seva posició en la jerarquia.
Un cop superada l’època electoral, la nova direcció de la universitat considerà important i estratègic
reprendre el programa de treball col∙laboratiu des de la Gerència, però aquest cop sense unitats, sinó
encarregantho a un equip impulsor. D’aquesta manera, a juny de 2014, es posà en marxa el Programa
Nexus24UPC, un projecte a 10 anys vista del que es presenta en aquest premi el seu 
disseny i posada
en marxa.
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2. Objectius generals del programa NEXUS24
El propòsit del Programa Nexus24 és que l’any 2024, treballar en equips col∙laboratius sigui “normal” a la
UPC. Arribar a aquest punt implicarà tant un canvi cultural com operatiu, que cal gestionar com un procés
progressiu que comença petit i va accelerant en un entorn de prototipat continu. Però per començar, què
és el Treball Col∙laboratiu?
“El treball col·laboratiu és una expressió que designa la suma d’esforços d’un grup
per assolir una meta comú. Avui se’l diferencia del simple treball en equip o
cooperatiu per l’autonomiadequègaudeixcadascundelsmembresimplicatsenlatasca,
per no basar-se en l’organització jeràrquica tradicional, per utilitzar profusament
les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i perquè sovint, però no
sempre, es realitza sense compensació financera” (Font: Wikipedia)

Els 
objectius generals del Programa Nexus24
a deu anys vista són quatre:
1. Motivar i empoderar les persones
Aconseguir que, amb la participació de tothom, un bon lideratge i les eines adients, les persones que hi
treballem la considerem un bon lloc pel desenvolupament personal i professional aportant el millor de cada
persona.
2. Fer aflorar el talent desaprofitat que es troba dins la universitat
Moltes persones mostren actituds, aptituds, coneixements, relacions, visions i experiència en gestió de
l’organització més enllà de les definides al lloc de treball. És objectiu del Programa Nexus24UPC
aconseguir donar visibilitat i utilitat a tot aquest talent ocult.
3. Obrir i compartir el coneixement present a la universitat
En ple segle XXI no té sentit treballar en sitges amb esperit possessiu del coneixement. És objectiu del
Programa Nexus24UPC aprendre junts que el coneixement compartit genera més valor per les persones i
per la institució.
4. Guanyar flexibilitat com a organització per adaptarse més fàcilment als canvis
Són molts els canvis que veurem en els propers anys en els àmbits propis de la universitat, i cada cop més
sobtats. Una estructura de treball en equips col∙laboratius total o parcial permet fer front a aquests canvis
amb agilitat i eficiència.
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3. Descripció dels treballs o les accions que s’han dut a terme
A partir de l’encàrrec de gerència de posar en marxa un programa de comunitats col∙laboratives a la UPC,
es posa fil a l’agulla per desplegarlo durant el 2014 amb la idea de fer una presentació a finals d’any a
tota la comunitat UPC. Des de gerència només dues premises: treballar amb els recursos ja existents cost
zero per la UPC i amb un horitzó a 10 anys vista perquè es tracta d’un canvi cultural que requereix de
cuina lenta.
Per facilitar la comprensió hem dividit la descripció dels treballs en quatre fases que corresponen a 18
mesos de treball, de gener 2014 a maig 2015.
●
●
●
●

Fase I. Creació i disseny del programa Nexus24
Fase II. Posada en marxa i presentació del programa Nexus24.
Fase III. Desenvolupament de la primera anualitat del programa Nexus24
Fase IV. Disseny de l’estratègia de creixement orgànic de Nexus24.

Per a cada fase es descriuen els objectius i de manera breu les accions dutes a terme, deixant l’avaluació
dels resultats per l’apartat 4 de la memòria. Cal esmentar que Nexus24 treballa també en règim de TEC,
per tant des de la visió del prototipat permanent, l’aprendre fent, el propòsit compartit i la reflexió contínua
sobre accions i resultats.

Fase 1. Creació del programa Nexus24. Gener/maig 2014.
A banda d’algunes experiències externes més enllà de la universitat i dels projectes pilot ja esmentats no
hi havia experiència consolidada en programes de treball o de comunitats col∙laboratives a les universitats
del nostre entorn. En aquesta primera fase els 
objectius
plantejats van ser:
●
●
●
●

Dissenyar la coordinació del programa
Creació dels mecanismes interns i externs de validació del programa i d’encaix institucional
Definició del propòsit, mètode i calendari de treball a dos anys vista
Primera aproximació als criteris d’operació del programa per als equips TEC

I les accions realitzades
●

●

●

●

Creació de l’equip de coordinació (EC) del programa Nexus24 format per tres persones del PAS,
de diferents unitats, amb una dedicació d’un 40% de la seva jornada, 2 dies per setmana, que
comença a treballar a partir de maig de 2014.
Constitució del Comitè Nexus24 per a la validació i suport institucional al programa format per
gerència, la direcció de l’Àrea de Personal i Organització i tres persones responsables de diferents
unitats bàsiques amb coneixement del programa.
Realització d’entrevistes amb membres de XIP, programa Compartim i programa de Comunitats
de Pràctica UB. Acord de col∙laboració amb Tejeredes, empresa pionera en metodologia TEC
interessada a aplicar en cas a la UPC.
Definició del propòsit i esquema general del programa (Annex 3) així com del seu model
organitzatiu i operatiu.

Precisament d’aquesta quarta acció en resulta el Manifest Nexus24, un dels documents més rellevants del
programa que recull els valors compartits per totes les persones que en formen part i permet un treball
orientat a resultats treballant amb autonomia i confiança.
● En confiança. Sentint que podem expressarnos obertament.
● Amb compromís. Sentintnos implicats i il∙lusionats amb allò que fem.
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● Aprenent. Potenciant el creixement individual i el coneixement col∙lectiu.
● Experimentant. Provant maneres diferents i divertides
per cocrear i millorar.

● Amb autonomia. Podent organitzarnos de la manera
més eficaç.

● Per resultats. Definint objectius clars per aconseguir
amb eficiència en el que fem.
● Amb transparència. Mostrant allò que fem i com ho fem.
● Servint a la societat. Pensant més enllà del nostre àmbit
per contribuir al bé comú.

Fase 2. Posada en marxa i presentació de
Nexus24. Juny/Novembre 2014
A Nexus24 es treballa per projectes, en xarxa amb equips
TEC orientats a resultats amb un elevat grau
d’aprenentatge, autonomia i obertura. L’equip de
coordinació ja treballava així, però calia tenir més rodatge i
recursos abans de posar en marxa tota l’operativa del
programa. Per això els 
objectius
de la Fase II van ser:
●
●
●

Detallar i validar el sistema operatiu del programa Nexus24
Fer públic el programa a tota la comunitat UPC
Guanyar experiència més enllà de l’EC en l’operativa d’un equip col∙laboratiu.

I les accions dutes a terme són les següents:
●

Definició detallada dels processos, recursos i calendaris de manera detallada, que va finalitzar
amb la publicació que es pot consultar al 
Manual de Participació del Programa Nexus24
. La
convocatòria 2015/1 es va desglossar en quatre etapes (CRIDA, IMPULS, DESENVOLUPAMENT,
RETORN), es va definir també el programa de formació i l’instrument per poder imputar hores de
desenvolupament de projectes dins les bosses de formació i desenvolupament professional.
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●

●

Creació de l’equip Nexus24 “IMPULS” format per 10 persones de diferents unitats i nivells del PAS
que va permetre experimentar la pròpia metodologia de treball col∙laboratiu mentre validava el
sistema operatiu i valors del programa.
Presentació pública del programa mitjançant quatre canals:
○ La web i blog del programa Nexus24 i la creació de xarxes socials
○ La plataforma de Comunitats desenvolupada per UPCnet
○ La publicació en obert de manuals i bitàcores dels equips de treball (
bitàcora de l’Equip
Impuls
) i del programa com el manual de participació, les FAQ o les eines i recursos pel
TEC.
○ La celebració de la I jornada Nexus24 amb més de
250 persones a l’auditori de l’edifici Vèrtex.
○ Elaboració de la imatge gràfica del Programa

Fase 3. Inici Convocatòria 2015/1 Nexus24
A partir de la jornada de presentació pública es posa en marxa la primera convocatòria de projectes
Nexus24 on la comunitat UPC pot proposar idees per tirar endavant mitjançant treballs en equip
col∙laboratiu durant 30h per personal, amb una formació prèvia (20h) si els projectes són seleccionats. Els
objectius plantejats 
en aquesta tercera fase de la posada en marxa del programa són:
●
●
●
●

Aconseguir la participació del PAS UPC en el recolzament i implicació a propostes.
Inserir el programa Nexus24 en la dinàmica i processos de la UPC sense tensió.
Formar personal del PAS UPC en tècniques i eines per al TEC.
Demostrar la viabilitat de Nexus24 com a eina de canvi de la cultura de treball.

Per assolir aquests objectius s’han dut a terme les següents accions:
●

A través de la plataforma Comunitats UPC el personal PAS va poder llegir les propostes,
comentarles, recolzarles i implicars’hi de manera fàcil, aconseguint de retruc una bona difusió
del programa. Més de la meitat de la plantilla del PAS va participar.
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●

●
●

Selecció de 8 propostes de projectes per l’anualitat 2015 a partir de les propostes presentades pel
PAS UPC. S’han documentat i 
fet públiques les diferents resolucions de les etapes del programa,
amb els criteris i recomancions als equips.
Impartició de 20h de formació en TEC pels equips de les tres propostes seleccionades pel comitè
Nexus24 amb la participació de formadors interns i externs.
Elaboració i publicació dels plans de treball i inici del desplegament de 3 de les 8 propostes, així
com de les corresponents bitàcores de treball de cada grup.

Fase 4. Disseny de l’estratègia de creixement orgànic de Nexus24
Un cop posat en marxa el programa cal estar amatents a revisar el que s’ha fet, treure conclusions i
millorar allò que no ha estat prou afinat. Per això el programa treballa amb qüestionaris de satisfacció de
les diferents accions i dels models de retroalimentació propis de la metodologia àgil com les DEMO i les
RETRO que fa cada equip, ja sigui el coordinador o els de projectes Nexus24. Els objectius plantejats en
aquesta fase són:
●
●
●

Disposar d’informació rellevant per avaluar la progressió del projecte
Dotarse d’una eina que permeti introduir la visió a mig termini en el dia a dia
Millorar l’estratègia de comunicació del programa

Accions
●
●
●
●

Revisió de les enquestes de satisfacció de la formació, dels projectes i en general del programa
incorporant visió interna i també externa
Incorporació de programari d’anàlisi de l’activitat col∙laborativa a la UPC com a complement de les
eines tradicionals d’enquesta.
Definició d’un nou pla comunicació de cara al segon semestre 2015 amb una millor segmentació
de públics, canals i missatge.
Identificació d’una estratègia de captació de persones amb perfil d’articulador per incrementar el
focus, l’impacte, la replicació orgànica i l’autonomia del programa.

4.Valoració econòmica
A nivell de recursos, els criteris per a la posada en marxa han estat:
● No dotar el programa de cap partida pressupostària
● Assignar a la coordinació del programa persones que compaginin les seves responsabilitats a
altres unitats (no dedicació fulltime)
● Aprofitar recursos existents i treballar amb l’estructura més lleugera possible
Personal
El cost principal del programa és el de coordinació. Les tres persones que fan la funció treballen al 40% de
la seva jornada al Nexus24, i la resta a GSIO, CATAC i GPE. L’estimació anual dels costos de personal de
l’equip de coordinació és de 63.000€. Les persones que participen als Equips Nexus24 obtenen el
reconeixement de les hores com a formació en el lloc de treball.
Formació
El programa requereix de noves habilitats i coneixements per part de l’EC que també assumeix la
impartició de la formació interna (cap cost extern). S’han buscat models d’autoformació, i d’interacció amb
experts per aprendrefent. Durant el primer any, s’ha treballat amb experts de primer nivell com 
We
Question Our Project 
(especialistes en el disseny de serveis públics, organitzadors de la 
Barcelona
GovJam
, on actuem com a mentors), 
Tejeredes
, qui ens ha assessorat en tot el procés, sense cap cost i
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Ouishare
, amb qui hem organitzat una sessió oberta al Campus sobre societat col∙laborativa. També hem
treballat amb experts interns en metodologies Àgils (
Agile Vilanova
).
Espais presencials i virtuals
El programa no té un espai físic propi assignat, i utilitza la sala pel professorat visitant del campus nord,
una sala actualment amb poc ús. Per les reunions s’aprofiten sales dels diferents campus. La primera
versió de la web del Programa Nexus24 s’ha fet amb un wordpress gratuït. Actualment, s’està iniciant el
desenvolupament d’una web amb Genweb4. També a l’espai virtual, es va demanar a UPCNET incloure
els requeriments del Programa Nexus24, que va ser pilot en el llançament de la nova eina “comunitats”.
No ha suposat un cost extra per a la UPC.
Funcionament
S’ha aprofiten els mateixos equips informàtics portàtils que tenen les persones a les unitats GPAQ i GPE, i
un equip en desús de l’Àrea d’Organització. S’han minimitzat les despeses de material fungible / papereria
pels diferents tallers i activitats, col∙laborant amb altres unitats quan s’ha necessitat material de manera
puntual (Impressió de plotters i cartells al Servei d’Infraestructures, fotògraf de Coordinació Campus
Nord…).
Valoració general
L’experiència fins ara és que s’ha fet de la manca de recursos una oportunitat de millora per a la
col∙laboració entre persones i unitats de la UPC i externes. Cal dir que en el procés d’institucionalització
del Programa, poden ser necessaris alguns recursos bàsics (Ex: genweb propi), tot i procurar mantenir el
criteri de la gestió de recursos compartits. Cal evitar la burocratització del programa, i el seu aïllament en
un compartiment estanc, doncs el faria contradictori amb el seu propòsit.

5. Avaluació dels resultats
A continuació es presenten les evidències dels resultats de les diferents activitats generades dels del
programa
Millora de la coordinació i la comunicació:
Accions

Evidències

Jornada 2014 Nexus24

261 participants
Presentació de 10 projectes o iniciatives col∙laboratives (format de posters)
Organització de 8 tallers per la comunitat

Plataforma comunitats
Nexus24

Participació de 739 persones del PAS
1746 “m’agrada” o de demostració d’afinitat amb un projecte concret
255 “Em vull implicar” de persones que volen participar activament en el projecte

Formació en la millora
de la comunicació

S’ha format a 35 persones dels 4 Equips Nexus24 (1 de previ, i 3 a la primera
convocatòria), a banda de l’equip de coordinació.

Publicació en obert

S’ha publicat en obert tota la documentació del programa establint un precedent per
altres unitats al web www.upc.edu/nexus24
Vistes: 13.375 (2014)  9.778 (2015)
Visitants: 2.069 (2014)1.812 (2015)
Posts: 36 (2014)13 (2015)

Activitats obertes a la

S’han organitzat 4 activitats:

7

comunitat

Jornada anual 11/12/14, 261 participants
Jornada Ouishare 5/3/15 “El futur serà col∙laboratiu o no serà, 40 participants
Sessió d’inici de projectes 26/3/15, 52 participants
Sessió final, prevista pel 3/7/15

Noves eines de
coordinació i
comunicació

Es posa en pràctica, amb freqüència, les videoconferències per a la comunicació dels
equips

Eficiència i sostenibilitat:
Accions

Evidències

Programa
sense
costos addicionals

Sense crear una estructura ni la seva càrrega administrativa s’ha posat en marxa un
programa que treballa amb la voluntat d’assolir el cost zero en el seu desplegament a
banda del 40% de les hores de l’equip de coordinació.

Buscar
el
màxim
impacte a través dels
articuladors

Es busca generar un creixement exponencial amb la identificació i formació de
persones amb perfil “articulador” que puguin dinamitzar i/o impulsar projectes
col∙laboratius (des de les seves unitats habituals) durant els propers deu anys, i amb
la crida a la participació de projectes i formació bàsica en TEC.

Eificiència

El fet de treballar un 40% de la jornada (equip de coordinació) promou l'eficiència
perquè ajuda a prioritzar i donar el màxim valor afegit a aquesta dedicació. També
ajuda a combinar diferents realitats de la UPC.

Integració de criteris

L’eficiència i la sostenibilitat son també criteris a l’hora d’escollir projectes nexus24,
que s’han d’orientar a la millora del funcionament de la universitat.

Resultats

De moment, els 3 projectes impulsats a la primera convocatòria han seguit endavant.
Es preveu que assoleixin els resultats esperats en el seu Pla de treball col∙laboratiu.

Definició adequada dels processos per simplificar els tràmits administratius:
Accions

Evidències

Metodologies

Es treballa en format i metodologia àgil, amb visió a llarg termini i enfoc a resultats a
curt, amb autonomia i transparència i tenint en compte a l’usuari a totes les
actuacions.
A nivell dels projectes, s’ha complementat la metodologia PlanDoCheckAct (PDCA)
per metodologies àgils de feedback continu. S’apliquen tècniques derivades del
“SCRUM”, com són l’organització per Sprints, les sessions de Retrospectiva, o les
Demostracions mensuals de resultats
Ús intensiu de les TIC per simplificar gestió de la informació.

Validació contínua

La validació política de l’avenç del programa el fa la gerència i el comitè nexus24,
realitzant també enquestes a la jornada anual i durant les formacions.
Per tal d’assegurar la millora contínua, es realitzen 3 nivells d’avaluació del programa:
1) activitats formatives; 2) projectes ; 3) Programa.
S’ha creat una “cartera” de persones alienes a la UPC que actuen com a observadors
externs i amb qui l’equip de coordinació es troba regularment.
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Disseny
operatiu

del

Alineació
redundància

sistema

S’ha creat un 
manual d’operació del programa
, públic i obert a propostes i
comentaris, que es millora contínuament des de l’experiència pràctica.

no

S’ha fet encaixar el programa amb el Pla de formació, i el Programa de
desenvolupament del lloc de treball.

i

Nivell d’innovació o millora contrastada
Accions

Evidències

Orientació de l’usuari i
participació
de
la
comunitat

El disseny del Programa es va realitzar a través de l’Equip Impuls, on es van aplicar
tècniques de Design thinking i d’orientació a l’usuari, per assegurar que el programa
respon a les demandes i necessitats de la comunitat.

Coherència
principis

els

El Manifest Nexus24 és referència a tots els equips col∙laboratius, i a totes les
decisions del comitè i de l’equip de coordinació.

d’elements

Sistema operatiu del programa (CridaImpulsDesenvolupamentRetorn)
Sistema participatiu i criteris de selecció dels projectes Nexus24, que inclou el
desenvolupament d’una mètrica de la col∙laboració en els projectes.
Entorn virtual Comunitat upc.edu per gestionar la proposta, la valoració i la implicació
de la comunitat en projeces Nexus24  Desenvolupament d’un sistema de
visualització de les col∙laboracions
Desenvolupament d’un programa formatiu i revisió del mateix un cop finalitzat per
preparar la següent versió. (Annex 7)
Desenvolupament dels valors (manifest) del Prograama
Desenvolupament del model propi de projectes TEC (projectes de Treball en Equips
Col∙laboratius)

Creació
nous

amb

Reconeixement extern

Interès de la la CPU (Conference dels Présidents des Universités) en una reunió
interna celebrada a París.
Interès de la FNCAS (Fédération Nationale de Conseil en Action Sociale pour les
Établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche): ponència convidada a
la jornada anual (Toulouse, 2/6/15)
Invitació a 2 membres de l’EC Nexus24 com a mentors de la Barcelona GovJam
(EAPC, 11/6/15)

6. Relació d’Annexos
1.
2.
3.
4.

Informe del Projecte pilot UPCCO 201113
Calendari de posada en marxa del Programa Nexus24
Esquema inicial del disseny del programa
Documents de la Primera convocatòria 2015/1
a. Informe de resolució Gener 2015
b. Projecte col∙laboratori (nova formació)
c. Enquestes satisfacció curs
d. Model TEC
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ANNEX 1

INFORME DE BALANÇ DEL PROGRAMA UPC-CO
SETEMBRE 2011-NOVEMBRE 2013
EQUIP DE COORDINACIÓ DEL PROGRAMA UPC-CO

INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

El treball col·laboratiu és un plantejament que es vol potenciar en el sí de les organitzacions actuals que
volen aprofitar el talent, la iniciativa, i la capacitat innovadora de les seves persones a través de noves
formes de relacionar-se, coordinar-se i, en definitiva, treballar. Per un costat és una resposta a la
creixent complexitat de les organitzacions, incertesa i velocitat de canvi del seu entorn. També ha estat
accelerat per l’emergència de les noves tecnologies que han permès que l’accés a la informació no tingui
barreres. En el fons, però, respon a una visió més participativa, on prima la confiança, i on aquest accés
a la informació és la base per aprofitar el talent i la diversitat de les persones.
Prenent com a referència algunes organitzacions tan properes i alhora tan complexes com la UPC
(principalment el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya) es va proposar el 2011 una
línia de treball per tal de promoure el treball col·laboratiu a la UPC, que va ser recollida per l’Àrea
d’Organització, i posteriorment impulsada per la Vicegerència de Personal i Organització. Sota aquest
paraigües es va iniciar un procés transversal amb diverses unitats de Serveis Generals, formant l’Equip
de coordinació del Programa UPC-CO, al qual a data d’avui s’han sumat les següents unitats: OGSIO,
SDP, GPE, SDO, inLabFIB i VGPO. Des de l’equip de coordinació d’UPC-CO estem convençuts de què
l’actual model organitzatiu pot acollir nous models de treball transversal com a resposta a les
necessitats emergents que se’ns plantegen.
Amb aquest esperit els objectius generals del programa UPC-CO han estat:





Crear un marc en el que la innovació en la gestió es reconegui, valori i promogui amb
l’objectiu de transformar l’organització cap a un model més flexible, obert i efectiu .
Motivar i desenvolupar professionalment el PAS a través de facilitar un entorn per a
l’aprenentatge i la col·laboració, fomentant l’adquisició i/o el desenvolupament de
competències professionals i personals, el reconeixement i la compartició de sabers distribuïts
entre les persones, i generant processos col·lectius il·lusionants.
Fer xarxa i experimentar, aglutinant les persones interessades en el treball col·laboratiu a la
UPC, identificant experiències innovadores de treball col·laboratiu internes i externes i iniciant
projectes pilot.

Aquest informe recull el procés i l’aprenentatge realitzat, de manera que pugui ser d’utilitat per
continuar avançant en la implantació del treball col·laboratiu per assolir objectius i per a la millora dels
resultats institucionals.

CRONOLOGIA

Quan

Què hem fet?

Qui1

Setembre 2011-Febrer 2012

Anàlisi de referents externs
(Programa Compartim Gencat)

AO / OGSIO / SDP / GPE

Febrer-Maig 2012 (preparació)
Juny 2012 (activitat formativa)

Projecte pilot. Curs “Treballem
diferent, Compartim Energia”

AO / OGSIO / SDP / GPE

Octubre 2012

Avaluació primera fase UPC-CO i
definició de línies de treball 201213.
Ampliació equip coordinació UPCCO

AO / OGSIO / SDP / GPE

Febrer-Maig 2013

Projecte col·laboratiu “Guia de
Biblioteques Sostenibles UPC”

OGSIO / SBPA / SI / SDP

Març 2013

Grup de treball intern per definir
una convocatòria UPC-CO

Equip de coordinació UPCCO

Novembre 2013

Balanç fins a l’actualitat UPC-CO

Equip de coordinació UPCCO

Gener 2013

1

VGPO / OGSIO / SDP / GPE /
inLab FIB / SDO

AO: Àrea d’Organització; OGSIO: Oficina de Gestió Sostenible i d’Igualtat d’Oportunitats; SDP: Servei de
Desenvolupament Professional; GPE: Gabinet de Projectes Específics; VGPO: Vicegerència de Personal i
Organització; SBPA: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius; SI: Servei d’Infraestructures; SDO:
Servei de Desenvolupament Organitzatiu; inLabFIB: Laboratori de Càlcul de la FIB.

QUÈ HEM APRÈS?
Els dos anys d’experiència del Programa UPC-CO han permès avançar en alguns dels aspectes clau d’un
programa d’aquestes característiques. A continuació es descriuen els mateixos.

MODEL I REFERÈNCIES
En l’àmbit d’una administració propera, és una referència el Programa Compartim, del Departament de
Justícia, iniciat l’any 2005. També es pot destacar el Govern Basc, amb el seu Plan de Innovación Pública.
Aquests programes emergeixen des de la gestió del coneixement i la cerca de maneres més eficients
d’organitzar-se per assolir administracions més innovadores i obertes. És intrínseca a aquests programes
la voluntat de compartir el propi aprenentatge institucional, i per tant, col·laborar amb altres
organitzacions que facin camins similars. Les dificultats són compartides, perquè hi ha similituds
evidents entre les organitzacions públiques.
Una idea que ha planat sobre el Programa UPC-CO és organitzar unes jornades a la UPC sobre aquesta
qüestió, per continuar teixint col·laboracions, fer visible el plantejament institucional, compartir bones
pràctiques i atraure totes les persones interessades. Aquesta iniciativa resta pendent.

ENCAIX AMB EL MODEL DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PAS
Per poder implementar els primers projectes pilot ha estat clau assegurar un temps de treball
reconegut que permetés la dedicació de les persones implicades a projectes de caràcter transversal.
El mecanisme emprat, talment com han fet altres organitzacions públiques, ha consistit en reconèixer el
temps de dedicació com a temps de formació per al lloc de treball, que ja està reconegut per al PAS de la
UPC. Així, UPC-CO ha esdevingut una modalitat de formació i treball específica integrada en el Pla de
formació del PAS.

Des del SDP amb l’objectiu d’assegurar l’assoliment i el desenvolupament de competències tècniques i
personals dins de les activitats formatives de treball col·laboratiu, a partir de l’activitat “Guia de
Biblioteques Sostenibles”, s’han adaptat i desenvolupat noves eines a les ja existents per a les accions
formatives del PAS UPC. Aquestes novetats han estat:
-

-

Incorporar al qüestionari de satisfacció de l’activitat preguntes específiques relacionades amb
la metodologia i eines utilitzades (sessions presencials i virtuals, aplicatius i eines tècniques,
seguiment de la planificació prevista, etc.) i amb el grau de satisfacció envers l’experiència de
treball col·laboratiu.
El disseny d’una nova eina específica (Qüestionari de valoració del Treball Col·laboratiu) per a la
valoració de les competències personals que s’esperen evidenciar amb aquesta metodologia
relacionades amb la percepció i valoració de l’aportació individual dins del propi equip de
treball i de la dinàmica grupal dels diferents equips.

PROJECTES PILOT
Durant els anys 2012 i 2013, s’han fet dos projectes pilot, tots dos relacionats amb la temàtica de
l’estalvi energètic, que s’adeqüen bé a la naturalesa de problemes de caire transversal que requereixen

solucions col·laboratives i innovadores. La primera de les activitats, “Treballem diferent, compartim
energia”, en la que van participar 16 PAS de perfils i campus diferents, van treballar durant 15,5h amb
els següents objectius:
Principal: Desenvolupar les habilitats bàsiques necessàries per participar activament en equips de treball
col·laboratius.
Específics:
- Entendre el treball col·laboratiu com una palanca de canvi organitzatiu i cultural tant el l’àmbit
professional com en el personal.
- Conèixer les diferents eines 2.0 que poden contribuir a treballar diferent en entorns laborals
interdisciplinaris, tot realitzant pràctiques properes i vinculades amb el context UPC.
- Establir les bases per iniciar un treball col·laboratiu i transversal en l’àmbit de l’estalvi energètic,
essent aquest extensible a altres àmbits de la Universitat.
La segona acció formativa va ser “Guia de Biblioteques Sostenibles UPC” (24h), on van participar 14 PAS
de l’àmbit de biblioteques, en la que es van plantejar els següents objectius:
Principal: Conèixer i posar en pràctica la metodologia de treball col·laboratiu participant en l’elaboració
d’una guia d’estalvi energètic específica per als espais de les biblioteques de la UPC.
Específics:
-

Posar en pràctica la metodologia de treball col·laboratiu treballant en un projecte concret
fent ús de les eines 2.0.

-

Entendre les implicacions del treball col·laboratiu com una palanca de canvi organitzatiu i
cultural tant en l’àmbit professional com en l’organitzatiu.

-

Identificar i concretar accions efectives i eficients d’estalvi energètic a qualsevol biblioteca.

-

Contribuir en l’elaboració d’una guia d’estalvi energètic específica per a biblioteques.

i obtenint com a resultat la creació de la Guia d’estalvi d’energia per a les Biblioteques de la UPC. El
resultat s’ha assolit, i es considera que amb una eficàcia global superior respecte a haver-ho feta nivell
de gabinet tècnic; mitjançant la metodologia col·laborativa, els mateixos gestors de la biblioteca s’han
fet seva la Guia en haver fet un anàlisi més complet (amb les seves aportacions com a
“experts/expertes”, per haver compartit les idees, contemplant punts de vista diferents i
complementaris, ...), obtenint un resultat de més qualitat i aplicabilitat que faciliten el posar-la en
pràctica..
Fruit dels projectes pilot s’han desenvolupat mòduls formatius específics que serveixen de base per a
futures accions d’aquesta índole: (1) Nocions generals i tendències a les organitzacions, (2) Fonaments i
compromisos de la dinàmica del treball col·laboratiu: rols a desenvolupar, pautes i orientacions, (3)
Eines per al treball en xarxa.
Un dels punts necessaris per garantir el bon desenvolupament de la modalitat de treball col·laboratiu és
l’equilibri entre el pla de treball establert i la seva avaluació, i el marge de flexibilitat que un procés de
“co-construcció” comporta. També cal seleccionar bé quins projectes es poden fer en la modalitat de
treball col·laboratiu, ja que cal entendre l’aprenentatge i el treball col·laboratiu com una modalitat de
treball per assolir millores, i això requereix contextualitzar-los en projectes concrets, sovint de

naturalesa transversal.En relació a l’acompliment dels objectius generals del programa (innovació,
motivació i xarxa) en el marc dels projectes pilot, podem concloure que:






les innovacions que s’han produït no són tant d’ordre específic, sinó d’ordre organitzatiu i/o
institucional: en la primera de les activitats s’han generat espais nous de trobada entre perfils
que habitualment no conflueixen. En la segona, el fruit (una guia d’estalvi energètic escrita per
personal de biblioteques) no és tan innovadora pel seu contingut sinó pel grup que l’ha
realitzada. S’ha rebut, abans mateix d’acabar-la, la demanda del resultat per part d’altres
institucions que gestionen equipaments similars (Generalitat, Diputació, etc.).
A nivell de motivació, s’ha copsat que la implicació i l’interès dels participants era alt. En
ambdós casos, les valoracions dels participants han estat molt positives ( Veure informes
d’avaluació de les activitats formatives).
En termes de xarxa, s’ha percebut la capacitat del programa per potenciar connexions entre
unitats/persones que habitualment no treballen conjuntament.

ORGANITZACIÓ I RECURSOS
Tal com s’ha esmentat en el primer apartat per tal d’endegar els objectius previstos s’ha creat un equip
de coordinació transversal format per diverses unitats de serveis generals sota la responsabilitat de la
Vicegerència de Personal i Organització.
Aquest equip de treball s’ha reunit periòdicament per tal d’anar definint, avalant i revisant les diferents
actuacions. En termes generals, la distribució de tasques s’ha fet atenent a les funcions pròpies de cada
unitat participant, tot i que també compartint la idea que part dels plantejaments no responien a la
funció d’una unitat en concret sino que requerien d’un enfocament transversal (fet que dóna raó i sentit
al grup).
En relació a la composició del grup, el nombre i diversitat de membres ha permès l’assoliment de bona
part dels objectius previstos. La incorporació de noves unitats ha permès enriquir i fer més diversa la
visió del grup, aspecte positiu per a una implantació progressiva del programa. Durant aquest temps
també ha sorgit el plantejament de poder incorporar a aquest model, per la seva pròpia naturalesa, tant
el col·lectiu PAS com el PDI.
Alhora, afirmar que el treball d’aquest grup no hagués estat possible sense el paraigües de la
Vicegerència atès que per a la implantació del nou model cal trencar barreres de caire cultural i
organitzatiu. Per seguir progressant en aquesta direcció es considera essencial comptar amb un
lideratge i suport clar per part de la Direcció de la UPC.
Globalment, s’ha percebut com el treball realitzat sota l’encàrrec de la Gerència ha aportat beneficis
tangibles i intangibles (noves activitats de formació, exploració i connexió amb organitzacions de
l’entorn, resultats específics aplicables a la gestió, noves relacions internes, etc...).
Per continuar impulsant i donar difusió a aquesta modalitat de treball col·laboratiu, una de les accions
del grup ha estat l’elaboració d’una primera proposta (veure Fig. 1) per definir la posada en marxa de
nous projectes col·laboratius de manera sistematitzada. En termes generals consisteix en establir una
convocatòria com a mecanisme per aflorar propostes per part del PAS a partir de les quals, i d’acord
amb uns criteris de valoració prèviament establerts, s’engegarien projectes col·laboratius reconeguts
com a activitat formativa. La convocatòria garantiria que els projectes triats responguessin a les
necessitats i expectatives de la institució. Tanmateix, aquesta proposta requereix una major maduració i

es considera una tasca pendent que permeti avançar en la incorporació d'un model de treball més
col·laboratiu en la nostra organització" .
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Presentació del programa

Adaptació al catàleg

Seguiment del projecte

Recepció de sol·licituds

Publicació proposta com
oferta formativa

Retiment de comptes

Verificació tècnica
propostes

Gestió d’inscripcions

Avaluació del projecte

Avaluació de propostes
per comitè de selecció

Creació i formació inicial
grups de treball

Avaluació d’acció
formativa

Fig. 1. Esquema
la Convocatòria de Projectes Col·laboratius
anuals2014
AteneaLabs
Tardor de
2013
Hivern 2014 inspirat en les convocatòries
Primavera
->
(1)

Nota: Un cop rebudes i avaluades les propostes
presentades,
Feb14.
Publicaciós’adapten els objectius i continguts de les mateixes al
marc de presentació de les activitats formatives
del SDP per
oferta formativa
SDPtal de poder-les publicar dins del catàleg d’accions
formatives del PAS UPC.

EINES TIC
Referent a les eines TIC s’ha fet ús a nivell pràctic de les principals eines disponibles a la UPC (pròpies i
externes), tant per part de l’equip de coordinació com en els projectes pilot.
Restaria pendent fer una anàlisi en major profunditat sobre el seu ús, però en qualsevol cas, a nivell del
desenvolupament del programa es creu positiu treballar amb un ventall ampli atès que les funcionalitats
són complementàries. Dit això, s’ha considerat important l’ús de la plataforma Atenea com a eina
validada internament que permet funcionalitats relatives al seguiment i avaluació dels projectes
col·laboratius com a activitats formatives.
Com a apunt final, comentar que cal seguir millorant les competències en l’ús de les eines
col·laboratives 2.0 per tal de treure’n més profit a les mateixes. Alhora, la pràctica ha permès veure
l’existència de mancances d’infraestructura, de formació de les persones usuàries i de suport en l’ús de
les eines des dels serveis corresponents.

SITUACIÓ ACTUAL

El següent diagrama DAFO ha estat realitzat per l’equip de Coordinació.
Tema:

Programa UPC-CO
(amb particular èmfasi en el projecte pilot de treball col·laboratiu: Guia de Biblioteques Sostenibles UPC)

Punts Forts

Punts Febles














Impuls i coordinació general del projecte pilot
Bon lideratge a cada grup que ha activat als seus
membres
Adequada selecció de participants (motivats i amb
experiència en treballar de forma col·laborativa)
La metodologia és motivadora per les persones
participants
Integrat en el Pla de Formació que ha significat un
suport institucional
Valoració positiva dels resultats d’aprenentatge
Ha resultat una bona eina de coordinació entre
unitats transversals
Persones amb alt grau de compromís i implicació
per la institució i la seva millora
El desenvolupament i la facilitat de les eines TIC
que propicien el treball de forma col•laborativa

Oportunitats

Experiències d’èxit en altres Ens i Administracions

La metodologia i els continguts multidisciplinars
permeten apropar PAS/PDI/Estudiants

L’interès i el reconeixement extern d’altres
Universitats pel producte desenvolupat (Guia
Biblioteques Sostenibles)

La metodologia ha creat nou coneixement amb
caràcter de sinergia (“suma”)

Moment de canvis organitzatius que poden
propiciar noves oportunitats i l’obertura a noves
formes de fer

Proper canvi de govern pot suposar un nou impuls






Es detecta una forta distància entre el model UPCCO i la percepció de les necessitats de
l’organització
Manca de maduresa a l’organització per acceptar
el model col·laboratiu en l’organització
Manca sistematitzar criteris per la implementació
gradual
Manca definir criteris de cost i dedicació de
recursos
Cal definir institucionalment les unitats de suport i
la seva legitimitat en els temes transversals

Amenaces

Forta velocitat en el canvi de les eines TIC
disponibles

La pròpia estructura burocràtica de la UPC pot
dificultar la implementació general

RECOMANACIONS
MANTENIR, RECOLZAR I ENRIQUIR EL GRUP DE TREBALL
Els dos anys de recorregut del Programa UPC-CO, i el context tant intern com extern, mostren
la pertinença de dedicar esforços i recursos per transformar el model cultural de treball actual.
No obstant, per fer majors progressos és indispensable una major definició de l’encàrrec i un
seguiment freqüent del mateix.
Mantenir el vincle amb el Pla de formació sembla una bona estratègia per assegurar la
disponibilitat de temps de persones treballadores de la UPC en el seu horari de treball.
L’encaix organitzatiu és el següent pas per poder iniciar una primera fase d'implantació,
garantint així que els futurs projectes en treball col·laboratiu encaixin dins del model
organitzatiu, aportant valor i afavorint l'eficiència organitzacional.

SISTEMATITZAR EL PROGRAMA (CONVOCATÒRIA)
Un dels elements claus que requereix ara el programa és la seva sistematització i escalabilitat.
Una opció per fer-ho és basar-se en la proposta de convocatòria de projectes col·laboratius
que s’ha presentat en aquest informe.

OBERTURA DEL PROGRAMA: JORNADES, PDI
És intrínsec en els valors del treball col·laboratiu l’obertura a les xarxes interessades en aquest
enfocament per generar noves interaccions que poden reforçar la validesa del model. No fer-ho
corre el risc de deixar el model en un entorn tancat, i per tant, poc col·laboratiu.
Una manera pràctica és organitzar una jornada anual de treball col·laboratiu, que ajudi a la
difusió i aflori les bones pràctiques (institucionalitzades o no) que es fan a la UPC, i que permeti
alhora fer visible els actors actius, relacionar-los, i fer venir agents d’altres organitzacions que
puguin ajudar a la posada en valor del que es fa internament. Caldria valorar la viabilitat
d’aquesta proposta d’acord amb el desenvolupament del projecte.
Per altra banda, estendre el focus del programa també al PDI és una decisió que s’ha de valorar.
Per un costat, hi ha una cultura diferenciada dels models de treball dels dos col·lectius, que pot
fer recomanable mantenir el programa només en l’àmbit del PAS. Per altra, convindria apropar
les dues cultures de treball i reduir, progressivament, la distància en dos col·lectius d’una
mateixa comunitat. Al final, és important entendre que en el treball col·laboratiu el que prima
és la iniciativa i la proactivitat, i per tant no es pot pretendre acotar –ni que es vulgui- l’àmbit
de treball on es practica, ja que el punt clau radica en cada persona.

IMPULSAR UN SISTEMA INTERN D’INNOVACIÓ (O FOMENT DE LA INTRAPRENEDORIA)
Moltes organitzacions enfoquen el plantejament del treball col·laboratiu des de la lògica de
l’aprenentatge organitzacional i la innovació interna. Sovint, es parla de foment de la

intraprenedoria, per tal d’aprofitar el talent i la motivació de persones dins de l’organització
que poden afavorir els canvis positius i el dinamisme.
A les universitats, la missió d’innovació que com a institució li és pròpia (conjuntament amb la
recerca i l’educació) emmascara aquesta necessitat, i sovint fa difícil que emergeixin iniciatives
d’innovació aplicades a la pròpia gestió i al funcionament de la mateixa universitat. En aquest
plantejament, cal reflexionar si una visió de la universitat com a Laboratoripodria oferir
oportunitats per ser un eix de dinamització del treball col·laboratiu, més enllà de treballar-hi
dins el marc de la formació del PAS.

ANNEXOS
•

Compartim energia. Balanç i proposta (set. 2011-set. 2012).

•

Proposta de fases de treball per endegar la convocatòria de projectes UPC-CO (abril 2013).

•

Presentació Guia “Biblioteques sostenibles”.

•

Informe avaluació activitat formativa “Guia de Biblioteques Sostenibles UPC”

•

Informe avaluació activitat formativa “Treballem diferent, Compartim energia”

REFERÈNCIES
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Annex 2. Calendari resum del disseny i desplegament
Nom
fase

Any

Període

Disseny 2014 Gen-Maig
Program
a
Nexus24

Activitat

Fita

Encàrrec de gerència
Equip de coordinació
Contacte Tejeredes
Disseny model. Referents externs, encaix
Constitució Equip Coordinació Nexus24
intern, esquema de programa
Reunió amb Tejeredes
GovJam 2014
Reunió amb UB comunitats de pràctica
Creació esquema programa
Reunió amb Jordi Graells, XIP
Taller WeQuestion
Constitució grup impuls
Creació de la web del Programa Nexus24

Juliol-Des
embre.

Equip impuls: Definició valors i sistema
operatiu del programa i encaix dins
l’organització
Creació Manifest

Nov-Des

Encaix dins l'organització: SDP, PDP...
Retro Equip impuls Nexus24
Constitució Comitè Nexus24
Presentació pública Programa Nexus24
Com participar en
participació i FAQs

2015 Des-Gen

convocatòria:

manual

Fase Crida: eina Comunitats, resolució, web
Eina Comunitats

Inici
Program
a
Nexus24

Resolució Crida 2015/1 (Comitè)
Febrer

Observació
procés:
anàlisi
enquestes, autodiagnòstic..

xarxes, Anàlisi de xarxes
Taller autodiagnòstic

Març

Fase d'Impuls 2015/1 (3 sessions de
formació), Sessió inici de projectes, Jornada
Ouishare
Sessions formatives "Introducció al disseny d'un
projecte col·laboratiu"
Sessió d'inici de projectes IP 2015/1
Jornada Ouishare: el futur col·laboratiu

Abril

Fase de Desenvolupament 2015/1

ANNEX 3

ANNEX 4

Annex 4. Documents de la Primera convocatòria 2015/1
1.
2.
3.
4.

Informe de resolució Gener 2015
Projecte col∙laboratori (nova formació)
Enquestes satisfacció curs
Model TEC

Programa Nexus24

Document de resolució de la fase de CRIDA
Convocatòria 2015/1
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Document de resolució fase de CRIDA de la convocatòria 2015
En data 29/1/15 es va reunir el Comitè Nexus24 per avaluar les propostes rebudes durant la fase de CRIDA de la 1a
Convocatòria del Programa Nexus24 i seleccionar els projectes que entraran en la fase d’IMPULS. Aquest document descriu el
procés d’avaluació que s’ha dut a terme segons s’especifica en el 
Manual de participació
.
El Comitè Nexus24, a la vista de la quantitat i qualitat de projectes rebuda, decideix no obrir la fase de CRIDA de la propera
segona convocatòria del 2015. Així doncs, de tots els projectes rebuts, els tres que han obtingut la major classificació passaran
a la fase de IMPULS de la primera convocatòria (febrer 2015), i els classificats a les posicions 4 a 8 ho faran a la Fases
d’IMPULS de la segona convocatòria (octubre 2015).

Projectes presentats a la Fase de CRIDA de la convocatòria 2015/1
Fins a la data de tancament de la convocatòria s’han introduït a la plataforma de comunitats 14 projectes, un dels quals queda
descartat per manca d’informació i 13 són validats. A l’
Annex I es pot consultar un resum dels projectes validats, i tota la
informació i comentaris es pot trobar a la Comunitat Nexus24.

Gràfic resum del resultat de la Fase de CRIDA de la convocatòria 2015/1.
El gràfic que segueix mostra els resultats de manera visual de les propostes.
● Els projectes de les columnes 1 a 3 començant per l’esquerra passen a la Fase d’IMPULS que comença al febrer.
● Els projectes de les columnes 4 a 8 passen a la Fase d’IMPULS que comença a l’octubre.
● Els projectes de les columnes 9 i 10 queden en llista d’espera per si algun del projectes 1 a 8 no segueix endavant per
algun motiu.
● Els projectes de les columnes 11 a 13 queden descartats en aquesta convocatòria.
Nota: els acrònims de projectes són els de la taula de la pàgina 4.
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Selecció de 10 projectes per ordre de criteri de Suport Obtingut (SO)
Entre tots els projectes validats s’han seleccionat els 10 que han rebut més suports de la comunitat, amb una ponderació del
40% pel nombre de “M’agrada” (màxim de 100 punts pel 261) i del 60% pel nombre de “Em vull implicar” (màxim de 100 punts
pel 20 persones). Per ordre d’inscripció dels projectes els suports obtinguts fins a les 12:00h del dia 26 de gener són:
Ordre
entrada

Títol del projecte

Acrònim

# M’agrada

# Em vull
implicar

Suport Obtingut
ponderat

P1

Vine a construir el banc de coneixement

BdC

180

17

79

P2

Creant tickets amb un simple mail: Passarel·la mail/gn6

GN6

148

10

53

P3

FEM FUN-Q! Fem la qualitat fàcil i divertida

FunQ

261

18

94

P4

Cap a l'Oficina Sense Papers: l'Expedient Acadèmic Digital

EaD

140

14

63

P5

Més enllà de la teva taula. Vols conèixer què fan altres companys?

+Enllà

253

18

93

P6

Transformem la UPC en la uni del segle XXI: la SMART univerCITY

Smart

149

13

62

P7

Banc del Temps UPC: Vine a intercanviar les teves experiències!

BdT

119

8

42

P8

Compartim un cas d'èxit: gestió electrònica de compres i viatges

ECompra

204

18

85

P9

GeosTIC

GeosTIC

113

7

38

P10

UPC International Staff Training TIC Week

TIC Week

69

8

35

P11

On són les meves fotos??

Fotos

120

10

48

P12

Viabilitat i seguiment de projectes Marie Curie

Curie

29

8

28

P13

Student engagement at the UPC

Engagement

152

15

68

Els tres projectes que obtenen menor puntuació i queden descartats en aquest filtre són
● GeosTIC,
● UPC International Staff Training TIC Week i Viabilitat i
● Seguiment de projectes Marie Curie.
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Valoració dels 10 projectes seleccionats incloent criteris d’Interès Institucional
Als 10 projectes restants se’ls aplica la valoració per Criteris d’
Interès Institucional (II). El resultat obtingut (màxim de 100
punts) es suma al 100 punts del Suport Obtingut amb una ponderació del 50% i s’obté la taula següent on apareixen els
projectes per ordre de puntuació total.

Nom del projecte

TOTAL (s/ 200p)

Compartim un cas d'èxit: gestió electrònica de compres i viatges
.

169

Vine a construir el banc de coneixement

157

Student engagement at the UPC

152

Més enllà de la teva taula. Vols conèixer què fan altres companys?

148

FEM FUN-Q! Fem la qualitat fàcil i divertida

147

Cap a l’Oficina Sense Papers: l’Expedient Acadèmic Digital

144

On són les meves fotos??

124

Creant tickets amb un simple mail: Passarel·la mail/gn6

123

Banc del Temps UPC: Vine a intercanviar les teves experiències!

113

Transformem la UPC en la uni del segle XXI: la SMART univerCITY

108
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Projectes seleccionats per a la fase d’IMPULS de la 1a convocatòria (febrer 2015)
Per ordre de puntuació es seleccionen els 3 primers projectes
Nom del projecte
Compartim un cas d'èxit: gestió electrònica de
compres i viatges
.
Vine a construir el banc de coneixement
Student engagement at the UPC

Impulsor/a 1

Impulsor/a 2

Impulsor/a 3

José María Haro
(TSC)

Montse Mestres
(EPSEVG)

Oriol Teixidó
(ETSECCPB)

Lara Àguila
(USGA)

Bea Álvarez
(SDP)

Chantal Alastruey
(EPSEB)

Araceli Adam ICE)

Ángels Serrat
(SCOM)

M.Eugènia Esbrí
(CTTEPSEVG)

Projectes seleccionats per a la fase d’IMPULS de la 2a convocatòria (octubre 2015)
Per ordre de puntuació es seleccionen els projectes del 4 al 8
Nom del projecte

Impulsor/a 1

Impulsor/a 2

Impulsor/a 3

Més enllà de la teva taula. Vols conèixer què fan
altres companys?

Clara Canals
(SGA)

Clara Solà
(USGA)

Cristina Lasheras
(CTT)

FEM FUN-Q! Fem la qualitat fàcil i divertida

Jaume Pérez
(EPSEVG)

Xavier Codinas Poch
(CEIB)

Patricia Duarte
(ETSEIB)

Montse Calero
(Campus BLL)

Frederic Casanovas
(Àrea PO)

Carme Muñoz
(SGA)

On són les meves fotos??

David Gener
(SBD)

Joaquim Subirats
(Coordinació CN)

Sílvia Ecua
(Servei Patrimoni)

Creant tickets amb un simple mail: Passarel·la
mail/gn6

Jaume Moral
(FIB)

Alex Muntada
(Dep. AC)

Àngel Aguilera
(ETSECCPB)

Cap a l’Oficina Sense Papers: l’Expedient Acadèmic
Digital
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Membres del Comitè Nexus24

●
●
●
●
●
●

P
ilar Batanero
Carla Bragós
Ana Belén Cortinas
Víctor Cullell
Didac Ferrer
Olga Lanau

B
arcelona, a 29 de gener de 2015
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ANNEX I. Relació de projectes
P1. 
“Vine a construir el banc de coneixement”
(BdC)
Lara Àguila (USGA), Bea Álvarez (SDP), Chantal Alastruey (EPSEB)
Proposen construir un espai en què la comunitat pugui sol∙licitar i oferir la seva ajuda per resoldre temes concrets relacionats
amb les tasques pròpies del lloc de treball o bé per ampliar els seus coneixements i competències enfocades a la millora i al
desenvolupament professional.

P2. 
“Creant tickets amb un simple mail: Passarel·la mail/gn6″
(Gn6)
Jaume Moral (FIB), Alex Muntada (Dep. AC), Àngel Aguilera (ETSECCPB)
Proposen automatitzar la gestió de tickets d’usuari quan aquests, en comptes d’arribar pel servei “PUC” implementat via GN6,
ho fan via email. En aquests casos ara és un tècnic o tècnica TIC qui els ha de transformar, i amb el projecte volen que es faci
de manera automàtica.

P3. 
“FEM FUN-Q! Fem la qualitat fàcil i divertida”
(Fun Q)
Jaume Pérez (EPSEVG), Xavier Codinas Poch (CEIB), Patricia Duarte García (ETSEIB)
Proposen impulsar i millorar els processos de gestió dissenyats per les escoles en els sistemes de garantia interna de la
qualitat (AUDIT), de manera col∙laborativa i amb metodologies àgils com l’SCRUM .

P4. 
“Cap a l’Oficina Sense Papers: l’Expedient Acadèmic Digital”
(EAD)
Montse Calero (Campus Baix Llobregat), Frederic Casanovas (Àrea PO), Carme Muñoz (SGA)
Proposen crear un expedient acadèmic digital tots els documents que tenen a veure amb l’expedient acadèmic dels
estudiants consultable per aquests i pels gestors des de PRISMA o esecretaria.

P5. 
“Més enllà de la teva taula. Vols conèixer què fan altres companys?
” (+ Enllà)
Clara Canals (SGA), Clara Solà (USGA), Cristina Lasheras (CTT)
Proposen establir un protocol que permeti bescanviar per un dia el teu lloc de treball per anar a fer una visita a una escola o a
un campus, o a un servei, i així conèixer la gent que hi treballa, què fan, els espais a on treballen i com els fan servir.
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P6. 
Transformem la UPC en la uni del segle XXI: la SMART univerCITY
(SMART)
Joan Giralt (OSI), Isabel Darnell (ICE), Sandra Hernández (FIB)
Volem transformar la UPC perquè sigui una universitat que es gestioni de forma intel∙ligent i que s’adapti a les persones,
aquest canvi afectarà a tots els àmbits de la universitat.

P7. 
Banc del Temps UPC: Vine a intercanviar les teves experiències!
(BdT)
Maite Gallardo (ETSAV), Silvia Gómez Castán (GSIO), Joan Giralt (OSI)
El Banc del Temps UPC és un projecte que permet l’intercanvi de serveis i habilitats entre els usuaris, utilitzant com a
moneda de pagament l’hora (el temps).

P8. 
Compartim un cas d'èxit: gestió electrònica de compres i viatges
(E-buy)
José María Haro (Dep. TSC), Montse Mestres (EPSEVG), Oriol Teixidó (ETSECCPB)
Transformar una aplicació dissenyada per complir uns objectius en el context d'un departament en una eina que pugui donar
servei a qualsevol unitat de la UPC, adaptantse a la seva organització, als seus procediments i als mitjans de que disposi.

P9. 
GEOSTIC
Eulàlia Formentí (OSI), Silvia Soriano (USGA), Albert Marquès (Dep. Eng. Terreny)
Crear una unitat transversal experta en projectes tecnològics i explotació de serveis TIC: el geosTIC. Serà un grup de personal
TIC especialitzat que aglutini coneixement de les diverses branques que conformen les TIC de la Universitat, que sigui capaç
de donar suport expert en el desenvolupament de projectes i explotació dels serveis TIC de la Universitat.

P
10. 
Intercanviem coneixement amb altres TIC Europeus.Creem la UPC International Staff Training TIC Week
(Week)
Albert Renom (FIB), Lluïsa Romanillos (Gabinet Relacion Int.), Gabriel Verdejo (Dep. Ciències Computació)
Amb aquesta iniciativa volem impulsar la innovació, a través de compartir les nostres experiències, necessitats, metodologies i
coneixements amb professionals de les TIC d'altres universitats europees que ens permetrà no només liderar aquest canvi
tecnol
ògic sinó posar la UPC com a referent de la universitat del segle XXI

P11.
On són les meves fotos??
(Fotos)
David Gener (SBD), Joaquim Subirats (Coordinació CN), Sílvia Ecua (Servei Patrimoni
)
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Facilitar la gestió diària dels documents fotogràfics i audiovisuals, i assegurarne i agilitzarne l’accés.
Conservar i fer accessible el patrimoni fotogràfic i audiovisual de la UPC.
Posar a l’abast de la comunitat UPC aquest patrimoni per a que pugui localitzar ràpidament imatges i en pugui fer ús.
Facilitar l’enriquiment, de forma ordenada, del fons documental i posarlo a un sol clik de distància de la comunitat UPC

P12. 
Viabilitat i seguiment dels projectes europeus Marie Curie
(Curie)
Sara Borrás (CTT), Lídia Ferreras (Servei Personal), Sonia Díaz (Serveis Jurídics)
Es tracta d'un grup de treball per tal de millorar la gestió i seguimenet dels procediments relacionats amb els projectes
europeus Marie Curie, per evitar disfuncions i unificar criteris.

P13. S
tudent engagement at the UPC
(Student)
Araceli Adam (ICE), Ángels Serrat (Servei Comunicació), M.Eugènia Esbrí (CTTEPSEVG)
Serà molt important entendre bé perquè a tants països s’està fent servir lo de l’Student Engagement com a sistema de mesura
de la qualitat de les universitats. Què té això de tant potent? Tots intuïm que és important que els estudiants guardin un bon
record del seu pas per la universitat, però hi ha més cosa al darrera, no?
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Procés d’aprenentatge
Col·laboratori Nexus24
Proposta 1 (esborrany Comitè Nexus24)
Data darrera actualització: 07/05/2105

SUMARI

Objectiu general
Antecedents: La formació 2015/1
Objectius d’aprenentatge
Estructura i programa
Referències conceptuals
Enquestes de satisfacció del Curs
Proposta: Col∙laboratori de formació 2015/2
Idees clau per al nou model d’aprenentatge
Objectius d’aprenentatge
Com s’assoliran? Els itineraris formatius del col∙laboratori
Descripció de les temàtiques de les sessions
Revisió i elaboració del document
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Objectiu general
L’objectiu general d’aquesta proposta és 
millorar les activitats d’aprenentatge dels
participants als Equips Nexus24 durant les fases d’impuls i de desenvolupament per
assegurar que s’obtenen bons resultats del pas pel programa: resultats útils en els projectes i
consolidació de competències col∙laboratives en les persones.
Aquest procés s’ha elaborat a partir del feedback rebut durant la formació 2015/1. Aquesta
proposta de formació per al 2015/2 se sotmetrà a la valoració interna i externa de persones
clau.

Antecedents: La formació 2015/1
La primera experiència amb els equips Nexus24 (convocatòria 2015/1) va implicar establir un
sistema pilot de reconeixement de la formació. Es va optar per oferir una activitat formativa
obligatòria amb reconeixement d’activitat per part del Servei de Desenvolupament
Professional. A meitat de la formació, el Comitè Nexus24 va decidir incorporar les dues
sessions obligatòries (Inici de projectes, i Final de projectes) com a activitats reconegudes,
arribant a un total de 20h. Val a dir que l’opció escolllida inicialment respon a la cerca d’un
encaix directe amb el sistema existent de desenvolupament professional.

Objectius d’aprenentatge
L’objectiu principal de l’acció formativa va ser conèixer i posar les bases per desenvolupar un
treball en equips col∙laboratius (TEC).
Com a resultat de l’acció, es va establir que, la persona participant podria:
● Conèixer i potenciar els seus recursos personals per complementar l’equip de treball.
● Reflexionar sobre el grau d’implicació i confiança mútua de l’equip de treball.
● Examinar i integrar els valors i del treball col∙laboratiu.
● Conèixer i posar en pràctica eines de treball col∙laboratiu.
● Dissenyar el pla de treball del projecte col∙laboratiu a desenvolupar en el marc del
Programa.

Estructura i programa
En la Fase d’Impuls, el Servei de Desenvolupament Professional (SDP) va convocar als
equips seleccionats al Curs “
Introducció al disseny d’un projecte col∙laboratiu
”. Aquest curs,
d’assistència obligatòria, va tenir 15 hores de durada repartides en 3 sessions presencials de
5 hores + 2 sessions de seguiment de 2,5h corresponent a la Sessió d’Inici de Projectes (IP) i
Jornada Nexus24/Demo. En total van ser 20 hores.
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En la Fase de Desenvolupament, el SDP reconeix el procés d’aprenentatge amb 30 hores.
Els continguts de les tres sessions de formació van ser:
1. Què és el treball en equips col∙laboratius?
2. Articulació: els equips col∙laboratius neixen de les persones
● Valors i propòsits compartits
● Rols, talents i relacions
3. Els processos del treball col∙laboratiu
● Metes i objectius (fites i indicadors)
● Hàbits, rutines i proves
● Eines
● Casos pràctics
4. Disseny del pla de treball propi
● Definició d’objectius
● Tria d’eines i mètode de treball
● Definició de resultats
● Establiment de calendaris

Referències conceptuals
Els elements claus que han caracteritzat aquesta formació han estat:
● Els 
valors 
del Manifest del Programa Nexus24
● Els continguts i activitats realitzades llistades a la 
Guia didàctica
:
model dels projectes
TEC
, normes de “seguretat” del 
col∙laboratori
,
treball àgil
.
● Les competències relacionades amb el TEC, segons el 
Qüestionari de valoració de la
participació en el Programa Nexus24 elaborat pel SDP. Les competències que
caracteritzen el TEC (si es donen al mateix temps) són: comunicació i negociació,
orientació a l’usuari, assoliment, flexibilitat, solució de problemes i orientació a la
millora, treball en equip, ús solvent de la informació

Enquestes de satisfacció del Curs
A l’activitat formativa hi havia 23 persones apuntades. L’
informe final de resultats i avaluació
de l’activitat “Introducció al disseny d’un projecte col∙laboratiu”
, elaborat pel SDP, ha estat
contestat per 18 dels participants, i 3 dels formadors. Els resultats mostren que l’activitat
formativa és millorable (una valoració global de 2,77 sobre 4).
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El resum de conclusions és:
● Es valora bé l’enfocament pràctic, però hem fallat en la tria de les activitats
● No és veu possible concretar el pla de treball col∙laboratiu ni el calendari del projecte
durant el curs.
● Manca temps per assolir el que es planteja
● La metodologia està valorada baixa, la docència més alta.
● Falla l’adaptació als interessos dels equips.
● Es valoren bé els col∙laboradors externs.
Com a reflexions generals:
● És interessant haver fet aquest pilot, i aquesta avaluació, per haver desenvolupat una
primer proposta de model, aprendre i millorar.
● Hi ha diferències en els enfocaments de formació i el d’aprendrefent. Possiblement,
cal tenir en compte que una part de les valoracions negatives d’aquest primer curs
prové de l’encaix d’una activitat pensada per “aprendrefent” dins un model més
pensat per a la formació.
● Es van generar unes expectatives inicials massa elevades, que no es podien acomplir
dins el temps destinat a la formació, sinó amb tot el recorregut de formació+projectes.
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● Cal complementar aquesta avaluació amb altres formes d’avaluació més àgils i
integrals, tant a nivell dels equips (no només individual), com amb la perspectiva
àmplia del recorregut global una vegada acabada l’experiència (hi ha coses que no es
veuen o s’entenen) fins que no les has viscut fins al final).

Retrospectives
L’equip de coordinació va elaborar aquesta valoració un cop finalitzada la formació:
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Els equips de treball van fer retro en la segona sessió de formació:

BdC UPC

6

Student Engagement

ViaCom
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Proposta: Col·laboratori de formació 2015/2
Idees clau per al nou model d’aprenentatge
1. Aprenentatge 
basat en projectes
, i centrat en l’aprendrefent. Per tant, no es tracta
de donar tota la “teoria” al principi, i deixarlos aplicarla, sinó que es produeixi un
procés iteratiu de pràctica i reflexió sobre el TEC. Així, es proposa partir dels 
8
principis de les Comunitats Col∙laboratives explicitats al Manifest Nexus24 per
assegurar la seva presència en el procés d’aprenentatge.
2. Aprenentatge 
a demanda
. L’acompanyament per a l’aprenentatge serà una
combinació entre un mínim comú i una oferta adaptada a les necessitats de cada
equip i/o persona participant.
3. Fer especial èmfasi en la 
formació dels impulsors al principi en competències
d’articulació.
4. Relacionar el Treball en Equips Col∙laboratius (TEC) 
amb el diccionari de
competències pròpies de la UPC. Així, el programa Nexus24 contribueix a la seva
definició i enriquiment, i s’institucionalitza. No totes les competències personals hi són
ara, algunes s’han d’actualitzar (comunicació cap a dins i cap a fora, transparència…)
i algunes es troben a faltar en el diccionari UPC com la gestió de les xarxes
relacionals o de contacte.

Objectius d’aprenentatge
Els objectius d’aprenentatge establerts en l’edició anterior es mantenen, però proposem
posar major accent en els rols que s’estableixen en els equips
, i potenciar aprenentatges
diferencials segons els rols individuals, per assolir el màxim aprenentatge del grup.
Considerem que 
el subjecte central de l’aprenentatge són els equips Nexus24
, que
hauran d’assolir unes competències i habilitats mínimes en TEC 
com a grup
. La raó principal
és que això permeti donar a tots els participants l’experiència completa del TEC (no es pot
pretendre que tothom ho aprengui tot en el temps disponible). Per assolirho, oferirem
diverses activitats d’aprenentatge al col∙laboratori, algunes de caràcter grupal, altres de
caràcter individual i altres per a un perfil concret segons el rol dins l’equip. A més, introduïm
el factor 
dinàmic 
de la formació, que es perllongarà fins la fase de desenvolupament dels
projectes. Així, existirà una oferta d’activitats formatives inicial i comuna per a tots els equips,
però després, hi haurà seminaris específics per solventar les necessitats formatives a mesura
que avancin en la seva pràctica en TEC dins el seu projecte.
Aquest tret dinàmic de la formació també es veurà reforçat amb la possibilitat de poder
accedir als continguts en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Dissenyarem les activitats
formatives de manera que tots els seus continguts (presentacions, vídeos, fotografies,
8

documentació..) puguin ser consultables via web, abans, durant i després de la formació.
D'aquesta manera anirem construint la Caixa d'Eines 2.0 del Programa Nexus24 per facilitar
l'autoformació dels participants i persones de la comunitat interessades.
Objectiu principal
L’equip Nexus24 ha de conèixer les bases del treball col∙laboratiu i posarles en pràctica a
través de l’experimentació amb el seu projecte.
Objectius centrats en el rol d’articulació (impulsors):
Les persones impulsores hauran de ser capaçes de:
1. Conèixer les bases del rol d’articulador i de lideratge col∙laboratiu de projectes TEC
2. Promoure la creació i acompanyar el procés de desenvolupament de projectes TEC
Objectius centrats en els equips Nexus24:
Tots els membres participants dels equips Nexus24 hauran de:
1. Conèixer i potenciar els seus recursos personals per complementar l’equip de treball
(en funció de les necessitats, demandes o mancances de cada equip, aprofundir
sobre les competències TEC més idònies)
2. Entendre i posar en pràctica els valors del treball col∙laboratiu.
3. Assolir un coneixement i habilitats mínimes generals sobre TEC.
4. Dissenyar el pla de treball del projecte col∙laboratiu a desenvolupar en el marc del
Programa.

Com s’assoliran? Els itineraris formatius del col·laboratori
Les hores de formació es distribuiran en diferents moments de la vida del projecte per dotar
de més flexibilitat i adaptació el procés d’aprenentatge. Durant el procés d’aprenentatge que
els participants experimentaran pel seu pas pel Programa Nexus24, s’estableixen dues vies
complementàries d’assoliment de coneixements: la 
formació 
(20h) i la 
pràctica 
(30h).
Aquestes 20h es distribuiran cronològicament durant les fases d’impuls, desenvolupament i
retorn. Durant la pràctica, que es concentra en la fase de desenvolupament, hauran d’aplicar
els continguts formatius en el context real del seu projecte i també podran sol∙licitar nous
continguts formatius, si ho requereixen, per solucionar situacions d’aquest context real a mida
que vagin sorgint.
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Les activitats del 
Col∙laboratori 
(20h) contemplen tres 
sessions formatives durant la fase
d’impuls. La primera (2h) va dirigida únicament als impulsors per enfortir el seu rol
d’articuladors dins l’equip. La segona sessió (3,5h), dirigida a tot l’equip, es dedicarà a
conèixer i potenciar les seves competències i rols naturals. La tercera sessió (3,5h), també
dirigida a tot l’equip, servirà per examinar el marc teòric sobre el TEC. Per concloure
aquestes sessions, on s’hauran començat a identificar les febleses i les fortaleses de cada
equip, aquests estaran en disposició de configurar l'itinerari formatiu de l’equip que
realitzaran durant la fase de desenvolupament. Aquest itinerari serà pactat entre els
integrants de l'equip per poder satisfer els interessos individuals i el servei a l'equip.
Durant la fase de desenvolupament, les activitats del Col∙laboratori continuaran a través de
sis 
seminaris Nexus24 que es distribuiran cronològicament en l’inici del projecte (per
exemple: Com elaborar el Pla de Treball Col∙laboratiu) i durant els diferents 
sprints 
de treball.
Es fomentarà que l’equip s’autorganitzi per poder assistir al màxim nombre de seminaris a
través de tots els seu integrants i després aplicar l’aprenentatge internament.
Els participants hauran d’assistir a quatre dels sis seminaris de 2h que s’oferiran (donat que
els impulsors hauran rebut una sessió inicial de 2h en la fase d’impuls, i per equiparar el
mateix nombre d’hores per a tots els participants, aquests participaran a un seminari menys
que la resta d’integrants de l’equip).
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Hi haurà dos tipus de seminaris Nexus24:
● seminaris 
oberts a tota la comunitat (5 dels 6). Els seminaris oberts estaran
programats i serviran també com a activitats paral∙leles per a la resta de la comunitat
universitària.
● seminari 
a mida per petició de l’equip o a proposta de la persona referent (1 dels 6).
S’organitzaran de forma àgil aprofitant recursos propis o a l’abast fàcilment.
Bàsicament el seu objectiu serà, a partir d’una informació inicial, promoure el debat i
trobar solucions al problema identificat. També es podrà aprofitar un seminari obert
afegint un espai posterior de debat i exposició de casuístiques reals.
També existeixen dues jornades de seguiment de 2,5h que corresponen a la Sessió d’Inici de
projectes i a la Sessió Final (o Demo).
La via de la 
pràctica 
(30h) es concentra en la fase de desenvolupament i està destinada a la
implementació del projecte a partir del treball autònom de cada equip. És el context real que
acompanya i contextualitza la via de la formació. No es proposen canvis importants respecte
l’experiència dels tres primers projectes de la convocatòria 2015/1.
Resum de la distribució hores per un participant:
Fase

Continguts

Col∙laboratori
(20h)

Pràctica (30h)

2



Preparació equip

3,5



Bases del TEC

3,5





3

Preparació impulsors per a
l’articulació de projectes
Impuls

Disseny PTC

Desenvolupament
(*un Sprint és una unitat
de desenvolupament.
Es recomana que duri
34 setmanes)

Retorn

Sessió IP

2,5 (jornada
seguiment)

Sprint* 0

2

Sprint 1

2

9

Sprint 2

2

9

Sprint 3

2

9

Demo

2,5 (jornada
seguiment)
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Descripció de les temàtiques de les sessions
Fase d’Impuls (preparació genèrica) en format de sessions:
Sessió F1: Preparació dels impulsors/articuladors per al TEC:
● funcions i rol propi
● constitució de l’equip (rols)
● funcionament de l’equip col∙laboratiu (què observar, com actuar…)
Sessió F2: Preparació de l’equip/impulsors per al TEC:
● rols (autoconeixement i en relació als altres) > aspectes emocionals, actituds
col∙laboratives
● talents > aspectes cognitius, de coneixements i instrumentals.
Sessió F3: Preparació al TEC (a la teoria) / gestió de projectes col∙laboratius
● valors de les comunitats col∙laboratives
● establiment propòsit
● processos i eines
● gestió projectes
● canvas
● recursos propis (què sabem/som i què no?)
● definició preliminar de l’
itinerari formatiu de l’equip durant la Fase de
Desenvolupament i itinerari personalitzat de cada membre
Fase de Desenvolupament (preparació específica a partir de l’aplicació real al projecte) en
format de Seminaris Nexus24
Els seminaris (F4F9) podran tractar temes diversos com: gestió de conflictes, assertivitat,
pautes de comunicació, disseny de qüestionaris, coneixement d’una nova eina, refinament de
la metodologia de treball àgil, etc…

Com seran els Seminaris Nexus24?
Els seminaris tindran un format atractiu i actual amb una durada de 2h. Cada seminari serà
una unitat de coneixement independent, tot i que òbviament estaran lligades temàticament en
el seu conjunt. El seu títol serà concís i relacionat molt directament amb els reptes del TEC.
L'objectiu és que puguin donar respostes i solucions a casuístiques concretes del TEC i que
puguin interessar, no només als equips Nexus24, sino a qualsevol persona o equip que ja
treballa en mode col.laboratiu a la UPC. Preveiem una assistència màxima de 40 persones,
de les quals unes 25 persones siguin integrants dels equips Nexus24. També es preveu
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comptar amb la col.laboració de persones participants en les convocatòries anteriors, tant per
assistir com per impartir o plantejar temes.
Hi haurà 6 seminaris, dels quals 5 seran programats i oberts a tota la comunitat i 1 a mida a
petició dels equips. A partir d'aquesta oferta de seminaris i un cop superades les tres
sessions de formació inicials, els equips estaran en disposició de seleccionar els seminaris
que els convendria assisitir. Per això hauran de conseguir encaixar els interessos particulars
de cadascú amb les necessitats que té el grup de forma conjunta. L'assistència a aquests
seminaris serà per persones, no per equips, i així podran compartir els continguts del màxim
nombre de seminaris.
Pel que fa al contingut dels seminaris, s'identificaran conceptes, procediments i actituds,
estructurats de la següent manera:
Part oberta
(1h)
30’ Plantejament  Nucli teòricconceptual (conceptes)
30’ Exposició  debat de situacions relacionades amb cada equip (procediments i actituds)
Part específica grups
(oberta/tancada segons tema) (1h)
1h Dinàmica  taller de cocreació de solucions (procediments)
Només a tall d’exemples, els seminaris podrien ser:
● Com gestionar els conflictes en un equip col∙laboratiu?
● Com treballem en obert? Pautes de comunicació per a projectes col∙laboratius
● Com recollir informació dels usuaris? Disseny de qüestionaris, enquestes i entrevistes
amb pocs recursos.
● Com reunirnos en equip a distància sense problemes?
● Com aplicar les idees bàsiques del treball àgil en projectes col∙laboratius?

Revisió i elaboració del document
Per tal de millorar aquesta proposta, es preveu treballar iterativament amb:
● Comitè Nexus24
● Focus grup experts Tejeredes, XIP, i altres
● Focus grup participants 2015/1
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Informe Final de Resultats i Avaluació
“Introducció al disseny d’un projecte col·laboratiu”

Maig 2015

A. DADES QUANTITATIVES QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ: Persones participants
La informació que es presenta tot seguit s’obté a partir de les respostes que han donat al qüestionari de
satisfacció 18 persones que han participat en l’activitat formativa i la valoració que realitzen 3 docents.
Els resultats quantitatius s’han d’interpretar tenint en compte una escala de valoració de 1 a 4 punts, sent
el 4 el valor més alt. Per facilitar la valoració de les dades es donen com a referència els promitjos dels
principals indicadors de l’any 2014, obtinguts a partir de tota l’oferta formativa dirigida al PAS de la UPC.
- Objectius: ......................................................................... 3,29 punts.
- Continguts: ...................................................................... 3,23 punts.
- Metodologia: ................................................................... 3,12 punts.
- Docència: ......................................................................... 3,60 punts.
- Organització: ................................................................... 3,34 punts.
- Aplicabilitat dels coneixements i continguts treballats: .. 3,07 punts.
- Satisfacció general: .......................................................... 3,38 punts.

Avaluació general de l’acció .................................................................... 2,77
 OBJECTIUS ................................................................................................................................................. 2,67
Valoració del grau de satisfacció de l’assoliment dels objectius de l’acció:
 Objectius principal:
- Conèixer els conceptes i preparar una experiència de treball col·laboratiu.
 Objectius específics
- Conèixer els conceptes bàsics i valors del treball col·laboratiu.
- Conèixer els rols, talents i relacions que s’estableixen dins l’equip de treball col·laboratiu.
- Definir els processos del treball col·laboratiu i posar-los en pràctica.
- Dissenyar el pla de treball del projecte col·laboratiu a desenvolupar en el marc del Programa
Nexus24.

2,90
3,10
2,80
2,30
2,25

 CONTINGUTS ............................................................................................................................................ 2,51
Valoració del grau de satisfacció de l’assoliment dels continguts treballats al llarg de l’acció:
- Valors i propòsits compartits
- Rols, talents i relacions
- Metes i objectius (fites i indicadors)
- Hàbits, rutines i proves
- Eines
- Casos pràctics
- Definició d’objectius
- Tria d’eines i mètode de treball
- Definició de resultats
- Establiment de calendaris
- Com ens organitzarem?
- Què necessitarem?
- Quin és el nostre calendari?
- Com gestionarem i difondrem la informació?

2,80
2,85
2,40
2,45
2,65
2,10
2,45
2,65
2,60
2,25
2,55
2,50
2,25
2,60

En relació a la metodologia valoreu:
- El tractament pràctic dels continguts.
- La durada i la metodologia emprada ha permès treballar tots els continguts del programa.
- L'adequació dels diferents exercicis i dinàmiques per tractar els diferents continguts.
- La realització d'exercicis i dinàmiques ha facilitat l'assoliment dels objectius i l'aplicació dels
aprenentatges.
- La seva utilitat per a la concreció i el disseny del pla de treball.
Eix 7: Formació i aprenentatge de competències tècniques per a la gestió
“Introducció al disseny d’un projecte col·laboratiu ”

2,95
2,50
2,75
2,50
2,15
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 METODOLOGIA ........................................................................................................................................ 2,57

 DOCÈNCIA .................................................................................................................................................. 3,16
PLATAFORMA TEJEREDES
- La seva habilitat comunicativa i expositiva
- L'exposició dels temes amb claredat i ordre
- L'ús de recursos i exemples en l'exposició per facilitar una major identificació i apropament als
continguts
- La seva expertesa en les matèries tractades
- L'adaptació de l'exposició als interessos del grup

3,23
3,45
3,25

PROGRAMA NEXUS24
- La seva habilitat comunicativa i expositiva
- L'exposició dels temes amb claredat i ordre
- L'ús de recursos i exemples en l'exposició per facilitar una major identificació i apropament als
continguts
- La seva expertesa en les matèries tractades
- L'adaptació de l'exposició als interessos del grup

3,07
3,40
3,00

RICARDO DE LA VEGA ALEMPARTE
- La seva habilitat comunicativa i expositiva
- L'exposició dels temes amb claredat i ordre
- L'ús de recursos i exemples en l'exposició per facilitar una major identificació i apropament als
continguts
- La seva expertesa en les matèries tractades
- L'adaptació de l'exposició als interessos del grup

3,18
3,25
3,35

3,35
3,45
2,65

3,20
3,00
2,75

3,25
3,35
2,70

 ORGANITZACIÓ........................................................................................................................................ 3,10
Valoració general sobre:
2,65
- Planificació i calendari de l’activitat.
3,30
- L'organització logística: condicions i equipament necessaris per a realització de l'activitat.
- La gestió de la convocatòria a l’activitat: difusió de l’oferta, inscripció, comunicacions rebudes, etc. 3,35

 APLICABILITAT DELS CONEIXEMENTS I CONTINGUTS TREBALLATS.................................. 2,65
Valoració sobre els aprenentatges de l’activitat:
- Ampliació dels coneixements sobre la matèria a partir dels continguts treballats:
S’han donat 16 respostes afirmatives, que es corresponen amb el 89% de les respostes

- Valoració del grau d’aplicació al lloc de treball de les persones participants.

2,65
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 SATISFACCIÓ GENERAL DE L’ACTIVITAT ....................................................................................... 2,70

Eix 7: Formació i aprenentatge de competències tècniques per a la gestió
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B. RESUM D’AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT I ELS RESULTATS DE L’ACCIÓ FORMATIVA

 Comparativa dels resultats finals assolits entre els valors de les expectatives inicials, la satisfacció de
les persones participants i l’avaluació per part de l’equip de docència:
4

3,22

3,00

2,70

3
2
1
0
Expectatives
inicials

Satisfacció Satisfacció eq.
pers.
docència
participants

 Comparativa dades quantitatives de la satisfacció de les persones participants i l’avaluació per part
de l’equip de docència:
Persones Participants

Equip de Docència

4

4
3,16

3

2,67

2,51

2,57

3,10
2,65

2,70

2,93
3

2,87

2,83

3,00

2,33

2

2

1

1

0
0

 Comparativa i estudi d’indicadors i resultats finals entre les persones participants i l’equip de
docència:
OBJECTIUS
Persones
Participants

Equip
docència

Comentaris realitzats a les valoracions quantitatives:
en cada cas s’indica el nombre de persones que han realitzat el comentari

2,67

2,93

Aspectes que s’han valorat positivament:
- La metodologia emprada en l’activitat ha estat molt dinàmica, amb la
realització de molts exercicis: 3 persones.
- Les dinàmiques de la primera sessió orientades a trencar el gel es valoren
positivament: 1 persona
- L’aprenentatge de noves maneres de treballar col·laborativament: 1 persona.
- Es considera assolit l’objectiu de conèixer eines bàsiques: 1 persona.
- L’encert de que els tres equips realitzin conjuntament la formació donat que ha
permès compartir aprenentatges: 1 persona.
- Es destaca l’expertesa de l’equip de Nexus 24 i es valora que si haguessin
impartit ells tota la formació haguessin quedat concretats més conceptes: 1
persona

Eix 7: Formació i aprenentatge de competències tècniques per a la gestió
“Introducció al disseny d’un projecte col·laboratiu ”
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PERSONES PARTICIPANTS

S’han indicat els següents aspectes a millorar:
- S’ha obtingut molta informació i coneixement teòric però ha mancat donar
més èmfasi a la part pràctica i a la concreció d’aprenentatges específics per
aplicar al disseny i la construcció del projecte: 10 persones.
- Es considera que ha faltat delimitar què és treball col·laboratiu: 2 persones.
- S’han realitzat exercicis que no han aportat aprenentatges concrets i / o
pràctics: 1 persona.
- Es valora la necessitat de destacar les eines que es recomanaven per al treball
col·laboratiu de la relació global que es va facilitar, realitzant una breu
explicació sobre les seves utilitats més destacades: 1 persona
EQUIP DOCENT
De manera específica 2 persones de l’equip docent concreten que es va
aprofundir poc i es tenia poca experiència en l’objectiu “Conèixer els rols,
talents i relacions que s’estableixen dins l’equip de treball col·laboratiu”. A més
s’indica també que no es va tractar d’una manera clara l’objectiu “Definir els
processos del treball col·laboratiu i posar-los en pràctica”, indicant que no hi va
haver prou temps per tractar-ho bé en l’activitat formativa.

CONTINGUTS
Persones
Participants

Equip
docència

Comentaris realitzats a les valoracions quantitatives:
en cada cas s’indica el nombre de persones que han realitzat el comentari

PERSONES PARTICIPANTS
Aspectes que s’han valorat positivament:
No s’ha recollit cap comentari en aquest apartat.

2,51

2,83

S’han indicat els següents aspectes a millorar:
- S’especifica la manca de temps per rebre un acompanyament en la definició i
el disseny del pla de treball propi: 3 persones.
- La necessitat de concretar les eines que es destaquen o recomanen per al
treball col·laboratiu de totes les relacionades i acompanyar-la d’una breu
explicació de les principals funcionalitats: 2 persones.
- S’indica que hagués estat necessari clarificar a l’inici de la formació que cada
grup havia de generar només un projecte, donat que amb posterioritat el
Comitè Nexus24 decidiria la seva viabilitat organitzativa: 1 persona.
- Es valora un tractament superficial dels continguts indicant la manca de
combinar els conceptes exposats amb la pràctica: 1 persona.
EQUIP DOCENT
En relació al contingut “L’articulació dels equips col·laboratius” 1 docent valora
que l’interès del grup era baix, indicant com a possible causa la falta de
perspectiva dels membres del grup.

METODOLOGIA
Equip
docència

Comentaris realitzats a les valoracions quantitatives:
en cada cas s’indica el nombre de persones que han realitzat el comentari

PERSONES PARTICIPANTS
2,57

2,33

Aspectes que s’han valorat positivament:
- La utilitat de la darrera sessió al treballar cada equip amb l’assessorament del
seu referent i la posada en comú amb la resta dels equips per rebre feedback.: 1

Eix 7: Formació i aprenentatge de competències tècniques per a la gestió
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Persones
Participants

persona.
- La utilitat de les dinàmiques per fomentar la cohesió dels equips: 1 persona.
S’han indicat els següents aspectes a millorar:
- Manca de temps i la necessitat d’augmentar la concreció de conceptes i
coneixements per aplicar al projecte real: 4 persones.
- Es valora que les dinàmiques emprades a les sessions van generar un ambient
agradable però es considera no han estat del tot encertades donat que han
restat temps a la interacció de l’equip: 2 persones
- Ha costat veure la utilitat d’algunes eines al propi projecte col·laboratiu: 2
persones.
- Es realitza la proposta d’aglutinar el treball de tots els aspectes teòrics en la
primera sessió i deixar la 2a i 3a sessió per al treball lliure dels equips amb
suport dels referents per resoldre els dubtes. Es considera que amb el
tractament que s’ha fet no s’ha contribuït a elaborar el pla de treball: 1
persona.
- Més claredat en el funcionament del programa donat que s’indica que hi ha
hagut aspectes que els han “vingut per sorpresa”: 1 persona.
EQUIP DOCENT
S’especifiquen les següents millores:
- Intercalar formació amb desenvolupament de projectes col·laboratius durant
tot un trimestre.
- Fer una formació més a mida de cada grup

DOCÈNCIA
Persones
Participants

Equip
docència

Comentaris realitzats a les valoracions quantitatives:
en cada cas s’indica el nombre de persones que han realitzat el comentari

PERSONES PARTICIPANTS

3,16

------

Aspectes que s’han valorat positivament:
- Es destaca l’expertesa, la il·lusió de l’equip docent i la seva bona disposició per
facilitar l’aprenentatge: 6 persones.
- El paper realitzat per un “referent”: 1 persona.
S’han indicat els següents aspectes a millorar:
- Més proximitat als projectes. Tot i que els continguts es presenten per experts
de manera clara, es valora la necessitat d’enfocar-los més directament a la
millora de la universitat a través de les propostes presentades: 1 persona.

PERSONES PARTICIPANTS
Equip
docència

------

2,87

Comentaris realitzats a les valoracions quantitatives:
en cada cas s’indica el nombre de persones que han realitzat el comentari

Una persona de l’equip docent realitza el següent comentari: “Hi ha hagut una
participació desigual, molt alta en general, i baixa en alguns casos”.
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Persones
Participants
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ORGANITZACIÓ
Persones
Participants

Equip
docència

Comentaris realitzats a les valoracions quantitatives:
en cada cas s’indica el nombre de persones que han realitzat el comentari

Aspectes que s’han valorat positivament:
- La preparació de les sessions i els recursos utilitzats: 2 persones.
S’han indicat els següents aspectes a millorar:
- L’activitat formativa es realitza en molt poques setmanes que coincideix amb el
naixement dels equips de treball i la resposta que s’ha de donar en paral·lel al
projecte Nexus 24: 4 persones.
- Per a la realització d’un treball en grup mancava un espai més separat entre els
diferents grups: 1 persona.

3,10

------

Persones
Participants

Equip
docència

en cada cas s’indica el nombre de persones que han realitzat el comentari

------

Es destaquen que es podran aplicar els següents aprenentatges:
- Eines TIC de treball compartit en el context de la feina diària: 4 persones.
- Aplicació del procés de treball col·laboratiu al desenvolupament de projectes
de l’àmbit TIC: 1 persona.

APLICABILITAT

2,65

Comentaris realitzats a les valoracions quantitatives:

4 persones assenyalen que actualment consideren que no aplicaran els
continguts treballats.

SATISFACCIÓ
Persones
Participants

Equip
docència

Comentaris realitzats a les valoracions quantitatives:
en cada cas s’indica el nombre de persones que han realitzat el comentari

PERSONES PARTICIPANTS
Aspectes que s’han valorat positivament:
- Ha permès crear un entorn per establir sinèrgies i complicitats entre les
persones del grup: 2 persones.
- Destaquen positivament l’activitat en termes generals 4 persones.

3,00

S’han indicat els següents aspectes a millorar:
- Enfocar l’esforç en treballar les tècniques , metodologies i eines que aporten
més valor: 2 persones.
EQUIP DOCENT
Realitza els següents comentaris:
- Era un pilot i serveix per validar-lo: 1 persona.
- Per ser la primera vegada, ens ha ajudat molt a conèixer com poden funcionar
les dinàmiques d'activació del treball col·laboratiu: 1 persona.
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Punts forts i propostes de millores detectades per part de les persones participants i l’equip de
docència:
Punts forts
PERSONES PARTICIPANTS
- L’entorn i la dinàmica de l’activitat ha generat proximitat i sinèrgies entre els components d’un mateix
grups i entre els diferents grups: 9 persones.
- L’entusiasme, l’energia i proximitat de l’equip docent i les seves habilitats comunicatives: 5 persones.
- L’enfocament de les sessions molt dinàmic: 2 persones.
- L’aprenentatge de noves tècniques i eines per al treball col·laboratiu: 1 persona.

Propostes de Millora
PERSONES PARTICIPANTS
- La baixa utilitat de les activitats / exercicis d’inici de les sessions, donat que es valoren superficials i a
vegades podien restar temps a altres temes més estructurals. S’indica com exemple el fet d’abordar la
temàtica dels rols des de dos enfocaments diferents: 1 persona.
- Treballar més en diferenciar l’activitat formativa enfocada a presentar el treball col·laboratiu amb els
requeriments dels equips respecte al Programa Nexus24 i, posteriorment a l’inici del treball de cada
grup en solitari, introduir sessions específiques sobre aspectes molt concrets que els ajudin a millorar:
1 persona.
- La distribució del temps, els continguts i els exercicis de la segona sessió: 1 persona.
- Millorar el marge d’interacció entre els membres de l’equip que permeti dissenyar l’estratègia
impulsora del projecte: 1 persona.
- Necessitat de buscar espais físics separats en el moment de treballar en grups: 1 persona.
- L’enfocament de la formació: 1 persona.
EQUIP DOCENT
Proposa millorar el tractament de:
- Més flexibilitat per acollir la diversitat de persones i grups: 1 persona
- Fer-ho més espaiat en el temps: 1 persona.
- Introduir gestió emocions més enllà dels rols: 1 persona

 Comparativa del nivell d’aprenentatges i els coneixements inicials i finals de les persones
participants:
4

2

2,67

2,60

3
1,67

1,67

Nivell
inicial
Nivell
final

1
0
Eq. Docent
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 Detecció de Necessitats formatives:

Persones Participants

-

Eines de treball col·laboratiu: 5 persones.
Les metodologies àgils i la seva efectivitat
en projectes que no són TIC: 3 persones.
Els rols del treball col·laboratiu: 1 persona.
Més concrecció pràctica del projecte: 1
persona.

-

Gestió de les emocions i motxilles: 1
persona.

-

Eines TIC bàsiques: 1 persona.

-

Treballar més la part d'autoconeixement,
relacions interpersonals, gestió emocional:
1 persona.
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ELEMENTS CLAU DEL
TREBALL EN EQUIPS
COL·LABORATIUS

RESULTAT = PRODUCTE + PROTOTIP / PILOT + APRENENTATGES
BETA Permanent

OPEN 24h

VALORS
PROPÒSITS
OBJECTIU
COMPARTITS
ARTICULACIÓ

ROLS
RELACIONS
TALENTS

HÀBITS
RUTINES
PROVES
APRENENTATGES

EINES-CO
ESPAIS DE TROBADA
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

CO
Compartir
Connectar
Co-crear
Comunicar
Documentar
Millorar

ELEMENTS CLAU DEL
TREBALL EN EQUIPS
COL·LABORATIUS

OBJECTIU
RESULTAT
BETA Permanent

OPEN 24h

Governança

HÀBITS
RUTINES
PROVES

ARTICULACIÓ

Metes i objectius
ROLS
RELACIONS
TALENTS

Processos
Cultura

VALORS
PROPÒSITS
COMPARTITS

EINES-CO
ESPAIS DE TROBADA
GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

Tecnologies

CO
Compartir
Connectar
Co-crear
Comunicar
Documentar

EL PLA DE TREBALL EN EQUIPS COL·LABORATIUS

MOTIVACIÓ
(Equip i Individual)

PER QUÈ?

PER A QUI?

QUÈ I QUAN? (MACRO)
COM?
(MICRO)

ORGANITZACIÓ

EL PLA DE TREBALL EN EQUIPS COL·LABORATIUS

QUI I PER QUÈ?

PER A QUI i AMB QUI?

Equip i missió
Membres de l’Equip - Missió
Qui som?
Què volem aconseguir?
Què volem aprendre?

Xarxa, suports, recursos i feedbacks necessaris
Target - actors clau- de qui volem feedback durant el procés
Com trobarem el coneixement necessari?
Què compartirem?
Amb qui interactuarem?
Quins aliats tindrem?

COM?
Qui fa què, quan i com
Recursos: què sabem i quant de temps tenim?
Com col·laborarem a la pràctica?
Quines eines farem servir?
Rols, rutines, dedicacions, ...

CO
Compartir
Connectar
Co-crear
Comunicar
Documentar

QUÈ I QUAN?
Planning scrum
Resultats esperats
producte de coneixement
Experiència d’usuari
Bitàcora
Paquets de tasques (backlog)
Calendari (3 mesos) (sprints mensuals)

OPEN 24h

QUI I PER QUÈ?
Equip i missió
Què ens mou?

Què ens ha inspirat?

Què volem
aconseguir?

Què volem aprendre?

Qui som?

Quant de temps tenim
per al projecte?

PER A QUI?
Xarxa, suports, recursos i feedbacks necessaris
Per a qui ho fem?
De qui esperem
feedback?

Aliats que ja tenim

Quina informació
oferirem i
compartirem?

Com difondrem la
informació?

Què necessitarem que
no tenim?
Com ho trobarem?

QUÈ I QUAN?
Fases, resultats esperats i lliurables
Paquets de tasques

Proves i prototips

Calendari

Bitàcora

Productes de
coneixement

COM?
Qui fa què, quan i com
Cada quan i com ens
trobarem?

Com generarem i
gestionarem la
informació?

Quines eines necessitem per col·laborar?

Què ens falta per poder-les fer servir tots?

Metodologia de les
reunions?
Com ens mantindrem motivats?

