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Presentació 

 
Frederic Vilà Martí 

Director EPSEVG 

 

Atenent a la missió del centre EPSEVG de fomentar la formació d’enginyers/eres en el segle XXI, les 

Jornades d’Innovació, Qualitat i Emprenedoria, o més col·loquialment els Innova Days,  presenten el repte 

de desplegar valors com la innovació docent, la gestió de la qualitat i la emprenedoria de forma quotidiana 

en la vida universitària. 

 

Antecedents 

 

Els Innova Days s’han anat desplegant aquest darrers anys en la següent forma.  

 

Les I Jornades d’Innovació Docent, Qualitat i Emprenedoria: Com promoure la Innovació?  es varen 

portar a terme el 27 i 28 de juny de 2013 amb una assistència al voltant de 33 persones entre estudiantat, 

PAS i PDI. El material complert, així com les presentacions en PowerPoint i les gravacions en vídeo de les I 

jornades, es poden trobar en el web de les jornades. Enllaç URL: 

http://innovadays.epsevg.upc.edu/programa/. I en el portal d’accés obert UPCCommons: 

http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/13956.  

 

Un cop fet una primera valoració, es va ajustar el nom i es va donar forma a la següent edició. Les II 

Jornades d’Innovació, Qualitat i Emprenedoria: La Universitat com a motor de canvi es varen portar a 

terme el 26 i 27 de juny de 2014 amb una assistència de 13 estudiants inscrits, 17 persones entre PDI i PAS i 

15 ponents convidats. El material complert es pot consultar directament en la web de les jornades, o en 

l’enllaç de UPCCommons amb la presentació en powerpoint http://upcommons.upc.edu/handle/2099/14980 

 

Al llarg de l’any 2015 hi ha un breu parèntesi en les jornades ja que l’Escola està present en el procés 

d’acreditació de les titulacions i per tant, es dona  suport i es prioritza en aquest any al procés d’Acreditació 

de titulacions. Així, és el propi Comitè Extern d’Avaluació, el que demana donar forma a: Entrevistes amb 

el comitè extern d’avaluació al llarg dels dies 15 i 16 de juny amb un conjunt d’entrevistes programades 

entre el comitè extern d’avaluació i 50 persones dels següents col·lectius: equip directiu, estudiantat, 

professorat, personal d’administració i serveis, egressats, representants d’empreses amb convenis en 

pràctiques amb l’EPSEVG. El programa d’aquestes entrevistes al llarg de dos dies es pot consultar a l’enllaç 

URL: http://innovadays.epsevg.upc.edu/es/programa/. 

 

   

Objectius i Context 

 

Aquestes jornades neixen amb la voluntat d’integrar innovació docent, gestió de la qualitat i emprenedoria 

universitària. Des de la pròpia Universitat, doncs, es poden desplegar i potenciar aquestes àrees mencionades 

per tal d’establir un vincle que perduri al llarg de la vida professional dels futurs egressats.  
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Un conjunt de paraules clau que donen forma al context d’aquestes jornades són: 

 

- Bones pràctiques docents 

- Competències professionals 

- Competències del professorat 

- Emprenedoria universitària 

- Gestió de la Qualitat 

- Metodologies actives d’aprenentatge 

- Pla d’Empresa 

- Pla Estratègic 

- Relacions Universitat-Empresa 

- Recerca i transferència de tecnologia 

 

Metodologia i destinataris 

 

Per tal de vertebrar aquesta integració les jornades proposen activitats en forma de ponències, debats i 

tallers, amb la participació de la comunitat universitària (PDI, PAS, estudiantat) i amb la col·laboració 

d’organismes com ICE de la UPC i amb la participació d’experts en l’àmbit social i industrial.  

 

Algunes de les activitats estan orientades cap a Professorat d’Educació Secundària de cara a potenciar 

vincles amb l’ensenyament pre-universitari. 

 

Us animem a participar-hi ! 

 

 

En aquesta edició: Establint vincles amb l’entorn 

 

En aquesta tercera edició es continua amb el mateix model de presentar activitats per als tres col·lectius 

(PDI, PAS i estudiantat) i es presenta per primer cop activitats orientades a professorat de l’Educació 

Secundària. 

 

El primer dia l’estudiantat pot gaudir de ponències engrescadores en la posada en marxa d’idees i projectes 

al voltant de la de moto amb energia elèctrica a càrrec de l’EPSEVG E3-Team. Ponència acompanyada d’un 

taller que permet reflexionar de com facilitar la inserció laboral dels estudiants de darrers cursos a càrrec 

d’Àngels Serrat, UPC Alumni. 

 

El PDI i el PAS poden gaudir d’un taller sobre implementació del sistema de garantia de qualitat que permet 

aprofundir en la vessant més actual dels sistemes de qualitat universitaris i aspirant a la creació d’una xarxa 

de qualitat col·laborativa.  

 

El PDI pot aprofundir al llarg d’aquestes jornades en les relacions Universitat Empresa comptant amb 

l’expertesa d’Isidre Also, Secretari General de ADEPG, de Sergi Menargues explicant l’expertesa en la 

gestió exitosa de convenis amb empresa, José Miguel Quiñones aportant pautes per a la responsabilitat 

social corporativa en la Universitat. Totes aquestes intervencions ens apropen a models d’Universitat ja 

explorats en anteriors edicions que aporten valor a la Societat. 

 

Les parts citades es complementen amb un taller orientat a professorat d’Educació Secundària amb 

tendències sobre robòtica educativa.   

 

En aquesta edició la física i les matemàtiques hi estan molt presents. Així , per exemple, de com emprar 

l’eina de cursos MOOC per a l’aprenentatge de la Física, activitat orientada a Física de l’Educació 

Secundària però amb lligams amb Primària i amb la Universitat ja que la Física s’ensenya en tots aquest 
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nivells educatius i de forma gradual. En la part de matemàtiques, de com innovar en l’aprenentatge de les 

Matemàtiques des de nivells d’Educació Secundària a Educació Superior. I en la part concreta de geometria, 

s’exposa com relacionar matemàtiques per al disseny , per a estudiants i per tot aquella persona interessada 

en una visió multidisciplinar. 

 

El disseny també està present en forma d’exposició de treball de tesi doctoral en l’àmbit del disseny centrar 

en l’usuari en l’entorn hospitalari. 

 

 

Més informació: 

 

Inscripcions per a PDI i PAS dins la oferta formativa del ICE UPC i inscripcions externes:  
http://gcice.upc.edu/fitxa_cursos.asp?id=53715 
http://www.ice.upc.edu/ca/professorat-no-universitari/formacio-permanent/informacio-general 

 

Inscripcions per a estudiants (activitats amb reconeixement de crèdits): 

http://innovadays.epsevg.upc.edu/ 

 

Coordinadors de les Jornades:  José Antonio Román, Pere Ponsa 

 

Jornades creades dins la: Comissió Qualitat del centre EPSEVG 

 

Amb el suport intern de:  

 

Equip Directiu EPSEVG i UTG Campus UPC Vilanova 

 

 

Amb la col·laboració de: Institut de Ciències de l’Educació , UPC 
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Programa 

Dijous 30 de juny,  

MATI: Sala de Juntes 

10:00-10:15 Presentació de les Jornades Frederic Vilà, Director 

de l’EPSEVG,  

José Antonio Román, 

Sotsdirector Cap 

d’Estudis de l’EPSEVG 

Pere Ponsa, Sotsdirector 

Qualitat i Infraestructures 

de l’EPSEVG 

10:15-10:50 Universitat i Empresa: l'idil·li impossible Isidre Also  

Secretari General de 

l’Associació 

d’Empresaris de l’Alt 

Penedès, el Baix Penedès 

i el Garraf (ADEPG) 

10:50-11:25 Experiència en la gestió de convenis amb 

l’empresa a l’EPSEVG 

Sergi Menargues 

Relacions Universitat 

Empresa de l’EPSEVG 

11:25-11:45 Pausa-Cafè  

MIGDIA: Aula Ferrocarril 

11:45-12:45 Experiència del projecte Moto Elèctrica 

 

EPSEVG E3 Team 

Patricia Bas 

12:45-14:00 Taller per a Estudiantat: Planifica i ves per 

feina! 

Taller pràctic orientat a estudiants de darrers 

cursos: Crea el teu pla d'acció per guanyar 

en  eficàcia i garantir-te l'èxit en  l'assoliment dels 

teus objectius professionals. Aprofita els recursos 

existents per la cerca de feina i coneix-ne de nous. 

Àngels Serrat 

UPC Alumni 

MIGDIA: Aula Màster 

11:45-14:00 Taller per a PAS/PDI: Activitats del projecte 

FunQ!: Qualitat fàcil i divertida 

Taller pràctic orientat a gestors, sotsdirectors, 

tècnics i coordinadors de titulació per a la 

discussió de recursos, eines i pautes de treball per 

a la gestió del sistema de qualitat 

Jaume Pérez (EPSEVG), 

(Escola d’Enginyeria de 

Barcelona Est.), Patricia 

Duarte Xavier Codinas 

(ETSEIB) i Mercè 

Pascual del GPAQ 
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14:00-16:00 Temps lliure  

 

 

 

TARDA: Aula Màster 

 

16:00-19:00 Taller per a professorat d’Educació 

Secundària: Robòtica Educativa 

Taller pràctic orientat a professors que volen 

impulsar l’aprenentatge de la robòtica en la vessant 

de matèria multidisciplinar. En detall, activitats 

pràctiques en sensòrica, electrònica de control, 

programació d’activitats amb robots educacionals 

LEGO 

Luis Miguel Muñoz 

Dept. Enginyeria de 

Sistemes, Automàtica i 

Informàtica Industrial 
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Programa 

 

Divendres 1 de juliol 

 

MATI: Sala de Juntes 

 

10:00-10:40 Responsabilitat Social Universitària 

 

José Miguel Quiñones 

Cap UTG i 

Administrador de 

l’EPSEVG 

10:40-11:20  Diseño Centrado en el Usuario (DCU), Caso de 

estudio: salas de tareas no asistenciales (TNA) 

en hospitales 

 

José María Ibáñez 

Dept. Expressió Gràfica 

de l’EPSEVG 

11:20-12:00 MOOC de Física "De King Kong a Einstein": 

nous temps, noves eines 

Manuel Moreno 

Dept. Física 

12:00-12:20 Pausa-Cafè  

12:20-13:00 
De la Tradició a la Innovació 

Joan Gómez 

Dept. Matemàtiques 

13:00-13:40 Geometria, Disseny, Creativitat i Molt Sentit 

Comú 

 

Claudi Alsina 

Dept. Tecnologia de 

l’Arquitectura 

13:40-13:50 Acte de cloenda Claudi Alsina 

Dept. Tecnologia de 

l’Arquitectura 

Frederic Vilà, Director 

EPSEVG 

 

 

 

  

http://futur.upc.edu/17666651
http://futur.upc.edu/17666651
http://futur.upc.edu/17666651
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En resum 

Alguns nombres 

En aquesta tercera edició de les jornades es continua amb el mateix model de presentar activitats per als tres 

col·lectius (PDI, PAS i estudiantat) i es presenta per primer cop activitats orientades a professorat de 

l’Educació Secundària. Un total d’inscripcions de 27 PDI/PAS, 7 professors d’Educació Secundària i 9 

Estudiants, amb la presència de 14 ponents. 

 

 
 

 
 

La presència de l’estudiantat ha estat irregular amb  estudiants en la ponència sobre la posada en marxa 

d’idees i projectes al voltant de la de moto amb energia elèctrica a càrrec de l’EPSEVG E3-Team, dos 

estudiants en el taller que permet reflexionar de com facilitar la inserció laboral dels estudiants de darrers 

cursos a càrrec d’Àngels Serrat, UPC Alumni, un estudiant seguint el taller de Qualitat, i 4 estudiants seguint 

les ponències dels dos dies de les jornades. 

 

Al voltant de 20 persones han assistit al taller sobre implementació del sistema de garantia de qualitat que 

permet aprofundir en la vessant més actual dels sistemes de qualitat universitaris i aspirant a la creació d’una 

xarxa de qualitat col·laborativa.  

 

Entre 20 i 25 persones ha anat oscil·lant l’assistència a les ponències durant els dos dies. Al taller de 

robòtica, tres professores d’Educació Secundària. 
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En detall 

Les jornades han arrancat amb un primer bloc sobre Universitat-Empresa. L’expertesa d’Isidre Also, 

Secretari General de ADEPG, ha permès plantejar com a reptes de futur i sugerències per al Campus UPC a 

Vilanova les següents idees: 

- Dissenyar i professar un pla estratègic del Campus 

- Promoure i liderar un fòrum mediterrani de la innovació 

- Crear la figura d’un emissari del Campus amb missions relacionals 

 

A continuació en Sergi Menargues ha passat d’explicar experiències a explicar vivències sobre la gestió 

exitosa de convenis amb empresa i ens ha mostrat en nombres la tendència a l’alça. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

On 1 a 6 fa referència als  períodes 10/11 fins a 15/16 
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Nombre d'estudiantat 99 101 91 105 179 200 

Nombre de convenis 125 143 111 129 219 261 

Nombre d'hores 56.469 59.461 53.296 58.982 92.753 106.982 

Mitjana d'hores conveni 451 415 480 457 424 410 

Nombre d'empreses 72 62 67 77 113 138 

 

 

Patricia Bas ens ha explicat de com es de difícil coordinar i posar en marxa un projecte de Moto Elèctrica 

amb la finalitat d’aconseguir arribar a competir amb altres equips. Les habilitats de lideratge, col·laboració, 

resoldre problemes, entre d’altres, han quedat ben establertes, i com no les ganes i voluntat de continuar amb 

fermesa aquest projecte al llarg dels anys. En aquest context, es fa necessari valorar: 

- Creació d’assignatura optativa en els plans d’estudi del Centre EPSEVG sobre motos i vehicles en 

general  

- Valorar la inclusió de problemes sobre motos i vehicles en la part de problemes d’assignatures del 

Centre EPSEVG 

- Relacionar els estudiants dels equips de competició amb pràctiques en empreses vinculades a aquesta 

temàtica 

 

En José Miguel Quiñones, dins el seu treball en marxa de tesi doctoral,  ha aportat pautes per a la 

responsabilitat social corporativa (RSC)en la Universitat, aprofundint en diverses dimensions com la vessant 

social, econòmica i medi ambient. La UPC es troba en posició intermitja en l’elaboració de rankings sobre 

implicació en RSC i de les jornades es deriva que cal treballar força i com a iniciativa, des de el Campus 

UPC Vilanova es pot treballar en un document manifesto que expressi i es posicioni al respecte. 

 

El professorat d’Educació Secundària ha participat activament tant en el taller de robòtica de Luis Miguel 

Muñoz, com en l’assistència a ponències. En el cas del taller amb tendències sobre robòtica educativa l’han 

valorat útil i satisfactori i demanen per exemple en futures edicions de tallers similars que es treballi no tant 

en robot LEGO, que interessa, sinó en prototipus construïts sobre Arduino. En el cas de les ponències del dia 

1, moltes situacions i escenaris com la física, matemàtiques, disseny tenien en compte com a públic 

potencial al Professorat de Primària i Secundària: la seva opinió es que es pot dialogar de forma conjunta per 

establir en el futur algunes ponències que interessin a totes les parts. 
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L’objectiu del taller de Qualitat a càrrec de FunQ! (Jaume Pérez, Patricia Duarte, Xavier Codinas i Mercè 

Pascual) era aconseguir que els participants “visquessin” les fases d’un procés del sistema de qualitat 

AUDIT. En aquest cas el procés va ser: Definir els perfils d’ingrés, egrés i criteris d’accés de l’estudiantat.  

Per realitzar el taller els participants van fer la dinàmica 1-2-3 per tal d’activar-se. Seguidament es van 

muntar tres grups que van fer una simulació del procés: planificació, execució i anàlisi i proposta de millora. 

Finalment es van posar en comú els resultats i per acabar  es va fer una valoració del taller va ser molt 

positiva per part dels participants.  

 

Es tracta d’un taller-iniciativa que permet veure com desenvolupar la col·laboració entre gestors de la 

qualitat de diversos centres UPC, i en aquest sentit, l’aportació principal es un pas més en la creació d’una 

xarxa de qualitat UPC. 

 

La recerca en disseny també està present en les jornades, en forma d’exposició de treball de tesi doctoral de 

José Maria Ibáñez en l’àmbit del disseny centrar en l’usuari en l’entorn hospitalari per sales de tasques no 

assistencials: de com modelar matemàticament i donar forma a un mètode formal per a optimitzar l’accés i 

ús de sales hospitalàries on en aquest context els usuaris són els integrants dels equips mèdics que entrenen i 

aprenen noves tècniques, estudien casos.  
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En Manuel Moreno ha explicat amb vehemència de com emprar l’eina de cursos MOOC per a 

l’aprenentatge de la Física, activitat orientada a Física de l’Educació Secundària però amb lligams amb 

Primària i amb la Universitat ja que la Física s’ensenya en tots aquest nivells educatius i de forma gradual. I 

com a idea a retenir ens ha comentat:  

- fer arribar la Cultura a toth@m en qualsevol moment i de manera gratuïta.  

 

En la part de matemàtiques, en Joan Gómez ens ha convençut de la necessitat d’innovar en l’aprenentatge de 

les Matemàtiques des de nivells d’Educació Secundària a Educació Superior. I en aquest context ha remarcat 

que la tecnologia TIC a l’aula ben emprada pot ser un aliat per motivar a l’estudiantat. 

 

 

I en la part concreta de geometria, en Claudi Alsina ha exposat com relacionar matemàtiques per al disseny, 

per a estudiants i per tot aquella persona interessada en una visió multidisciplinar. En aquest àmbit ha quedat 

palès que: 

- La creativitat pot ser ensenyada (no es neix amb ella, generalment) 

- La imaginació i els referents de la Natura, contribueixen a la creativitat 

- Sols amb geometria no es fa disseny, però sense ella tampoc 

 

 

 
 

En resum 

Les jornades han mostrat com establir vincles, de la seva importància i dificultat. Les ponències no han estat 

expositives des del punt de vista tradicional que hom pot trobar en un congrés. Molt sovint, la comunicació 

entre ponent i públic assistent a estat efectiva i el ponent s’ha deixat anar amb passió, vehemència, 

contundència, emotivitat i crítica. En moments de resiliència, tot un exemple de que el valor més efectiu de 

les organitzacions són les persones i les seves motivacions. 

 

Per acabar, un tast mostrant les paraules de Joan Gómez, al llarg de la seva intervenció: 

 

Només cal posar les ganes i la paciència que un canvi metodològic d’aquest tipus requereix, els emplaço a 

provar-ho, segur que els encantarà i que els seus deixebles li ho agrairan. 

 

Ànims, segueixin endavant. 

Moltes gràcies per ser aquí, val la pena! 

 



 

Innova days 2016 
13 

 

Gràcies a totes aquelles persones que han fet possible aquestes jornades, a totes les que s’acaben de 

mencionar i a Maria José Delgado, Mireia López de ICE UPC, Belen Sánchez, els serveis STIC i Equip 

Directiu del Centre EPSEVG. 

 

 

José Antonio Román 

Pere Ponsa, 

EPSEVG, 1 juliol 2016  
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Amb la col·laboració de: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


