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Pre
esentació
ó

Fred
deric Vilà Martí
M
Dirrector EPSE
EVG
Aten
nent a la m
missió del centre
c
EPSE
EVG de fom
mentar la formació
f
d’enginyers/eeres en el segle XXI, les I
Jorn
nades d’Innnovació Doocent, Quallitat i Empprenedoria presenten
p
el
e repte de desplegar valors com
m la
inno
ovació doceent, la gestióó de la qualiitat i la empprenedoria de
d forma qu
uotidiana enn la vida uniiversitària.
Anttecedents
Al llarg
l
dels aanys 2002, 2003
2
i 2004
4 el centre desplega el Fòrum dee Docència Virtual, acompanyat de
d la
orgaanització deel “XI Conngreso de in
nnovación eeducativa de las enseñ
ñanzas técniicas” l’any 2003, i a l’any
l
2006 de les I Joornades de Docència de
d l’EPSEV
VG amb pressencia de ap
portacions rreconegudes internacioonals
i am
mb el suporrt de l’Instiitut de Cièn
ncies de l’E
Educació IC
CE. En els darrers anyys, diversoss professorss del
centtre han anaat aconseguuint i deseenvolupant projectes d’innovació
d
ó docent am
mb el supo
ort de l’IC
CE o
l’Ag
gència per a la Qualitatt del Sistem
ma Universittari de Catallunya AQU
U.
Al 2011
2
l’agènncia AQU valora posiitivament e l Sistema de
d Garantiaa Interna dee Qualitat SGIQ
S
(AUD
DIT)
pressentat pel noostre centree. En aquestt moments eestem despllegant el Plla Estratègicc 2013-2016 amb el suuport
del Gabinet de Planificaciió, Avaluaciió i Qualitaat de la UPC
C. El despleegament d’uun sistema de
d qualitat en
e el
menta amb una
u comissiió de qualittat que supeervisa els pprocessos i plans d’acccions
nosttre centre ees complem
que es desenvoolupen en el nostre centtre.
n
d’empprenedoria universitàrria el nostree centre haa mostrat des
d de fa deeu anys la voluntat d’una
d
A nivell
form
mació dual entre Univeersitat i Em
mpresa, en ell seu momeent es va deesenvoluparr el program
ma ensenyam
ment
en alternança.
a
A
Avui dia coomptem am
mb una fortaa col·laboraació amb less empreses i el prograama face to face
f
per compartir eexperiènciess i facilitar la inserció llaboral delss nostres egrresats o pottenciar el deesenvolupam
ment
e les pròpiees empresess.
de treballs finals de grau en
Objjectius i Coontext
Aqu
uestes jornaades neixen amb la volluntat d’inteegrar innov
vació docentt, gestió de la qualitat i empreneddoria
univ
versitària. D
Des de la pròòpia Univerrsitat, doncss, es poden desplegar i potenciar aaquestes àrees mencionnades
per tal d’establir un vinclee que perdurri al llarg dee la vida pro
ofessional dels
d futurs eggresats.
Un conjunt de pparaules claau que doneen forma al context d’aaquestes jorn
nades són:
- Compettències proffessionals
- Compettències del professorat
p
- Emprennedoria univversitària
- Gestió dde la Qualittat
- Metodoologies activves d’apreneentatge
- Pla Estrratègic
- Pla d’Empresa
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Mettodologia i destinataris
Per tal de verttebrar aqueesta integracció les jornnades propo
osen activittats en form
ma de ponèències, debats i
talleers, amb laa participaciió de la co
omunitat unniversitària (PDI, PAS
S, estudiantaat) i amb la
l col·laborració
d’orrganismes ccom ICE de la UPC i am
mb la particcipació d’ex
xperts en l’ààmbit sociall i industriall.
Os animem
a
a pparticipar-hii ¡

Fred
deric Vilà Martí
M
Dirrector EPSE
EVG

Méss informaciió:
Insccripcions p
per a PDI i PAS dins la
a oferta forrmativa deel ICE:
http
p://gcice.upcc.edu/fitxa_
_cursos.asp?iid=53145

Insccripcions p
per a estudiiants:
Esteem tramitannt la posta enn marxa d’u
un lloc web

Coo
ordinadors de les Jorn
nades:
Joséé Antonio R
Román
Peree Ponsa
Am
mb el suportt intern de::
Equ
uip Directiu EPSEVG
Àng
gels Hurtadoo: Servei dee Promoció i Comunicaació
Pilaar Alemany:: Unitat d’A
Administraciió i Direccióó
Jaum
me Pérez: U
Unitat de Suuport a la Do
ocència i Quualitat USD
DQ
Dav
vid Raya: Seerveis STIC
C
Xav
vier Ruiz: Serveis Tècnnics

Am
mb la col·lab
boració de::
Insttitut de Ciènncies de l’Edducació , UPC
U
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Pro
ograma Provisiona
al
Dijo
ous 27 de Juuny
MA
ATI: Sala d’A
Actes

10:0
00-10:15

Presenttació de les Jornades

Direcció E
EPSEVG, IC
CE

10:1
15-10:45

Competències doccents del prrofessorat
universsitari

Imma Torr
rra

10:4
45-11:15

La Plan
nificació esttratègica a l'EPSEVG
G 201316: Com
m afrontar nous reptees

José Antonnio Román

11:1
15-11:45

Debat

11:4
45-12:00

Pausa-C
Cafè

MIG
GDIA: Àulaa Ferrocarril

00-14:00
12:0

Taller per
p a estudiants, PAS i PDI:
Desenvolupamentt de compettències de treball
t
en
equip
o
a la creació d’e quips
Taller orientat
multidissciplinars on
n les tasquees es compaarteixen
atorgantt un rol a caada integrannt del grup i basantnos en la
l teoria dels rols de Beelbin

00-16:00
14:0

Temps lliure
l

Ricardo dee la Vega
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TAR
RDA: Àula del Ferrocaarril

16:0
00-19:00

Taller per
p a estudiants: Emp
prendre avu
ui. Taller
pràctic i experiènccies

Anna Mir

Taller orientat
o
a esttudiants quee estan en el darrer
any delss estudis i estructurat enn forma de tres parts
complem
mentàries: primera
p
partt revisió dell concepte
pla d’em
mpresa, sego
ona part, applicació delss
concepttes i aportacció d’idees iinnovadoress, i tercera
part, exeemples de experiències
e
s emprenedores

TAR
RDA: Àula Màster

16:0
00-19:00

Taller per
p a professorat: Qu
ualitat a l’À
Àula
Taller orientat
o
a pro
ofessors quee volen imp
pulsar
metodollogies activ
ves i que moostra tot el procés
p
de
millora continua ap
plicat a l’aulla atenent als
a
aspectess de definir els objectiuus específics
d’aprenentatge, les competènccies genèriques,
l’apreneentatge basaat en problem
mes, l’apren
nentatge
cooperaatiu, avaluacció mitjançaant rúbriquees i del eportfolioo

Francesc JJosep Roberrt
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Pro
ograma Provisiona
al
Div
vendres 28 dde Juny
MA
ATI: Sala d’A
Actes

10:0
00-10:40

Care: Expeeriencia en la creació d’Spin
Sense4C
off en teecnología asistencial
a

Andreu Caatalà

10:4
40-11:20

Empren
nedoria i disseny, l’exxperiència a HP

Marina Taalavera

11:2
20-11:40

Debat

11:4
40-12:00

Pausa-C
Cafè

12:0
00-12:40

The Traans-Atlantic Project: Innovation
ns in
Multilin
ngual/Multticultural/M
Multidiscip
plinary
Collaboorative Lea
arning

Bruce Mayylath

12:4
40-13:20

Projectte Design Beach
B

T Arellanoo, R. Salvad
dor

13:2
20-13:40

Debat

13:4
40-13:50

Acte dee cloenda

Direcció E
EPSEVG
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Less persone
es

Imm
ma Torra
direeccio.ice@uupc.edu, htttp://www.up
pc.edu/ice/
Direectora de l’Institut de Ciències
C
dee la Educaciió de la Un
niversitat Po
olitècnica dee Catalunyaa. Coordinaadora
del Projecte ““Identificaciión, Desarrrollo y Evvaluación de
d competen
ncias doceentes en la aplicaciónn de
plan
nes de formación dirigiidos a profeesorado uniiversitario” (EA2010-0
0099) dins lla convocatò
òria de Estuudios
y Análisis
A
(EA
A2010-0099)) del Ministterio de Eduucación. Co
om a ICE fo
orma part deel Grup Inteeruniversitaari de
Form
mació Doceent, conjunttament amb la resta d’uunitats de fo
ormació de les
l universittats catalanes.
Proffessor Torraa has a Phdd in Chemical Sciencees (Universiity of Barceelona) and she teachess in the Miining
Eng
gineering annd Natural Resources
R
Department
D
t of the Pollytechnic University
U
off Catalonia since Febrruary
1998. She has been the Director
D
of the
t Polytechhnic Univerrsity School in Manressa from 199
96 to 2002,, and
from
m July 20006 Professoor Torra is the Direcctor of the Institute of
o Educatioon Sciencess. In this latter
l
Insttitution, shee leads trainning and teaaching innovvation projeects. Professor Torra iss also the au
uthor of sevveral
publications inn the teachinng area and,, at present,, she is in charge
c
of a project
p
callled “Studiess and Analyyses”
(EA
A2010-00999).

Román
Josee Antonio R
josee.antonio.rom
man@upc.eedu , http:w
www/vgwebb.epsevg.upcc.es/fdv
Proffessor de l’E
EPSEVG enn el departaament de Lllenguatges i Sistemes Informàtics
I
. Ha estat Sotsdirector
S
Cap
d’Estudis de l’’EPSEVG (1991-2000
(
), Sotsdirecctor de Plan
nificació i Qualitat
Q
de l’EPSEVG
G (2000-20006) i
actu
ualment és Sotsdirectoor Cap d’Esstudis EPSE
EVG. Coord
dinador de “Fòrum dee Docència”” de l’EPSE
EVG
(200
02-2004), ccoordinadorr general del “XI C
Congreso Universitari
U
o de Innoovación Ed
ducativa enn las
Enseñanzas Téécnicas” (20003), ha coo
ordinat la pparticipació de l’EPSEV
VG en el PProjecte Pilo
ot d’Acredittació
2003-2004 de ll’ANECA per
p una titu
ulació del ceentre, i ha estat
e
ponentt del procéss d’Avaluacció Instituciional
de l’AQU
l
(20004) a la mateixa
m
titulació, membbre del Con
nsell de Qu
ualitat del C
Consell Social de la UPC
U
(200
04), coordinnador de lees Jornades de Docènccia de l’EPS
SEVG (200
06),coordinaador del projecte espeecífic
2006 de l’EPSE
EVG “ Adeequació del Centre a lees metodolo
ogies docentts centradess en l’estud
diant, en el marc
m
de l’EEES
l
per facilitar la incorporació de metoddologies d’aprenentatg
ge actiu” enn el marc dee la planificcació
estratègica de la Universiitat i coord
dinador del projecte dee millora UPC
U
(2006)) “Creació d’un Fòrum
m de
Doccència Virtuual”.
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Ricardo de la Vega
ww.upc.edu//gpaq
ricaardo.delavegga@upc.eduu, http://ww
Lliccenciat en P
Psicología Industrial per
p la Univversitat de Barcelona.. Mestratgee en RRHH
H i consulttoria.
Proffessor assocciat de la UB
U en la especialitat dde recursoss humans. Actualment
A
t és consulttor en qualiitat i
estratègia a la U
UPC dins el
e Gabinet de
d Planificacció, Avaluaació i Qualittat. Expert en planificaació estratèggica,
imp
plantació de sistemes dee qualitat, acreditació
a
iinternacionaal ABET, an
nàlisi de proocessos de gestió,
g
cartees de
serv
vei i formaador d’equipps directiuss, personal docent i investigado
i
r PDFI i ppersonal d’administracció i
serv
veis.

Ann
na Mir
anna.mir.serra@
@upc.edu, , http://iniciativeseconoomiques.com
m/
mada en C
Ciències Em
mpresarials, està especcialitzada en
n finançam
ment i inveersió per la Universitaat de
Form
Barcelona. Té eel post grauu en direcció
ó i desenvoolupament econòmic
e
lo
ocal per la U
Universitat Pompeu
P
Faabra i
mbé s'ha espeecialitzat peer ESADE en
e la direcciió de plans d'empresa. Actualmennt és la Directora del Seervei
tam
d'iniciatives dee la Mancoomunitat Peenedès-Garrraf on exerrceix de ressponsable dd'Emprened
doria i des d'on
dirig
geix l'obseervatori dell mercat de
d treball. És la responsable de
d l'edició de l'Anuaari d'Indicaadors
Socioeconòmiccs de l'Alt Penedès
P
i Garraf. A méés de particiipar en nom
mbroses ponnències i pu
ublicacions en
e el
cam
mp de l'empprenedoria, és també professora
p
aassociada deel departam
ment d'Orgaanització d'Empreses de
d la
Universitat Pollitècnica de Catalunya.

Fra
ancesc Josep
p Robert i Sanxis
fran
ncesc.j.roberrt@upc.eduu , http://dig
gsys.upc.es//ed/general//ep/ICE.htm
ml
Proffessor TEU
U del departaament d’En
nginyeria Ellectrònica a l’EETAC, UPC. La seeva àrea d’iinterès se ceentra
s docents derivades
en els
e sistemess digitals, les noves metodologies
m
d
dee l’EEES i l’aprenentaatge integraat de
coneixements eespecífics i competènccies genèriqques. Col·laaborador de l’ICE de lla UPC i membre
m
del grup
d’in
nterès “Quallitat a l’aulaa”.
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And
dreu Catalàà
And
dreu.catala@
@upc.edu, http://www
h
w.epsevg.upcc.edu/cetpd//
Responsable deel grup d’innvestigació en Enginyeeria del Con
neixement GREC
G
de la UPC. Director de l’Esscola
Poliitècnica Supperior d’Ennginyeria dee Vilanova i la Geltrú (2001-2006
(
6). Des de 22006 és direector del Ceentre
d’Estudis Tecnnològics perr a la Depen
ndència i laa Vida Autò
ònoma CET
TpD. És cooordinador del
d Program
ma de
docttorat “Erassmus munddus joint doctorate in interacttive and cognitive
c
eenvironments” que ess fa
conjjuntament eentre la UP
PC i les un
niversitats: Universita degli studii di Genovaa, Techniscche Universsiteit
Eind
doven, Univversität Klaagenfurt i laa Queen M ary Universsity of London. Al settembre de 2012
2
es possa en
marrxa Sense4C
Care, una ‘spin-off’ per comerccialitzar i millorar ell desenvoluupament d'un detectorr de
caig
gudes, per a l’explotació dels resu
ultats dels pprojectes dee recerca qu
ue es duen a terme con
njuntament amb
Joan
n Cabestanyy dins el CE
ETpD.

Marina Talaveera
talav
vera@hp.coom, http://bbarcelonaservicejam.orrg/mentors/ssaturday/
Marrina is an E
Experience Design Straategist at H
HP Españolaa. Currently
y, she is in charge of identifying
i
new
busiiness opporrtunities forr Large Forrmat Printeers based on
n customer needs. Shee also leads the Custoomer
Exp
perience Teeam, who has
h grown the last 8 years from
m 2 to moree than 30 ppeople. Before cominng to
Barcelona, she worked in HP Guadallajara, Méxxico as Hum
man Factors, and in Whhirlpool, Itaaly as Indusstrial
Dessigner. Mariina holds as well a Maaster in Buusiness Adm
ministration and a Mastter in Desig
gn and Bionnics.
She has alwayss combined her Design
n work withh teaching at
a different universities
u
as Universsidad Autónnoma
de Guadalajara
G
a, ITESO, Tec
T de Montterrey and E
Elisava. Eveeryday lookiing for new
w challengess, is her motto.

Bru
uce Maylath
h
Bru
uce.Maylathh@ndsu.eduu , http://ww
ww.ndsu.eduu/english/faaculty/brucee_maylath/??
Bru
uce Maylathh is a professsor and dirrector of grraduate stud
dies in Engllish at Northh Dakota State
S
Univerrsity,
wheere he teacches coursees in lingu
uistics and technical communica
c
ation. His ccurrent research takess up
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tran
nslation issuues in techhnical comm
munication and has appeared
a
in
n IEEE-Traansactions in Professiional
Com
mmunicationn, Journal of Busineess and Teechnical Communicat
C
tion, and TTechnical Communicaation
Qua
arterly, amoong others. Along with
h Dale Sulllivan and Russel
R
Hirstt, he is the co-editor most
m
recentlly of
Revvisiting the P
Past througgh Rhetoriccs of Memorry and Amn
nesia. Other books thaat he has co
o-edited incclude
App
proaches to Teaching Non-Native
N
English Sppeakers acro
oss the Currriculum annd Languagee Awarenesss: A
Histtory and Im
mplementatiions. Currently he is cco-editing a book with Kirk St. Amant on translation and
locaalization, ass well as a monograp
ph titled W
What Transla
ators Woulld Like Tecchnical Com
mmunicatorrs to
Kno
ow.

Tan
nia Arellano
troy
yatania@gm
mail.com, htttp://es.link
kedin.com/ppub/design-b
beach-camp
pus-upc-vilaanova/6a/27
70/27b
Tan
nia Arellanoo Troya és estudiant d'últim
d
curs d'Enginyerria en Disseeny Industri
rial i Desen
nvolupamentt del
Prod
ducte a la E
EPSEVG. Actualment
A
està realitzzant el Treb
ball Final dee Grau, Dessign Beach,, amb en Ruubén
Salv
vador, i coonsisteix enn millorar la seva tittulació. Tam
mbé fa prààctiques coom a projeectista a Mahle
M
Com
mponentes dde Motor España,
E
SL i estudia an
anglès i alem
many. Ha estat
e
becàriaa de l'Escolla i li agraddaria
segu
uir-hi involuucrada en certa maneraa en un futur
ur.

Rub
bén Salvador
rubeensalvadorcclavell@gm
mail.com
http
p://es.linkeddin.com/pubb/design-beaach-campuss-upc-vilano
ova/6a/270/2
27b
En Rubén Salvvador Clavvell és projeectista a l'E
Escola Poliitècnica Sup
perior d'Ennginyeria dee Vilanova i la
Gelttrú. Actuallment està estudiant el
e grau en Enginyeriaa de Dissen
ny Industriial i Desen
nvolupamennt de
Prod
ducte.
La seva
s
especiialització diintre de la carrera
c
és eel Disseny centrat
c
en l'usuari. L'errgonomia éss una discipplina
cien
ntífica que l’apassiona i la consideera molt impportant en l'àmbit del disseny i de l'enginyeriaa.
Reaalitza el seu projecte final, que es basa een millorarr el Dissen
ny Industriaal a l'escolla, facilitannt el
deseenvolupameent de projeectes com taambé intensiificant les relacions enttre l'alumnaat i les emprreses.
Ha estudiat
e
tam
mbé Fotograafia Digital Professionaal i un curs de
d Coaching.
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Els recursoss
Com
mpetències
Gru
up Interuniiversitari de
d formaciió docent. UB, UA
AB, UPC, UPF, UddG, UdL, URV, UOC.
U
http
p://gifd.upc.edu/
Altrres jornadees
I Jornada d’Innnovació doccent en Emp
prenedoria U
Universitàriia. Càtedra Emprenedooria UB i Dept. Econom
mia i
Org
ganització E
Empreses UB
B. Centradaa en aquestaa edició en Treballs Fi de Grau am
mb la finaliitat de crearr una
emp
presa. http:///www.ub.eddu/gidea/
Innovació UPC
C
Prog
grama Innova UPC. htttp://pinnovaa.upc.edu/
B, UPC, UP
Xarrxa d’emprrenedoria universitàri
u
ia. UB, UAB
PF, UdG, UdL,
U
URV, U
UOC.
http
p://www.xeuu.cat/
Innovació Eurropa
Europe Innovaa: Iniciativaa de la Com
missió europpea en emp
prenedoria i indústria. Farcida dee documentaació,
einees, clusters, etc. http://w
www.europee-innova.euu/
Justto Prieto. Y tu: ¿innovvas o abdicaas?
Pub
blicaciones UPV. 20112. http://o
oportunidadd.webs.upv.ees/?portfolio=y-tuinnovvas-o-abdiccas-3a-y-ulttimaediccion
ual EPSEV
VG.
Fòrrum de Doccència Virtu
http
p://vgweb.ep
psevg.upc.ess/fdv/

http
p://digsys.u
upc.es Porttafolis de les assiggnatures dee sistemes digitals de l’EETA
AC. Exem
mples
d’asssignatures en què s’ha canviat el sistem
ma d'apreneentatge perr tal d’asssolir contin
nguts especcífics
deseenvolupant simultàniam
ment un seg
guit de comppetències geenèriques del tipus: treb
eball en equiip, comuniccació
orall i escrita, annglès, ús deels instrumeents de laborratori, gestió de projecttes i apreneentatge autònom.
bin Team R
Roles
Belb
http
p://www.bellbin.com/rtee.asp?id=8
Model Role Pllaying
http
p://atenealabbs2.upc.eduu/moodle_ro
olplaying/

