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Perquè	hi	ha	una	altra	forma	de	gestionar	la	UB.	

Perquè	creiem	en	la	diversitat.	

Perquè	cada	generació	té	dret	a	construir	la	UB	que	desitja.	

Perquè	treballem	a	la	UB.	

Perquè	estudiem	a	la	UB.	

Perquè	volem	una	universitat	4.0,	la	UB	4.0.	
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DEU	CONCEPTES	CLAU1	

	

	

1. La	UB	de	la	diversitat	i	de	les	persones.	

2. Som	universitaris,	som	UB.	

3. Els	objectius	que	ens	fixem	entre	tots	són	un	repte	per	a	tots.	

4. La	transparència	i	el	rigor	com	a	senyal	de	bona	gestió.	

5. La	nostra	força	és	el	treball.	

6. Noves	maneres	de	gestionar	la	Universitat	de	Barcelona:	proximitat	i	diàleg.	

7. La	docència	i	la	recerca	com	a	motors	de	millora.	

8. Transferència	de	coneixement	per	al	progrés	social.	

9. Volem	ser	referència.	

10. Una	UB	del	segle	XXI,	clau	per	al	futur	del	país.	UB	4.0.	

	

																																																													
1	Atès	que	 l’ús	de	 la	doble	 forma	no	és	adequada	en	 textos	 llargs	 i	 cohesionats,	 en	pro	dels	principis	
d’economia	 i	 de	 simplicitat,	 i	 amb	 l’objectiu	 d’afavorir	 la	 claredat,	 al	 llarg	 de	 tot	 aquest	 document	
s’empra	el	masculí	com	a	forma	no	marcada,	entenent	que	té	valor	genèric	i	que,	per	tant,	inclou	tant	
homes	com	dones	
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LES	ACCIONS	FONAMENTALS	

Els	 programes	 electorals	 són	 documents	 llargs	 i,	 a	 vegades,	 feixucs.	 No	 ha	 de	 ser	

necessàriament	així,	però	la	complexitat	de	la	nostra	Universitat	i	la	multitud	de	fronts	

i	 aspectes	 que,	 afortunadament,	 donen	 diversitat	 i	 sentit	 a	 allò	 que	 som,	 demanen	

programes	llargs.	

Volem	esmentar	de	manera	més	concreta	els	àmbits	que	considerem	fonamentals	per	

a	 una	 acció	 de	 govern	 compartida	 per	 als	 propers	 anys.	 Entenem	que	 són	 els	 punts	

crucials	en	els	quals	hem	de	posar	una	atenció	 i	un	esforç	especials.	 Són	 les	nostres	

quinze	 accions	 fonamentals	 i	 l’ordre	no	és	 cap	 indicador	d’importància,	 ja	 que	 totes	

són	essencials	i	estratègiques:	

• Establir	un	model	 intern	de	govern	més	proper,	àgil,	 transparent	 i	modern,	que	

s’ajusti	a	 la	nostra	cultura	 i	objectius.	Ho	farem	respectant	el	marc	normatiu	que	

ens	afecta,	però	sense	cap	submissió	a	límits	paralegals	que	ens	resulten	aliens.	

• Impulsar	una	política	eficient	de	recanvi	generacional	en	el	professorat.	Evitar	que	

els	dèficits	en	les	polítiques	públiques	que	fixen	la	carrera	docent	i	la	promoció	del	

professorat	ens	facin	perdre	el		paper	capdavanter	en	recerca	i	docència.	

• Lluitar	contra	la	precarietat	del	professorat	i	planificar	l’estabilització	dels		joves	

investigadors.	 Generar	 una	 alternativa	 als	 sistemes	 de	 captació	 de	 talent	 i	 de	

promoció	 interna	per	 reconèixer	 i	 estabilitzar	 el	 PDI,	 i	 disposar	 de	models	 clars	 i	

transparents	 de	 carrera	 acadèmica.	 Traduir	 en	 accions	 conseqüents	 la	 nostra	

sensibilitat	per	la	carrera	acadèmica	del	professorat.	

• Fer	una	transformació	reflexiva	dels	rols	i	dels	perfils	del	personal	d’administració	

i	 serveis	 i	 ajustar-nos	 a	 les	 exigències	 de	 la	 universitat	 moderna,	 centrada	 en	

l’administració	i	en	la	gestió	estratègica	de	la	recerca	i	de	la	docència.	Garantir	els	

llocs	 de	 treball	 tot	 analitzant	 les	 distribucions	 asimètriques	 de	 la	 gestió	 del	

coneixement	i	dels	recursos	humans	per	tal	de	ser	més	eficients.	
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• Establir	 un	 nou	 marc	 de	 participació	 de	 l’alumnat	 que	 permeti	 millorar	 la	

incorporació	 i	 complicitat	 dels	 estudiants	 en	 la	 presa	 de	 decisions	 sobre	 les	

qüestions	que	els	afecten.	Han	de	poder	 fer	arribar	 les	 seves	posicions	 i	 els	 seus	

arguments.	Programes,	serveis	i	accions	al	veritable	servei	de	alumnat.	Tecnologies	

del	segle	XXI	per	alumnat	del	segle	XXI.	Reducció	de	taxes,	accés	al	B2,	i	atenció	als	

becaris	de	col·laboració,	entre	d’altres,	són	compromisos	i	prioritaris.	

• Proposar	noves	 fórmules	de	treball	pel	que	fa	a	 la	conciliació	de	 la	vida	 laboral	 i	

personal	dels	membres	de	la	nostra	comunitat	universitària.	Atendre	la	diversitat,	

evitar	les	desigualtats	i	garantir	bones	condicions	de	treball.	

• Analitzar	la	oferta	docent	de	grau,	màster	i	doctorat	per	tal	d’ajustar-la	amb	rigor	

als	 veritables	 eixos	 estratègics	 dels	 centres,	 fomentant	 totes	 i	 cadascuna	 de	 les	

nostres	 apostes	 de	 futur.	 Afavorir	 la	 implementació	 i	 certificació	 del	 sistema	 de	

qualitat	per	millorar	els	programes	formatius	com	a	camí	per	a	l’autoacreditació	de	

les	titulacions.	

• Consensuar	 amb	 les	 parts	 implicades,	 i	 en	 especial	 amb	 els	 investigadors	 i	 les	

entitats	 de	 la	 Universitat,	 un	 veritable	 pla	 de	 futur	 per	 al	 Parc	 Científic	 de	

Barcelona	que	vagi	més	enllà	d’operacions	comptables	i	que	recuperi	el	sentit	de	la	

recerca	i	la	tecnologia	que	l’ha	de	presidir.	Donar	suport	i	consolidar	el	nou	Parc	de	

les	Humanitats	i	les	Ciències	Socials.	

• Revisar	 de	 forma	 sistemàtica	 els	 espais	 i	 les	 infraestructures	 per	 millorar-los	 i	

adequar-los	a	la	realitat	de	la	Universitat	que	volem.		

• Alinear	 l’estratègia	 de	 les	 tecnologies	 de	 la	 informació	 i	 la	 comunicació	 (TIC)	 a	

l’estratègia	de	la	Universitat	i	fer	que	les	TIC	passin	d’oferir	serveis	a	involucrar-se	

amb	la	docència	i	la	recerca.	

• Fer	 de	 la	 UB	 una	 universitat	 d’obligada	 referència	 internacional	millorant-ne	 la	

presència	al	món,	fent	més	fàcil	la	mobilitat,	projectant-la	en	els	fòrums	de	recerca	

i	 docència,	 i	 fent	 del	multilingüisme	 una	 forma	 habitual	 d’intercanvi	 i	 de	 treball	

universitari.	
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• Treballar	 intensament	 per	 millorar	 el	 finançament	 dels	 projectes	 de	 recerca,	

especialment	 creant	 unitats	 de	 suport	 als	 projectes	 europeus.	 La	 clau	 està	 a	

Europa.	

• Explorar	 altres	 formes	 de	 docència,	 en	 sintonia	 amb	 les	 universitats	

capdavanteres.	UB	4.0	en	innovació	docent.	

• Innovar	 i	 transferir	 han	 de	 ser	 mots	 habituals	 en	 el	 disseny	 de	 les	 polítiques	

estratègiques	de	la	UB.	

• Generar	un	pla	d’estalvi	i	de	gestió	rigorosa	per	tal	d’evitar	operacions	de	dubtosa	

rendibilitat	o,	si	més	no,	oportunitat.	

• Apostar	 fermament	 per	 la	 internacionalització,	 donant	 suport	 decidit	 als	

investigadors	 i	 grups	 de	 recerca	 per	 tal	 que	 puguin	 formar	 part	 de	 projectes	

europeus	 i	 també	 liderar-los.	 Per	mantenir-nos	 al	 nivell	 de	 la	millors	 universitats	

europees		de	la	xarxa	LERU,	de	la	que	som	l’única	universitat	catalana	i	estatal	que	

hi	 forma	 part,	 hem	 d’estar	 en	 condicions	 de	 poder	 accedir	 als	 fons	 de	 recerca	

europeus.	

• Potenciar	 la	 relació	 entre	 la	 UB	 i	 el	 nostre	 entorn.	 Incentivar	 i	 multiplicar	 la	

presència	de	membres	de	la	UB	als	espais	públics	de	debat.	Posar	en	valor	la	tasca	

de	 la	 divulgació	 científica	 desenvolupada	 a	 mitjans	 de	 comunicació,	 museus,	

associacions,	 fundacions,	 etc.	 Treballar	per	explicar	millor	 a	 la	 societat	què	 fem	 i	

per	a	què	és	útil.	 Fomentar	 la	 cultura	de	 la	divulgació	 i	 la	 transferència	entre	els	

investigadors	joves	atès	que	es	tracta	de	activitats	que	formen	ja	part	de	l’agenda	

científicoacadèmica	del	segle	XXI.	
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PRESENTACIÓ	

Construir	 Universitat	 és	 construir	 una	 forma	 eficaç	 d’entendre	 la	 ciència,	 el	

coneixement,	la	docència	i	la	cultura.	La	universitat	representa	un	valor	de	referència	

sòlid	 i	 estable	 en	 la	 dinàmica	 del	 progrés	 social.	 Fa	 molts	 anys	 que	 ens	 repetim	 la	

mateixa	pregunta:	quin	model	d’universitat	volem?	Aquesta	pregunta	no	té	una	única	

resposta,	i	no	és	possible	parlar	de	la	universitat	com	un	tot.	Després	d’anys	d’activitat	

docent	i	de	recerca,	després	de	moltes	hores	de	classe	impartides,	de	molts	projectes	

de	 recerca,	 llibres	 i	 articles,	 de	 compartir	 amb	 molts	 companys	 i	 companyes	 un	

profund	compromís	amb	el	que	fem,	tinc	clar	que	a	cada	departament,	a	cada	unitat	

administrativa,	 a	 cada	 laboratori,	 i	 fins	 i	 tot	a	 cada	despatx,	es	 fa	Universitat,	 i	 es	 fa	

Universitat	 en	 dimensions,	 sentits	 i	 voluntats	 múltiples	 i	 plurals.	 De	 fet,	 m’agrada	

pensar	 que	 la	 Universitat	 és	 com	 un	 cervell,	 com	 un	 ens	 intel·ligent	 format	 per	

professors	 i	 estudiants	 que,	 com	 neurones	 que	 estableixen	 entre	 si	 bilions	 de	

connexions	 sinàptiques	 tridimensionals	 que	 generen	 coneixement,	 interactuen	 a	 les	

aules	 i	 els	 laboratoris	 de	 recerca	 construint	 transversalment	 el	 saber	 científic	 i	

acadèmic	que	transformarà	la	societat	en	el	futur.	

Malgrat	 tots	els	 imponderables,	ens	empeny	 l’orgull	de	ser	Universitat	de	Barcelona,	

de	 ser	 el	 testimoni	 de	més	 de	 cinc-cents	 anys	 d’acadèmia,	 de	 representar	 la	 nostra	

Universitat	allà	on	som	i	on	anem.		

Ara,	 certament,	 vivim	èpoques	 convulses	 i	difícils.	Com	a	 institució	pública	que	 som,	

patim,	com	la	ciutadania,	les		greus	conseqüències	de	la	crisi.	I	això	ens	exigeix	fer	un	

pas	endavant	i	ocupar	un	punt	central	en	el	debat	social.	La	Universitat	de	Barcelona	

ha	 de	 tornar	 a	 ser	 un	 punt	 de	 trobada	 de	 reflexions,	 interessos,	 sensibilitats	 i	

coneixements.	 Amb	 el	 pas	 del	 temps,	 hem	 perdut	 centralitat	 social;	 molts	 tenim	 la	

sensació	que	 la	urgència	del	 fer	 i	del	produir	ha	anat	en	detriment	de	 la	 importància	

del	pensar	i	del	ser.	I	això	va	en	contra	de	l’esperit	universitari	i	de	la	vocació	científica.	

Per	tant,	a	la	pregunta	de	quin	és	el	model	d’Universitat	de	Barcelona	que	defensem,	

la	resposta	és:	volem	una	Universitat	de	Barcelona	socialment	compromesa	i	plural,	on	

els	diversos	àmbits	de	la	ciència	tinguin	un	lloc	i	un	espai	on	es	reconegui	la	feina	ben	

feta,	 que	 sigui	 permeable	 a	 allò	 que	 la	 societat	 ens	 demana	 i	 en	 què	 de	 manera	
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responsable	 hi	 hagi	 un	 retorn	 social	 de	 la	 nostra	 feina.	 Volem	 que	 l’autonomia	

universitària	sigui	una	realitat	i	no	pas	un	subterfugi,	que	l’excel·lència	sigui	un	objectiu	

raonable	 i	no	pas	una	paraula	buida	o	propagandística,	que	 les	hores	de	 feina	siguin	

hores	de	gaudi,	que	els	èxits	de	cadascú	ho	siguin	del	col·lectiu	 i	que	es	reconegui	el	

treball	 de	 tothom.	 En	 essència,	 volem	 una	 Universitat	 de	 Barcelona	 per	 a	 tots	 i	

plenament	 instal·lada	al	 segle	 XXI,	 que	deixi	 enrere	esquemes	antics	 i	 poc	eficients,	 i	

que	lideri	un	trajecte	de	renovació	que	ens	permeti	treballar	millor	i,	tot	superant	les	

dificultats	actuals,	començar	a	dibuixar	un	futur	millor	per	a	la	gent	més	jove,	que	són	

la	clau	del	progrés	òptim	de	la	Universitat	de	Barcelona	i	del	nostre	país.	

En	 quins	 elements	 ens	 basem	 per	 plantejar	 el	 que	 us	 proposem?	 Quins	 són	 els	

arguments	 que	 ens	 porten	 a	 aquesta	 determinació?	 I,	 el	més	 important,	 què	 ens	 fa	

mereixedors	de	fer-ho	i,	si	és	el	cas,	què	ens	fa	mereixedors	de	la	vostra	confiança?	

És	ben	coneguda	l’actual	situació	de	restriccions	econòmiques	i	de	dificultats	generals	

en	 l’acompliment	 dels	 compromisos	 de	 finançament	 que	 la	 UB	 pateix	 i	 ha	 patit	 els	

darrers	anys.	Les	dificultats	per	obtenir	un	finançament	just	per	a	la	nostra	Universitat	

estan	 fent	que	el	 nostre	potencial	 es	 vegi	 seriosament	 amenaçat.	No	només	perquè	

això	implica	una	clara	minva	del	sistema	públic	d’educació	superior,	sinó	perquè	posa	

en	risc	allò	que	és	constitutiu	de	l’essència	de	la	UB,	com	a	entitat	capdavantera	en	la	

recerca	 i	 en	 la	 docència	 del	 país,	 pionera	 en	 moltes	 de	 les	 accions	 universitàries	 i	

institució	de	referència	en	matèria	universitària.		

Alguns	pensem	que	ara,	per	 respondre	a	aquestes	amenaces	 i	 afrontar	amb	 força	el	

futur,	 el	 que	 cal	 són	 accions	 més	 agosarades	 i	 més	 contundents	 que	 les	 que	 s’han	

emprès	 fins	 ara.	 Sense	 renunciar	 al	 diàleg	 i	 la	 negociació	 amb	 els	 actors	 d’aquest	

escenari,	ara	és	el	moment	de	 fer	palesa	 la	nostra	posició	d’universitat	compromesa	

amb	el	futur,	amb	una	visió	progressista	de	l’educació	superior	i	del	compromís	social	

que	volem	assumir,	i	hem	de	fer-ho	de	manera	conseqüent	i	amb	la	fermesa	que	ens	

dóna	la	força	de	la	raó.	Les	persones	que	ens	identifiquem	amb	aquest	document	ja	fa	

temps	que	estem	treballant	en	aquesta	 línia.	Ara	volem	ser	coherents	 i	 fem	un	altre	

pas	 endavant	 amb	 els	 nostres	 plantejaments	 dels	 darrers	 anys,	 en	 què	 la	 crisi	 s’ha	

aguditzat,	 el	 descrèdit	 universitari	 ha	 augmentat,	 les	 retallades	 qüestionen	 la	 nostra	
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identitat	i	bona	part	de	la	comunitat	universitària	no	sap	exactament	quin	serà	el	seu	

futur	professional.	Hem	estat	actius	en	la	defensa	de	la	UB	i	no	podem	deixar	de	fer	un	

pas	més	de	compromís	amb	tothom.	

Pensem	que	la	UB	ha	mostrat	una	certa	inestabilitat	pel	que	fa	al	seu	govern	al	més	alt	

nivell.	Els	equips	de	govern	s’han	anat	succeint	fins	a	l’actual	amb	molta	més	fragilitat	

de	la	necessària.	Això	ens	mostra	més	febles	del	que	realment	som	i	ens	situa	en	una	

mala	 posició	 per	 negociar	 el	 nostre	 present	 i	 el	 nostre	 futur.	 Aquesta	 situació	 de	

feblesa	també	es	pot	 fer	extensible	a	 les	qüestions	més	gerencials,	 ja	que	d’ençà	del	

2005	hem	assistit	perplexos	a	un	seguit	d’equips	de	gerència	que	no	han	sobreviscut	

als	 canvis	 i	 a	 les	 diverses	 circumstàncies	 esdevingudes,	 des	 de	 les	 que	 venien	

precedides	 d’operacions	 de	 «cacera	 de	 talents»	 fins	 a	 d’altres	 que	 han	 obligat	 a	

assumir	les	responsabilitats	d’un	dia	per	l’altre.	Tot	és	un	reflex	d’aquesta	inestabilitat.		

Ben	 al	 contrari,	 nosaltres	 volem	 comprometre	 la	 nostra	 acció	 a	 l’estabilitat	 i	 al	

compromís	amb	la	UB	i	posar	la	nostra	experiència	de	gestió	de	molts	anys	al	servei	del	

col·lectiu,	per	oferir	 internament	 i	externament	 la	solidesa	d’un	equip	de	govern	que	

permeti	 avançar	 pel	 camí	 que	 tots	 decidim.	 L’equip	 que	 es	 presenta	 en	 aquest	

document	 pretén	 fer	 de	 l’experiència	 en	 la	 gestió	 universitària	 una	 nova	manera	 de	

fer,	un	nou	impuls	per	tirar	endavant	projectes	compartits	i	un	compromís	sòlid	d’una	

estabilitat	que	ja	fa	temps	que	no	tenim.	

És	 fonamental	 saber	 on	 es	 vol	 anar	 per	 poder	 planificar	 amb	 garanties.	 Els	 darrers	

anys,	la	UB	ha	estat	contínuament	en	trànsit,	fent	camí	sense	rumb.	Una	institució	com	

la	nostra,	que	es	vol	dinàmica,	mai	no	s’ha	d’aturar.	 I	alhora	mai	no	ha	de	perdre	el	

nord.	Les	aturades	només	han	de	servir	per	avaluar	si	s’han	assolit	objectius	parcials	i	si	

convé	repensar	quelcom.		

La	 UB	 del	 segle	 XXI	 no	 es	 pot	 governar	 amb	 vells	 esquemes.	 Cal	 assumir	 una	 nova	

manera	de	fer,	de	coordinar-nos,	de	construir	Universitat.	La	UB	ha	de	ser	un	referent	

de	bon	govern	i	no	de	mala	improvisació,	i	encara	menys	de	preteses	i	estèrils	bones	

voluntats	que	fan	de	cada	equip	de	govern	una	inoperant	contraposició	de	l’anterior.	

En	tots	els	equips	de	govern	hi	ha	clarors	i	ombres,	i	nosaltres	volem	sortir	de	la	foscor	

i	enfortir	els	punts	de	claror,	que	hi	són	i	són	innegables.	Ni	som	ni	volem	ser	el	llegat	
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de	ningú	ni	de	 cap	 idea	prèvia,	ni	 volem	 representar	 les	 aspiracions	d’allò	que	 ja	ha	

estat	i	no	tornarà.	Nosaltres	som	present	i	futur.		

Hem	 conegut	 la	 responsabilitat	 del	 govern	 al	 servei	 de	 la	UB,	 però	 des	 de	 la	 nostra	

pròpia	 perspectiva,	 amb	 trajectòries	 personals	molt	 heterogènies	 però	 amb	 la	 clara	

voluntat	de	trobar	un	lloc	comú	per	a	tothom	i	de	governar	respectant	la	diversitat.	La	

UB	no	pertany	més	a	uns	que	a	d’altres.	Els	que	governen	 inspirats	per	aquesta	 idea	

acaben	 governant	 per	 afavorir	 els	 seus	 interessos	 i	 no	 pas	 els	 de	 la	 majoria.	 Les	

persones	que	compartim	aquesta	premissa	no	som	subsidiàries	de	ningú,	malgrat	que	

reconeixem	 sense	embuts	 el	 servei	 que,	 abans	que	nosaltres,	 ha	 fet	molta	 gent	 a	 la	

nostra	Universitat.	Ja	és	hora	de	tornar	a	actituds	de	consens.	La	legítima	discrepància	i	

la	 confrontació	d’idees	no	ens	poden	 fer	 caure	en	una	acció	de	govern	basada	en	el	

sectarisme	i	en	la	convicció	que	el	terme	nosaltres	fa	referència	a	només	alguns.	

En	 aquest	 document	 us	 proposem	 una	 sèrie	 de	mesures	 que	 volem	 compartir	 amb	

vosaltres	per	tal	de	merèixer	la	vostra	confiança.	És	el	nostre	programa	de	treball	per	

al	 proper	 període	 de	 govern	 que	 ha	 de	 construir	 la	 UB	 del	 segle	 XXI	 per	 a	 tots,	

plenament	instal·lada	en	el	segle	XXI.	
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EL	PROFESSORAT	

	

Afavorir	la	incorporació	de	talent	jove	i	l’estabilització	i	promoció	del	professorat		

és	garantir	el	futur	de	la	Universitat	de	Barcelona.	Cal	definir	clarament	els	criteris		

i	la	carrera	acadèmica	professional	del	personal	docent	i	investigador,	i	establir	

clarament	les	diferents	etapes	laborals	del	professorat.	

	

• Identificar	i	clarificar	la	carrera	acadèmica	del	professorat.	

• Definir	les	diverses	figures	del	professorat	per	generar	perfils	específics.	

• Analitzar	la	situació	dels	becaris	per	tal	de	valorar	altres	tipologies	de	contractació.	

• Establir	una	plantilla	de	referència	coneguda	i	consensuada.	

• Revisar	els	criteris	de	comptabilització	de	les	tasques	del	professorat.	

• Valorar	la	figura	del	professor	associat.	

• Afavorir	la	mobilitat	del	professorat.	

• Posar	en	pràctica	polítiques	de	gènere	per	reajustar	distribucions	asimètriques.	

• Mantenir	contactes	àgils	amb	la	representació	sindical	i	del	professorat.	

• Liderar	 dins	 del	 sistema	 universitari	 català	 la	 proposta	 de	 canvi	 del	 model	 de	

creació	de	noves	places	de	professorat.	

	

Fem	un	plantejament	ambiciós.	Ens	amoïna	especialment	 la	dificultat	per	definir	una	

carrera	 professional	 estable	 que	 indiqui	 a	 la	 gent	més	 jove	 les	 etapes	 que	 s’han	 de	

seguir,	 els	 criteris	 d’avaluació,	 les	 formes	 d’estabilitzar-se	 i	 les	 alternatives	 reals	 de	

futur	acadèmic.		

Aquesta	 és	 una	 situació	 que,	 derivada	 del	 context	 dels	 anys	 80	 i	 90,	 està	 portant	 el	

sistema	 universitari	 en	 general,	 i	 casa	 nostra	 en	 particular,	 a	 una	 inversió	 en	 la	

piràmide	d’edat	del	professorat	estabilitzat.	L’envelliment	de	la	plantilla	de	professorat	

indica	 que,	 en	 un	 termini	 aproximat	 d’entre	 vuit	 i	 dotze	 anys,	 la	magnitud	 d’aquest	

procés	 serà	 altament	 preocupant.	 No	 només	 posarà	 en	 risc	 el	 manteniment	 de	 les	

línies	de	docència	 i	 recerca,	sinó	el	nivell	de	qualitat	de	 la	nostra	Universitat.	No	pas	
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perquè	 la	 gent	 que	 arribi	 no	 sigui	 capaç	 de	 fer	 una	 feina	 excel·lent,	 sinó	 perquè	 la	

recerca	 i	 la	 docència	 capdavantera	 són	 en	 mans	 de	 professorat	 envellit	 i	 amb	 un	

recorregut	i	una	llarga	experiència	de	treball	universitari,	que	també	haurien	de	poder	

dedicar-se	 a	 transmetre	 coneixement	 a	 les	 generacions	més	 joves.	 És	 obvi	 que	 tots	

tenim	 la	 força	 i	 l’empenta	per	 continuar	 fent	de	 la	UB	el	que	ha	estat	 fins	ara,	però	

aquest	motor	ha	de	tenir	peces	de	recanvi	noves	i	joves	(i,	malauradament,	ja	no	tan	

joves)	 i	 això,	 al	marge	d’altres	 consideracions	 econòmiques,	 està	 en	 risc.	 I	 el	 que	 és	

pitjor,	es	fan	molt	poques	coses	per	prevenir	aquest	escenari.	D’una	banda,	la	situació	

econòmica	ha	servit	de	coartada	per	deixar	de	planificar	el	futur	i,	de	l’altra,	ja	fa	molt		

que	la	nostra	Universitat	no	disposa	d’un	model	de	plantilla	de	professorat	definit	i	que	

sigui	l’opció	de	futur	per	a	tothom,	especialment	per	a	la	gent	més	jove.		

Per	 tant,	 reivindiquem	 que	 la	 UB	 tingui	 prou	 autonomia	 per	 poder	 dibuixar	 la	 seva	

pròpia	proposta	en	matèria	de	professorat,	en	sintonia	amb	els	altres	actors	implicats,	

però	amb	la	fortalesa	de	poder	respondre	als	problemes	específics	de	la	UB	(que	no	té	

la	 resta	 del	 sistema).	 Aquesta	 proposta	 prestarà	 atenció	 específica	 a	 la	 diversitat	 de	

perfils	de	professorat	que	tenim	i	que	cal	definir	molt	millor	(dins	del	contínuum	entre	

docència	i	recerca),	per	tal	que	cadascú	sigui	competent	en	allò	que	el	fa	més	valuós.	

Identificar	 i	 potenciar	 les	 habilitats	 de	 cada	 membre	 de	 la	 comunitat	 acadèmica	

redunda	en	benefici	de	 la	 comunitat	en	el	 seu	conjunt.	Tots	aquests	motius	 fan	que	

optem	per	les	propostes	següents:	

1. Mantenir	els	llocs	de	treball	en	funció	de	les	progressives	acreditacions	i	mèrits,	i	

generar	un	pla	especial	de	suport	i	foment	a	les	noves	acreditacions.		

2. Impulsar	que	el	professorat	amb	més	experiència	ajudi	el	professorat	 jove,	 tant	

en	 docència	 com	 en	 recerca.	 D’aquesta	 manera	 es	 podrà	 afavorir	 una	 carrera	

acadèmica	 dels	 més	 joves	 que	 s’ajusti	 als	 criteris	 i	 les	 demandes	 que	 es	 vagin	

generant.	Les	tasques	pròpies	dels	mentors	en	docència,	així	com	les	aportacions	

del	nostre	professorat	amb	més	vàlua	(professorat	emèrit	inclòs),	són	crucials	per	

transmetre	 les	bones	pràctiques	professionals	 i	 la	 forma	de	 fer	 i	 de	 ser	un	bon	

professor	 universitari.	 També	 són	 una	 manera	 esplèndida	 de	 fer	 sentir	 als	

professors	 joves	 que	 pertanyen	 al	 que	 podríem	 anomenar	 genealogia	 UB.	
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Impulsar	 també	 un	 sistema	 específic	 de	 mentoratge	 entre	 professores	 i	

investigadores	sènior	i	les	joves	investigadores	que	s’incorporen	a	l’acadèmia	per	

tal	que	les	primeres	puguin	recolzar	el	itinerari	acadèmic	i	professional	de	les	més	

joves,	 amb	 el	 propòsit	 de	 corregir	 la	 indubtable	 bretxa	 de	 gènere	 que	 avui	

presenta	la	carrera	acadèmica.	

3. Analitzar	les	figures	del	professorat	de	forma	que	les	diverses	etapes	i	possibilitats	

de	 promoció	 siguin	 ben	 clares	 i	 vagin	 lligades	 a	 criteris	 ajustats	 a	 les	 diferents	

àrees	 de	 coneixement	 i	 de	 treball.	 Així	 podrem	 cercar	 trajectòries	 de	 qualitat,	

compromís	i	solvència.	

4. Revisar	la	distribució	de	les	figures	contractuals	vinculats	a	les	beques,	que	s’han	

convertit	en	 la	manera	d’accedir	a	 la	carrera	acadèmica.	Cal	analitzar	amb	detall	

aquests	 nous	 perfils	 i	 valorar-ne	 l’adequació	 com	 a	 primer	 nivell	 de	 treball	

acadèmic.	

5. Fer	de	 la	 transparència	 en	 la	 gestió	dels	 recursos	humans	una	 forma	natural	 de	

planificar	 i	 d’analitzar	 la	 carrera	 acadèmica.	 Volem	 consensuar	 criteris	 i,	

evidentment,	fer-los	públics.	

6. Analitzar	 la	 idoneïtat	 de	 l’actual	 sistema	 de	 recompte	 horari,	 és	 a	 dir,	 de	 la	

dedicació	del	professorat.	Cal	fer	una	revisió	decidida	de	l’actual	Pla	de	dedicació	

acadèmica	 (PDA).	 Retre	 comptes	 de	 la	 nostra	 activitat	 és	 indiscutible,	 però	 el	

sistema	actual	no	és	gaire	útil	per	conèixer	la	qualitat	del	que	fem.		

En	aquest	punt,	volem	destacar	el	nostre	compromís	per	la	rendició	de	comptes,	el	

seguiment	 de	 la	 feina	 feta	 i	 la	 disminució	 de	 l’asimetria	 en	 les	 funcions	 del	

professorat.	Volem	establir	un	sistema	molt	més	simple	 	 i	eficient	per	 fer	visible	

totes	les	activitats	del	professorat	de	la	UB.	I	cal	que	els	sistemes	d’avaluació	i	els	

criteris	 que	 empren	 l’Agència	 per	 a	 la	 Qualitat	 del	 Sistema	 Universitari	 de	

Catalunya	 (AQU)	 i	 l’Agència	 Nacional	 d’Avaluació	 de	 la	 Qualitat	 i	 Acreditació	

(ANECA)	s’ajustin	del	tot	a	les	especificitats	de	les	diverses	àrees	de	coneixement.	

És	necessària	una	interlocució	amb	ells,	amb	tota	la	informació	de	què	disposem	i	

que	ens	fa	forts.	
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7. Elaborar	un	estudi	de	la	plantilla	teòrica	de	professorat,	no	només	en	nombre	sinó	

també	en	perfil,	ajustada	a	cada	centre	 i	a	cada	departament,	 i	proposar	aquest	

estudi	com	a	objectiu	estratègic	per	al	2025.	En	aquest	estudi	s’ha	d’introduir	 la	

distribució	actual	de	recursos	tenint	en	compte	la	força	i	l’encàrrec	docent,	l’oferta	

de	titulacions	 i	 les	diferents	activitats	del	professorat,	que	 inclouen	 la	recerca,	 la	

gestió,	 la	 transferència	 de	 coneixement	 i	 la	 innovació	 docent.	 Això	 ha	 de	 ser	

compatible	 amb	 una	 veritable	 relació	 de	 llocs	 de	 treball	 per	 al	 professorat	 en	

sintonia	amb	els	sindicats	i	congruent	amb	els	objectius	generals	de	la	UB.	

8. Assumir	 un	 model	 universitari	 de	 professorat	 en	 què	 coexisteixin	 de	 manera	

profitosa	 el	 professorat	 funcionari	 amb	 el	 professorat	 contractat.	 Hem	 de	 ser	

coherents	amb	 les	 línies	que	 implica	cada	àmbit	 i	 respectar	―i	donar	suport	a―	

les	trajectòries	que	s’hagin	endegat.		

Assumir	 la	 promoció	 del	 professorat	 contractat	 a	 partir	 d’indicadors	 objectius	

d’acord	amb	la	tradició	de	la	UB.	No	podem	acceptar	la	inseguretat	que	es	deriva	

de	programes	imposats	i	improvisats	―com	ara	el	Pla	Serra	Húnter,	que	el	Govern	

de	Catalunya	volia	prorrogar	fins	a	l’any	2030	i	al	qual	la	UB	es	resignava,	posició	a	

la	 qual	 en	 cap	 cas	 podem	 donar	 suport―	 i	 de	 l’absència	 d’altres	 models	

alternatius	i	millors.	Volem	protegir	i	promocionar	el	professorat	agregat,	però	no	

a	costa	de	l’autonomia	de	la	Universitat.		

Hem	d’analitzar	amb	detall	els	mecanismes	de	promoció	del	professorat	acreditat	

i	fer	efectiu	fomentar	aquesta	promoció	en	totes	les	categories	d’acreditació.		

I	hem	de	valorar	la	figura	del	tenure-track	i,	en	cas	d’assumir-la,	preparar	un	marc	

per	desenvolupar-la.		

En	 definitiva,	 volem	 liderar	 un	 procés	 de	 revisió	 dels	 models	 de	 professorat	

perquè,	de	vegades,	aquests	models	no	són	favorables	als	objectius	estratègics	de	

la	UB.	

9. Hem	de	continuar	treballant	perquè	la	figura	del	professor	associat	respongui	a	la	

previsió	 legislativa,	 és	 a	 dir,	 perquè	 identifiqui	 especialistes	 de	 competència	

reconeguda	que	acreditin	una	activitat	professional	fora	de	la	Universitat	i	que	es	

contractin	 temporalment	 i	 amb	 dedicació	 a	 temps	 parcial	 per	 desenvolupar	
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tasques	 docents	 relacionades	 amb	 els	 seus	 coneixements	 i	 experiència	

professional.	 Per	 tant,	 hem	 d’evitar	 progressivament	 la	 contractació	 de	

professorat	associat	fictici	i	impedir	que	aquesta	figura	es	converteixi	en	un	recurs	

pervers	 per	 amagar	 el	 fracàs	 d’un	 model	 d’accés	 a	 la	 carrera	 acadèmica	 i	

d’estabilització	del	professorat.	

10. Afavorir	els	programes	d’intercanvi	de	professorat	que	permetin,	especialment	al	

professorat	 més	 novell,	 establir	 noves	 estratègies	 de	 contactes	 internacionals.	

També	és	 fonamental	 facilitar	a	aquest	professorat	estades	en	empreses	 i	en	el	

sector	 productiu	 i	 social	 en	 general.	 Cal	 treballar	 la	 possibilitat	 que	 els	 nostres	

joves	investigadors	puguin	desenvolupar	la	seva	tasca	en	sectors	no	estrictament	

acadèmics,	ja	que	això	també	ens	prestigia.	Els	nostres	joves	doctors,	amb	la	seva	

formació	acurada,	són	un	dels	millors	indicadors	de	qualitat	de	la	UB.	

11. Generar	 polítiques	 de	 gènere	 per	 tal	 de	 fomentar	 l’accés	 de	 les	 nostres	

companyes	a	 la	gestió	 i	 la	direcció	d’òrgans	de	 la	UB.	Encara	hi	ha	una	notable	

descompensació	en	aquest	punt	 i	 cal	 corregir-la.	 Es	 tracta	d’aconseguir,	 amb	 la	

feina	dels	propers	anys,	que	en	un	 futur	 ja	no	siguin	necessàries	noves	accions,	

perquè	la	presència	igualitària	d’homes	i	dones	sigui	absoluta.	

12. Mantenir	una	relació	 fluida	 i	cooperativa	amb	 les	representacions	sindicals	 i	del	

professorat	que	permeti	generar	un	lligam	de	consens	en	totes	les	qüestions	que	

siguin	pertinents.	

13. Proporcionar	 serveis	 tecnològics	 bàsics	 al	 núvol	 per	 afavorir	 les	 tasques	 no	

presencials.	Estem	pensant,	per	exemple,	en	el	teletreball.	

14. Treballar	 per	 la	 promoció	 del	 professorat	 acreditat	 a	 les	 diverses	 figures	 i	

aprofitar	 l’article	 62	 del	 Reial	 decret	 10/2015,	 d’11	 de	 setembre,	 i	 les	 seves	

clàusules	 per	 enfortir	 personal	 els	 contractes	 estables,	 ja	 sigui	 per	 la	 via	

funcionarial	o	contractual.	

15. Promocionar	 les	 places	 vinculades	 en	 tots	 aquells	 departaments	 amb	 activitat	

docent	lligada	a	l’àmbit	clínic.	És	molt	important	obrir	aquesta	possibilitat.	
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L’ALUMNAT	

	

Generar	nous	mecanismes	de	participació	de	l’alumnat	en	la	presa	de	decisions		

i	en	la	vida	universitària	implica	millorar	la	potència	de	la	Universitat	de	Barcelona.	

L’alumnat	és	la	nostra	aposta	de	futur	i	la	nostra	raó	de	ser.	

	

• Potenciar	la	participació	de	l’alumnat	fomentant	nous	mecanismes	de	participació.	

• Enfortir	 la	 representativitat	 de	 l’alumnat	 en	 la	 gestió	 de	 la	 UB.	 Cercar	 acords	

estratègics	 per	 fer-nos	 més	 forts	 com	 a	 comunitat	 davant	 dels	 organismes	

universitaris	externs.	

• Preservar	 els	 sistemes	 de	 gestió	 autònoms	 de	 l’alumnat.	 Respectar	 els	 seus	

processos	 interns	 i	 mecanismes	 de	 decisió.	 Col·laborar	 en	 l’actualització	 del	

Reglament	 d’organització	 d’estudiants	 (ROE)	 i	 ajudar	 al	 funcionament	 de	 la	

Comissió	d’Afers	Econòmics	(CAE)	amb	respecte	a	l’autonomia	que	impliquen.		

• Actualitzar	 les	 normatives	 de	 la	 UB	 que	 regulen	 la	 vida	 de	 l’alumnat.	 S’han	

d’incorporar	vies	de	rendició	de	comptes	de	la	gestió	dels	estudiants.	

• Implantar	 sistemes	 i	 vies	 complementàries	 en	 l’acreditació	 de	 terceres	 llengües.	

Cercar	mecanismes	de	facilitació	del	B2.	

• Augmentar	 la	 implicació	 de	 l’alumnat	 en	 el	 sistema	 d’acreditació	 de	 la	 qualitat	

docent.	Cal	prestar	una	atenció	especial	a	les	pràctiques	(de	tots	tipus)	per	garantir	

la	 qualitat	 i	 protegir	 les	 activitats	 dels	 estudiants	 mitjançant	 un	 sistema	

d’acreditació	de	la	qualitat	UB.	Valorar	la	possibilitat	de	les	pràctiques	retribuïdes.	

• Millorar	 tots	 els	 programes	 de	 seguiment	 acadèmic	 i	 els	 serveis	 a	 l’alumnat.	

Generar	 noves	 formes	 de	 pla	 d’acció	 tutorial	 (PAT)	 a	 través	 de	 les	 TIC	 i	 de	 la	

participació	d’alumnes	mentors.	

• Prestar	serveis	i	alternatives	actualitzades	de	docència.	Descentralitzar	l’atenció	del	

Servei	 d’Atenció	 a	 l’Estudiant	 (SAE)	 per	 apropar-lo	 als	 estudiants.	 Millorar	 els	

serveis	específics	com	ara	Feina	UB	o	Fem	Via.	

• Millorar	 els	 serveis	 TIC	 a	 l’alumnat,	 en	 especial	 la	 pàgina	 Món	 UB.	 Dotar	 de	

recursos	propis	del	segle	XXI	per	a	facilitar	la	modernització	tecnològica.	
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• Fomentar	 les	 noves	 tecnologies	 en	 el	 binomi	 ensenyament-aprenentatge	 perquè	

l’alumnat	pugui	explorar	altres	formes	de	rebre	docència.	

• Incorporar	 l’administració	 electrònica	 i	 la	 «finestreta	 única»	 als	 serveis	 i	

procediments	administratius	en	els	tràmits	i	gestions	dels	estudiants.	

• Analitzar	 l’actualització	 del	 format,	 prestacions	 i	 condicions	 de	 les	 beques	 de	

col·laboració.	Facilitar	el	seu	veritable	paper	com	forma	d’inserció	laboral.	

	

Els	 nivells	 d’atenció	 i	 de	 serveis	 a	 l’alumnat	 que	 la	 nostra	 Universitat	 ha	 assolit	 els	

darrers	 quinze	 anys	 han	 estat	 espectaculars.	 Si	 comparem	 aquesta	 situació	 amb	

perspectiva	històrica,	veurem	com	els	recursos	 i	els	programes	han	augmentat,	s’han	

consolidat	 i	 fan	 de	 la	 UB	 una	 de	 les	 universitats	 capdavanteres	 en	 aquest	 àmbit.	

Podem	 recordar	 programes	 específics	 (com	 el	 Fem	 Via)	 i	 programes	 amb	 una	 certa	

coordinació	 transversal	 amb	 altres	 institucions	 universitàries	 (com	 la	 gestió	 de	 les	

beques	 generals	 o	 els	 detalls	 del	 programa	 Feina	 UB).	 En	 tots	 els	 casos,	 han	 estat	

referents	nacionals	i	internacionals	de	bones	pràctiques	i	gestió.		

Òbviament,	és	prioritari	facilitar	els	mecanismes	de	disponibilitat	de	beques	i	d’ajuts	a	

l’estudi	que	possibilitin	l’accés	a	la	Universitat	a	tothom	i	que	reconeguin	el	caràcter	de	

mèrit	que	ha	de	tenir	l’accés	al	servei	públic.	La	política	de	beques	externes	i	internes	

ha	de	ser	molt	més	simple	en	allò	que	depengui	de	nosaltres,	per	fer-la	assequible	a	

tot	 l’alumnat	 que	 ho	 necessiti.	 Per	 tant,	 no	 enumerarem	 aquí	 tot	 el	 seguit	 de	

programes	i	serveis	que	cal	mantenir,	en	alguns	casos	recuperar	i	en	d’altres	ajustar	a	

la	realitat	canviant	de	l’alumnat	universitari.	Només	ens	centrarem	en	les	accions	que	

responen	a	les	qüestions	preferents	dels	propers	anys:	

16. Volem	millorar	 tots	 els	 programes	de	 seguiment	 de	 la	 trajectòria	 acadèmica	del	

alumnat,	 tant	 de	 captació	 de	 talent	 com	 de	 prevenció	 de	 problemes	 relatius	 al	

rendiment	acadèmic.		

No	 es	 tracta	 de	 proposar	 un	 sistema	 articulat	 de	 seguiment,	 ja	 que	 la	 majoria	

d’aquestes	 qüestions	 estan	 recollides	 als	 plans	 d’acció	 tutorial,	 i	 cada	

ensenyament	 ha	 endegat	 accions	 diferents.	 Però	 cal	 que	 la	 reducció	 del	 fracàs	

acadèmic	 i	 la	 detecció	 del	 talent	 es	 converteixin	 en	 indicadors	 de	 bona	 gestió	
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docent.	 Són	 indicadors	 que	 impliquen,	 respectivament,	 una	 bona	 gestió	 dels	

recursos	i	la	fidelització	de	l’alumnat	de	perfil	preferent	pels	estudis	de	postgrau	i	

doctorat.	 Com	 a	 conseqüència	 necessària,	 hem	 d’aprofundir	 en	 la	 formació	 de	

tutors,	la	valoració	dels	mèrits	provinents	d’aquestes	activitats	i	l’estudi	de	noves	

formes	de	tutoria.		

Cal,	 per	 tant,	 augmentar	 la	 coordinació	 entre	 serveis	 i	 programes	 dirigits	 a	

l’alumnat,	 de	 manera	 que	 s’incrementi	 encara	 més	 el	 suport	 a	 la	 millora	 del	

rendiment,	 a	 l’atenció	 a	 la	 diversitat	 i	 a	 les	 necessitats	 específiques,	 i	 el	 suport	

psicològic.	

17. El	 segon	 punt	 important	 és	 la	 participació,	 no	 només	 en	 l’àmbit	 de	 la	 gestió	

universitària	sinó	també	en	les	activitats	culturals	i	en	l’associacionisme.	Per	fer	de	

la	UB	un	organisme	viu	i	dinàmic,	cal	potenciar	la	participació	de	l’alumnat.		

L’associacionisme	ha	estat	sempre	un	senyal	d’identitat	de	la	UB.	El	funcionament	

de	l’Hotel	d’Associacions,	de	la	Comissió	d’Afers	d’Estudiants	i	d’altres	estructures	

ha	estat	òptim.	Però	això	no	ha	significat	un	augment	important	de	la	participació	

de	 l’alumnat	en	determinats	àmbits	d’acció,	ni	en	 la	gestió	universitària,	ni	en	 la	

complicitat	en	la	presa	de	decisions.	No	és	fàcil	per	al	nostre	alumnat	implicar-se	

en	 aquests	 processos,	 sovint	 molt	 sofisticats,	 feixucs	 i	 no	 fàcils	 de	 seguir.	 La	

normativa	 universitària	 permet	 la	 representació	 de	 l’alumnat	 en	 organismes	 i	

tasques	 que	 els	 són	 molt	 llunyanes	 i	 que	 de	 vegades	 demanen	 una	 dedicació	

difícilment	 compatible	 amb	 les	 activitats	 acadèmiques.	 No	 obstant	 això,	 volem	

implantar	vies	per	afavorir	 la	participació	de	 l’alumnat	no	només	en	els	aspectes	

electorals	sinó	també	en	la	quotidianitat	acadèmica.	Han	de	poder	viure	la	UB	de	

manera	molt	més	directa	del	que	permet	l’actual	estructura,	i	com	un	exercici	de	

compromís	social.	A	més,	 insistim,	la	presència	de	l’alumnat	i	 la	seva	participació	

és	fonamental	per	revitalitzar	bona	part	de	la	nostra	activitat	docent	i	de	recerca.	

Moltes	 vegades	 ens	 lamentem	 del	 poc	 impacte	 dels	 programes	 de	 seguiment	

d’exalumnes	i	de	l’escàs	sentiment	d’identitat	amb	la	UB	del	nostre	alumnat,	però	

no	es	pot	demanar	que	es	comprometin	amb	la	 institució	si	només	se’ls	demana	

que	ocupin	una	cadira	i	facin	un	seguit	d’activitats	avaluables.	Cal	revertir	aquest	

panorama	i	que	l’alumnat	se	senti	partícip	en	més	facetes	universitàries.	
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18. Els	 dos	 apartats	 anteriors	 ens	 serveixen	 per	 justificar	 un	 objectiu	 important:	

aquest	equip	es	proposa	generar	un	nou	marc	d’activitats	de	l’alumnat	més	enllà	

d’aquelles	 que	depari	 el	model	 de	 govern	universitari	 que	decidim	aplicar	 entre	

tots,	i	quan	diem	entre	tots	pensem	en	una	comunitat	efectiva	i	no	en	una	simple	

declaració	 d’intencions	 limitada	 a	 elaborar	 normes	 i	 disposicions.	 L’alumnat	 no	

només	ha	de	ser	actiu	al	Claustre,	a	les	juntes	de	facultat	o	als	consells	d’estudis:	

cal	dinamitzar	i	vitalitzar	el	dia	a	dia	dels	nostres	centres,	i	això	implica	intensificar	

les	activitats	en	què	participi	l’alumnat.		

Les	facultats	han	de	potenciar	l’organització	d’actes	i	esdeveniments	que	permetin	

estrènyer	els	vincles	entre	tots	els	col·lectius.	Aquest	és,	sens	dubte,	un	indicador	

de	la	bona	salut	dels	centres	i,	de	retruc,	de	la	UB,	i	creiem	que	és	el	que	s’espera	

de	la	primera	institució	d’educació	superior	del	país.	

19. Estudiar	sistemes	descentralitzats	de	l’Hotel	d’Associacions	i	mecanismes	de	gestió	

autònoma	dels	recursos	que	l’alumnat	i	els	organismes	en	què	són	presents	tenen	

a	l’abast.	Indiscutiblement,	cal	concretar	els	principis	d’autogestió	i	de	rendició	de	

comptes	d’aquest	col·lectiu.	

20. Millorar	 els	 serveis	 tecnològics	 bàsics	 al	 núvol,	 i	 fer	 ús	 de	 les	 tecnologies	 per	

adequar-les	 a	 l’aprenentatge.	 Incorporar	 serveis	 que	 facin	 de	 la	 UB	 l’àmbit	 de	

treball	 tecnològic	 i	 de	 desenvolupament	 de	 l’alumnat.	 Generar	 sistemes	

alternatius	de	docència	 i	d’avaluació,	 i	repensar	un	marc	concret	per	acreditar	el	

nivell	B2	d’una	tercera	llengua.	

21. Implantar	 les	 noves	 tecnologies	 en	 les	 processos	 administratius	 i	 la	 «finestreta	

única».	
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EL	PERSONAL	D‘ADMINISTRACIÓ	I	SERVEIS	(PAS)	

	

El	personal	tècnic	i	administratiu	ha	de	ser	el	protagonista	d’una	reorganització	interna	

que	ens	faci	més	eficients.	La	seva	feina	implica	la	seguretat,	l’estabilitat	i	la	confiança		

en	la	Universitat	de	Barcelona	del	segle	XXI.	

	

• Mantenir	els	llocs	de	treball.	

• Mantenir	contactes	àgils	amb	la	representació	sindical.	Treballar	per	recuperar	les	

condicions	laborals	perdudes.	

• Incorporar	la	figura	del	tècnic	de	docència	i	enfortir	la	del	tècnic	de	recerca.	

• Millorar	la	formació	destinada	al	PAS.	

• Accelerar	l’aplicació	de	nous	sistemes	de	gestió.	

• Afavorir	la	mobilitat	del	PAS.	

• Instaurar	programes	de	promoció	del	PAS	jove.	

• Respectar	la	identitat	del	PAS	contractat	i	funcionari.	

• Generar	nous	perfils	competencials.	

• Implicar-se	més	en	la	docència	i	en	els	projectes	d’innovació	docent	i	de	recerca.	

• Fer	atenció	a	la	carrera	i	als	perfils	durant	la	vida	laboral	del	PAS.	

• Impulsar	la	finestreta	única.	

• Proposar	 un	 nou	 marc	 gerencial	 que	 faci	 senzilla	 la	 coordinació	 i	 processos	

administratius.	

	

Aquí	 reiterem	 el	 que	 hem	 dit	 en	 relació	 amb	 el	 professorat:	 cal	 oferir	 al	 personal	

d’administració	i	serveis	un	marc	de	treball	que	ens	permeti,	a	tots,	ser	més	eficients.		

Per	 obtenir	 bons	 resultats	 que	 ens	 facin	 sentir	 satisfets	 a	 tots,	 cal	 treballar	

adequadament	 i	 adaptar	 l’activitat	 laboral	 a	 les	 necessitats	 de	 la	 institució	 i	 a	 les	

necessitats	de	les	persones.	El	PAS	és	un	col·lectiu	que	els	darrers	anys	ha	sofert	molts	

canvis,	 amb	 plans	 estratègics	 que	 han	 pretès	millorar-ne	 l’eficiència	 del	 treball	 i,	 en	
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conseqüència,	l’organització	en	el	seu	conjunt,	però	que	a	la	pràctica	han	tingut	un	èxit	

relatiu,	 per	no	dir	 dubtós.	 I	 és	que,	malgrat	 els	 objectius	 lloables,	 uns	plans	efectius	

han	de	tenir	una	premissa	que	aquí	no	s’ha	donat.	Ens	referim	a	una	estabilitat	real	en	

les	línies	de	treball	de	la	UB	i	de	la	Gerència.		

En	concret,	pel	que	fa	a	l’organització	del	PAS,	molts	dels	plans	i	dels	canvis	proposats,	

moltes	 de	 les	 noves	 i	 revolucionàries	 estructures	 plantejades	 i	 del	 moviment	 de	

persones	que	s’ha	generat,	s’han	fet	―o	així	ens	ho	sembla,	d’acord	amb	el	que	hem	

vist	 i	 amb	 nombrosos	 testimonis―	 sense	 saber	 amb	 claredat	 què	 es	 pretenia	

aconseguir	i	sense	conèixer	el	model	de	gestió	que	aconsellava	aquests	desplaçaments	

de	persones.	Difícilment	algú	es	pot	sentir	identificat	amb	el	que	fa	o	amb	el	que	se	li	

demana	 que	 faci	 si	 no	 se	 li	 explica	 el	 què	 i	 el	 com,	 les	 raons	 i	 els	 arguments	 que	

justifiquen	 els	 canvis	 de	 lloc	 de	 treball.	 Treballar	 satisfactòriament	 implica	 saber	 les	

raons	i	els	resultats	de	la	feina	que	es	desenvolupa,	i	percebre	la	millora	dels	processos	

i	els	canvis	aconseguits	com	a	resultat	de	 l’esforç.	Pensem	que	tots	aquests	aspectes	

s’han	descuidat,	i	molt.	Per	tant,	les	actuacions	encetades	no	han	ajudat	a	millorar	que	

el	PAS	conegui	el	projecte	compartit	per	la	UB.		

Dit	això,	creiem	que	en	una	universitat	moderna	com	la	nostra	és	important	incorporar	

l’anàlisi	 detallada	 del	 treball	 per	 competències,	 cosa	 que	 implica	 una	 nova	 forma	

d’entendre	 la	 gestió	dels	 grups	 i	 dels	 incentius.	 És	per	això	que	aquesta	 candidatura	

proposa	les	accions	següents:	

22. Mantenir	els	 llocs	de	 treball	del	personal	d’administració	 i	 serveis	 i	 consolidar	 la	

relació	de	llocs	de	treball	per	fer	un	esquema	compartit	dels	organigrames	de	les	

diverses	 unitats	 i	 dels	 sistemes	 de	 promoció	 professional	 del	 PAS.	 També	ha	 de	

servir	 per	 facilitar	 els	 mecanismes	 de	 reconeixement	 de	 l’activitat	 i	 dels	 mèrits	

d’aquests	professionals.	

23. Mantenir	una	relació	fluida	i	cooperativa	amb	les	representacions	sindicals	pròpies	

del	PAS	que	ens	permeti	arribar	a	un	consens	eficient	en	les	qüestions	que	siguin	

pertinents.	
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24. Incorporar	 les	 figures	 dels	 tècnics	 de	 docència	 i	 de	 recerca	 per	 tal	 de	 millorar	

l’ajust	 entre	 les	 tasques	 administratives	 i	 les	 acadèmiques	 que	 impliquin	 el	

professorat.	 Aquestes	 figures	 han	 de	 permetre	 gestionar	 més	 directament	

qüestions	vinculades	a	 la	docència	 i	 la	 innovació	docent,	a	més	de	desenvolupar	

tasques	 de	 gestió	 de	 la	 recerca,	 com	 ara	 la	 preparació	 d’una	 convocatòria	 o	 la	

rendició	de	comptes	d’un	projecte.		

Aprofitar	de	manera	més	eficient	els	 recursos	 tecnològics	és	clau	per	aconseguir	

un	 estalvi	 considerable.	 El	 PAS	 és	 un	 col·lectiu	 que	 presenta	 una	 competència	

especial	 en	 aquest	 àmbit	 i	 aprofitar	 les	 seves	 habilitats	 professionals	 ha	 de	

permetre	apuntalar	una	gestió	d’èxit.	

25. Fer	una	modificació	substancial	dels	sistemes	i	les	ofertes	de	formació	del	PAS	per	

donar	més	opcions	 i	un	accés	més	ampli	a	activitats	professionals	estratègiques,	

en	congruència	amb	les	noves	tasques	i	responsabilitats	que	estem	plantejant	per	

al	PAS.	

26. Accelerar	la	finalització	de	la	implementació	de	nous	sistemes	de	gestió	per	mirar	

de	reduir	al	màxim	els	tràmits	i	millorar	els	serveis	a	la	comunitat.	

27. Afavorir	 la	 internacionalització	 i	 les	 fórmules	 d’intercanvi	 del	 PAS,	 ja	 que	 la	

dimensió	internacional	de	la	UB	també	implica	que	el	PAS	conegui	altres	realitats	

universitàries.	 A	 més	 del	 coneixement	 i	 l’ús	 de	 terceres	 llengües,	 el	 PAS	 ha	 de	

poder	viure	 i	compartir	altres	models	de	gestió	en	universitats	del	nostre	entorn	

més	proper	i	d’altres	països	de	referència.	Per	tant,	més	enllà	d’algunes	iniciatives	

que	impulsen	altres	administracions	per	fomentar	aquest	objectiu,	la	UB	ha	de	fer	

un	 esforç	 suplementari	 per	 procurar	 que	 el	 seu	 PAS	 pugui	 conèixer	 contextos	

universitaris	i	procediments	administratius	internacionals.	

28. Afavorir	la	promoció	del	PAS	més	jove.	Com	en	el	cas	del	professorat,	d’aquí	a	uns	

anys	 ens	 trobarem	 amb	 una	 piràmide	 d’edat	 absolutament	 divergent	 de	 la	

necessària	per	garantir	un	bon	futur	per	a	la	UB.	El	PAS	també	ha	de	tenir	les	seves	

vies	 de	 formació	 i	 promoció,	 com	 hem	 plantejat	 per	 al	 professorat,	 tenint	 en	

compte	les	particularitats	que	els	són	pròpies.	
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D’altra	banda,	 la	dualitat	PAS	 funcionari	 i	PAS	contractat	ha	coexistir	de	manera	

normalitzada	 i	 coherent	 amb	 el	 que	 impliquen	 aquestes	 figures,	 sense	 que	 això	

generi	 problemes	 en	 la	 gestió	 de	 cada	 perfil.	 Ambdós	 perfils	 han	 de	 gaudir,	 en	

igualtat	 de	 posició,	 de	 les	 iniciatives	 necessàries	 que	 afavoreixin	 la	 formació	 i	 la	

promoció.	I,	a	més,	cal	prestar	atenció	a	les	persones	segons	les	seves	condicions	

de	vida	laboral.	
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LA	RECERCA	

	

La	Universitat	de	Barcelona	és	recerca.		

Destinar	recursos	a	la	recerca	és	apostar	pel		futur.		

	

• Consolidar	 la	 recerca	 dels	 grups	 precompetitius	 i	mantenir	 i	 potenciar	 la	 recerca	

dels	grups	consolidats.	

• Clarificar	 els	 lligams	 amb	 els	 instituts	 de	 recerca.	 Disposar	 d’una	 normativa	

entenedora.	

• Impulsar	l’Escola	de	Doctorat.	

• Millorar	els	serveis	tècnics	i	de	suport	als	grups	de	recerca.	

• Difondre	 i	 millorar	 la	 informació	 de	 les	 convocatòries	 de	 recerca	 mitjançant	

personal	tècnic	de	suport	tant	per	a	la	sol·licitud	com	per	a	la	gestió	de	projectes.	

• Generar	programes	específics	de	suport	en	els	àmbits	de	la	UB	amb	una	tradició	en	

recerca	menys	assentada.	

• Millorar	els	sistemes	de	gestió	dels	projectes	de	recerca.	

• Analitzar	la		oferta	de	doctorats	per	millorar-la.	

• Establir	programes	interns	de	suport	als	joves	investigadors.	

• Fomentar	la	divulgació	científica	establint	programes	estratègics	específics.	

• Proporcionar	més	suport	a	les	publicacions	científiques	en	accés	obert.	

• Millorar	el	paper	estratègic	de	les	biblioteques	en	la	recerca.	

• Seguir	en	la	línia	de	treball	amb	els	Centres	Científics	i	Tecnològics	(CCiTUB).	

• Posar	en	marxa	una	àrea	específica	de	recerca	i	innovació	responsables	(RRI).	

• Revisar	 les	 àrees	de	 treball	 de	 la	 Fundació	Bosch	Gimpera	 (FBG)	 i	 la	 seva	 relació	

amb	la	recerca	i	la	transferència	de	coneixement.	

• Generar	sistemes	de	valoració	social	de	la	recerca	i	d’anàlisi	de	l’impacte	social.	

	



	

26	
	

26	

La	 UB,	 tan	 senzill	 com	 això,	 és	 un	 centre	 universitari	 capdavanter	 en	 matèria	 de	

recerca,	 i	 ho	 ha	 estat	 fins	 i	 tot	 en	 moments	 en	 què	 les	 dificultats	 financeres	 eren	

evidents,	i	ha	calgut	multiplicar	els	esforços	i	tossuderia	per	mantenir-se	a	primera	fila.	

L’augment	important	en	producció	de	recerca	i	en	la	gestió	de	projectes	ens	ha	situat	

com	 a	 Universitat	 europea	 de	 referència.	 La	 nostra	 presència	 a	 la	 Lliga	 Europea	

d’Universitats	de	Recerca	(LERU)	ho	palesa.	Ara	bé,	hi	ha	aspectes	derivats	d’aquesta	

bona	 posició	 que	 no	 hem	 sabut	 o	 no	 hem	 pogut	 resoldre	 convenientment;	 n’hem	

d’analitzar	 les	 causes,	 per	 poder	 resoldre-ho.	 Qualsevol	 proposta	 en	 matèria	 de	

recerca	 ha	 de	 passar	 per	mantenir	 els	 nivells	 d’excel·lència	 en	 recerca	 actuals	 i	 per	

reconèixer	la	tasca	dels	nostres	investigadors	i	dels	nostres	grups	de	recerca.		

Però,	a	més	de	continuar	treballant	per	fomentar	 la	recerca,	com	s’ha	fet	els	darrers	

vint	anys,	considerem	que	calen	accions	noves,	que	recollim	en	els	punts	següents:	

29. Recuperar	 les	 activitats	 de	 promoció	 de	 la	 recerca	 dirigides	 als	 grups	

precompetitius	 i	 de	 nova	 aparició	 per	 fomentar	 que	 joves	 investigadors	 liderin	

aquests	grups.		

Aquestes	iniciatives	han	d’anar	de	la	mà	de	les	iniciatives	existents	en	matèria	de	

recerca	i	que	faciliten	l’accés	dels	nostres	investigadors	als	fons	de	convocatòries	

competitives	 i	 no-competitives,	però	 cal	 crear	mecanismes	que	 facin	 compatible	

l’actual	nivell	de	recerca	amb	la	gradual	incorporació	de	nous	equips	liderats	per	IP	

amb	una	trajectòria	acadèmica	més	breu.	En	concret,	volem	recuperar	els	ajuts	als	

equips	en	els	seus	 inicis,	quan	són	poc	competitius	en	 les	convocatòries	obertes.	

Confiar	en	el	futur	de	la	nostra	gent	és	confiar	en	el	futur	de	la	UB.	

30. Analitzar	de	forma	sistemàtica	el	paper	dels	 instituts	de	recerca,	tant	propis	com	

aliens.	 De	 vegades	 la	 seva	 creació	 ha	 estat	 molt	 positiva:	 ha	 beneficiat	 els	

integrants,	 la	 Universitat,	 i	 ha	 generat	 coneixement	 en	 general.	 Per	 contra,	 en	

altres	 ocasions	 el	 seu	 potencial	 no	 s’ha	 gestionat	 de	 forma	 prou	 eficient.	 I	 ha	

aparegut,	 en	 alguns	 casos,	 per	 augmentar	 la	 confusió,	 els	 dubtes	 sobre	 la	

naturalesa	 de	 la	 vinculació	 de	 l’institut	 a	 la	 UB.	 Lligams	 claríssims	 en	 termes	

normatius	 donen	 lloc	 a	 situacions	 i	 actuacions	 no	 clares,	 i	 fins	 i	 tot	 poc	
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transparents.	Una	clarificació	adient	d’objectius	i	natura	redundarà	en	benefici	de	

tots.	

La	proliferació	d’aquestes	estructures	ha	dibuixat	un	terreny	molt	diferent	per	a	

la	 recerca,	per	a	 la	disponibilitat	de	recursos	 i	 sobre	el	 rol	que	ha	 tenir	 la	UB	en	

aquest	 entramat	 d’institucions.	 Pensem	 que	 una	 bona	 alternativa	 de	 treball	 és	

valorar	quin	és	el	millor	model	per	aconseguir	dos	objectius:	El	primer	objectiu	és	

articular	la	recerca	en	mecanismes	menys	complicats	que	permetin	disposar	de	tot	

el	potencial	sense	que	aparegui,	a	vegades,	massa	esmicolada.	El	segon	objectiu	és	

disposar	d’un	marc	general	per	als	instituts	de	recerca	que	en	faciliti	l’adaptació	a	

l’entorn	 dinàmic	 que	 necessàriament	 envolta	 la	 recerca.	 De	 la	 mateixa	 manera	

que	 ha	 de	 ser	 fàcil	 organitzar-se	 per	 fer	 recerca	 compartida,	 també	 ha	 de	 ser	

senzill	 reorganitzar-se	 per	 treballar	 millor.	 Les	 estructures,	 els	 mecanismes	 de	

finançament	i	els	moviments	de	la	recerca	ens	obliguen	a	donar	respostes	ràpides	

i	eficients,	i	això,	tal	com	ho	tenim	plantejat	avui,	no	sembla	gaire	fàcil.	Emprendre	

les	accions	oportunes	per	fer	de	l’Escola	de	Doctorat	una	estructura	àgil	i	eficient.	

No	 es	 tracta	 de	mantenir	 una	 estructura	 que	 no	 ofereix	 cap	 servei.	 Al	 contrari,	

l’Escola	 de	 Doctorat	 	 ha	 de	 disposar	 dels	 recursos	 i	 els	 mitjans	 per	 fer,	 sense	

reserva,	el	que	li	encomana	la		normativa	actual,	 i	convertir-se	en	una	estructura	

clau	per	al	 futur	de	 la	casa.	Aprofundirem	en	 la	 formació	dels	 joves	predoctors	 i	

dels	 investigadors	postdoctorals,	 com	a	aposta	de	 futur	 irrenunciable.	En	aquest	

sentit,	volem	dimensionar	definitivament	el	 sistema	de	 funcionament	de	 l’Escola	

de	 Doctorat.	 Així	 podrem	 ajustar-nos	 a	 la	 realitat	 de	 la	 recerca	 i	 als	 perfils	 dels	

investigadors.	

31. Volem	millorar	 els	 serveis	que	es	presten	als	 grups	de	 recerca,	 especialment	 als	

que	fan	les	primeres	passes	i	s’inicien	com	a	grup	articulat.		

Una	bona	opció	és,	gradualment,	assignar	personal	d’administració	i	serveis,	com	

a	 personal	 especialitzat,	 als	 grups	 de	 recerca	 consolidats.	 Aquesta	 mesura	

permetria	convertir	aquest	personal	en	gestors	dels	aspectes	més	tècnics	i	també	

en	 part	 integrant	 dels	 grups,	 amb	 responsabilitats	 ben	 definides	 en	 el	 control	

pressupostari,	gestionant	elements	clau	de	la	recerca	i	participant	directament	en	

qüestions	sensibles	relacionades	amb	la	recerca.	D’aquesta	manera	podrien	fer	un	
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seguiment	de	tot	el	que	implica	la	recerca,	superar	els	problemes	que	a	dia	d’avui	

genera	una	gestió	administrativa	poc	ajustada	als	objectius	de	la	recerca	i	facilitar	

la	tasca	dels	investigadors.	Per	comprendre	les	complexitats	de	la	recerca	s’han	de	

viure	 des	 de	 dins	 i	 el	 personal	 d’administració	 i	 serveis	 és	 clau	 per	 poder	 fer	 el	

trànsit	cap	a	models	més	integrals	de	gestió.	

32. Millorar,	en	la	mesura	en	què	la	situació	econòmica	ho	permeti,	les	condicions	de	

les	convocatòries	internes	de	recerca.		

Com	 a	 part	 d’aquest	 objectiu,	 hem	 de	 prestar	 una	 atenció	 especial	 a	 la	

internacionalització	 de	 la	 recerca,	 tant	 pel	 que	 fa	 als	 nostres	 investigadors	 que	

marxen	 com	 als	 investigadors	 que	 vénen	 per	 integrar-se	 en	 els	 nostres	 grups	 i	

enriquir-los.		

També	hem	d’ajustar-nos	cada	cop	més	al	nou	entorn	en	accés	obert	en	matèria	

de	 revistes	 científiques.	 Aquest	 nou	 escenari	 implicarà	 uns	 costos	 induïts	 per	

publicació	que	fins	ara	no	eren	habituals,	sobretot	perquè	els	objectius	estratègics	

ens	situen	en	revistes	del	Journal	Citation	Reports	(JCR)	del	primer	o	segon	quartil	

i,	en	tot	cas,	en	aquells	àmbits	de	qualitat	i	de	prestigi	que	determinen	les	àrees.	

Caldrà	 establir	 mecanismes	 de	 finançament	 específics,	 i	 també	 buscar	 entitats	

cooperadores	solvents.	

33. Treballarem	per	reduir	l’actual	asimetria	en	el	desenvolupament	de	la	recerca	en	

els	nostres	departaments.	Aquest	és	un	objectiu	difícil	d’assolir	a	curt	termini,	és	

cert,	però	podem	posar	les	bases	per	assolir-lo.	Calen	accions	per	fer	fàcil	l’accés	i	

el	contacte	amb	la	recerca	del	nostre	professorat	i	d’investigadors	novells;	també	

cal	augmentar	la	presència	d’investigadors	dels	programes	ICREA	o	Ramón	y	Cajal.	

De	 la	mateixa	manera,	ajudarem	els	nostres	 investigadors	a	obtenir	recursos	per	

millorar	la	seva	penetrabilitat	en	la	recerca	internacional.		

Volem,	 a	 més,	 generar	 un	 programa	 específic	 per	 a	 aquest	 col·lectiu	 que	 els	

permeti,	per	exemple,	ser	molt	més	eficients	en	les	convocatòries	de	l’estil	de	les	

Beatriu	de	Pinós,	que	tingui	especialment	presents	 facultats	 i	departaments	més	

deficitaris.	Igualment	aplicarem	estratègies	d’aquest	tipus	pel	que	fa	a	la	promoció	
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de	places	APIF	o	similars.	En	definitiva,	pensem	en	 facilitar	molt	més	 l’accés	a	 la	

recerca.	

34. Reordenar	la		oferta	de	doctorats	per	fer	un	mapa	més	sensible	cap	a	les	àrees	de	

recerca.	A	més,	hem	de	donar	valor	afegit	al	doctorat	com	a	eina	docent	i	com	a	

instrument	estratègic	per	a	la	recerca	de	qualitat.		

L’oferta	de	doctorats	 ha	de	 ser	 coherent	 amb	 l’estratègia	 que	 la	UB	dissenyi	 en	

matèria	 de	 recerca,	 i	 cal	 anticipar-se	 a	 allò	 que	 permeti	 disposar	 d’avantatges	

estratègics.	 Dedicarem	 una	 atenció	 especial	 a	 l’Escola	 de	 Doctorat,	 amb	 un	

objectiu:	 construir	 un	 model	 ajustat	 a	 les	 necessitats	 dels	 nostres	 centres	 i	

departaments.	La	recerca	demana	una	adaptació	quasi	a	mida	en	relació	amb	les	

necessitats	 dels	 investigadors.	 Hem	 de	 ser	 capaços	 de	 donar	 una	 formació	

excel·lent	que	faci	amable	als	nostres	investigadors	el	repte	de	les	tesis	doctorals,	i	

també	 una	 formació	 que	 interessi	 als	 estudiants	 que	 volen	 tenir	 una	 visió	

profunda	d’una	matèria,	amb	la	mentoria	dels	professors	de	la	casa.	

35. Millorar	les	prestacions	i	els	serveis	de	les	aplicacions	de	gestió	dels	projectes	de	

recerca.	 A	 dia	 d’avui,	 encara	 molts	 investigadors	 absolutament	 solvents	

desconeixen	 els	 procediments	 de	 gestió	 de	 la	 recerca.	 Sovint	 depenen	 de	 la	

iniciativa	 i	 de	 la	 bona	 feina	 dels	 IP	 dels	 grups,	 una	 manera	 de	 fer	 que	 dóna	

resultats	força	satisfactoris	però	que	no	pot	ser	l’única	via.	Cal	consolidar	aquests	

serveis	 de	 suport	 fent	 les	 modificacions	 pertinents	 per	 ajustar-los	 millor	 a	 les	

necessitats	 dels	 investigadors.	 De	 nou,	 cal	 una	 atenció	 particularitzada	 ―en	 la	

mesura	del	possible―	perquè	volem	aconseguir	que	la	gestió	estigui	al	servei	de	la	

recerca,	 i	 la	 faciliti.	 No	 podem	 continuar	 considerant	 que	 la	 gestió	 és	 un	 feixuc	

increment	 de	 feina	 que	 ens	 impedeix,	 justament,	 fer	 recerca.	 Cal	 actualitzar	 les	

condicions	 d’accés	 a	 les	 beques	 de	 recerca,	 perquè	 necessitem	 joves	

investigadors.	 Són	 fonamentals	 per	 al	 desenvolupament	 futur	 de	 la	 recerca	 a	 la	

Universitat	 de	 Barcelona.	 Per	 tant,	 i	 aquesta	 és	 una	 acció	 prioritària,	 establirem	

convenis	amb	entitats	públiques	i	privades	per	poder	disposar	d’una	borsa	àmplia	

de	 beques	 per	 al	 professorat	 en	 formació.	 I,	 per	 descomptat,	 aquestes	 beques,	

fruit	 de	 les	 negociacions	 de	 la	 UB	 amb	 els	 representants	 de	 les	 entitats	
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esmentades,	seran	dignes:	hauran	de	permetre	als	beneficiaris	concentrar-se	en	el	

que	els	pertoca	fer,	una	recerca	excel·lent.	

36. Augmentar	 i	 dimensionar	 les	 opcions	 de	 finançament	 de	 les	 publicacions	 de	

qualitat	en	recerca	sota	la	forma	de	accés	obert.	Sabem	que,	en	un	futur	proper,	

aquest	 recurs	 serà	 pràcticament	 hegemònic.	 Ens	 pertoca	 ara,	 com	 un	 repte	

específic,	generar	un	marc	més	ampli	de	publicacions	científiques	que	recullin	les	

diverses	 sensibilitats	 en	 matèria	 de	 recerca.	 Volem	 estudiar,	 a	 més,	 la	 manera	

d’influir	 en	 la	 potenciació	 de	 publicacions	 rellevants,	 segons	 els	 criteris	 de	 les	

diverses	àrees	de	coneixement.	Només	així	podrem	garantir	la	millor	difusió	de	la	

nostra	recerca.	La	«disseminació»	ha	de	ser	la	conseqüència	final	de	tot	procés	de	

recerca,	no	un	nou	repte	a	superar	un	cop	acabada	la	feina.	

37. Millorar	el	paper	estratègic	de	les	biblioteques	i	les	bases	de	dades	en	la	generació	

de	recerca.		

Cal	 potenciar	 al	màxim	 les	 nostres	 biblioteques	 perquè	 disposin	 de	mecanismes	

més	àgils	d’actualització.	I	cal	que	aquesta	actualització	sigui	contínua.	Així	mateix,	

la	 disponibilitat	 del	 fons	 ha	 de	 ser	 efectiva,	 tenint	 sempre	 present	 l’àmbit	 de	 la	

docència	 i	 la	 proximitat	 amb	 l’alumnat,	 que	 ha	 de	 sentir	 la	 biblioteca	 com	 un	

escenari	més	per	a	la	configuració	del	seu	aprenentatge.	
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LA	DOCÈNCIA	I	L’ORDENACIÓ	ACADÈMICA	

	

La	docència	és	el	senyal	d’identitat	de	la	Universitat	de	Barcelona;		

per	a	nosaltres	la	innovació	i	la	qualitat	són	requisits,	no	pas	un	objectiu.	

	

• Revisar	l’oferta	de	graus	per	ajustar-la	a	les	nostres	possibilitats.	

• Revisar	i	coordinar	l’oferta	de	postgraus	i	de	màsters.	

• Impulsar	la	innovació	en	docència.	

• Simplificar	la	gestió	de	la	docència.	

• Analitzar,	adaptar	 i,	si	escau,	simplificar	 la	normativa	acadèmica	de	 la	UB	al	marc	

legislatiu	vigent	i	a	la	realitat	dels	seus	centres.	 

• Millorar	les	infraestructures	per	a	la	docència.	

• Reconèixer	els	mèrits	docents	amb	molta	més	intensitat.	

• Simplificar	els	processos	d’avaluació	de	la	docència.	

• Impulsar	sistemes	docents	més	moderns.	

• Obrir	línies	de	treball	per	aplicar	l’aprenentatge	mixt	(blended	learning).	

• Desenvolupar	 les	 accions	 necessàries	 per	 crear	 un	 sistema	 de	 millora	 de	

l’aprenentatge	basat	en	l’anàlisi	de	l’aprenentatge	(learning	analytics).	

• Fomentar	la	recerca	i	la	innovació	en	docència,	i	sistemes	alternatius	de	docència.	

• Implantar	 un	 model	 de	 gestió	 aplicable	 a	 tots	 els	 ensenyaments	 de	 la	 UB	 que	

integri	 els	 processos	 academicodocents	 amb	 les	 fases	 de	 verificació,	 seguiment,	

modificació	i	acreditació.		

• Millorar	la	implementació	de	l’actual	Sistema	d’Assegurament	Intern	de	la	Qualitat	
(SAIQU)	 per	 apropar-lo	 a	 la	 gestió	 des	 del	 centre,	 i	 iniciar	 el	 camí	 vers	 la	 seva	
certificació. 

• Vetllar	 perquè	 es	 difongui	 la	 qualitat	 de	 l’oferta	 acadèmica	 de	 la	 UB	 i	 s’ofereixi	

informació	individualitzada	a	alumnat	de	la	UB,	exalumnes	i	futur	alumnat. 

La	UB	 no	 tan	 sols	 ha	 estat	 pionera	 i	 capdavantera	 en	matèria	 d’innovació,	 sinó	 que	

mostra	 uns	 nivells	 de	 qualitat	 docent	 i	 d’acompliment	 d’objectius	 molt	 alts.	 La	

incorporació	 a	 l’Espai	 europeu	 d’educació	 superior	 (EEES)	 ha	 estat	 una	 bona	
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oportunitat	 de	modificar	 i	 innovar	 en	 docència,	 com	 ho	mostra	 la	 xarxa	 de	 treball	 i	

projectes	dels	grups	d’innovació	docent	consolidats	i	emergents.	Ara	bé,	també	és	cert	

que	hi	ha	hagut	un	augment	de	tràmits	burocràtics	lligats	a	la	docència	que	no	sempre	

emblemàtic:	 cal	 fer	 avaluacions	 i	 reavaluacions,	 d’acord,	 però	 segur	 que	 es	 poden	

adoptar	 sistemes	 més	 senzills,	 clars	 i	 adequats	 a	 les	 noves	 formes	 d’entendre	 la	

docència.	 No	 podem	 viure	 moltes	 tasques	 docents	 com	 a	 càrregues	 d’utilitat	 real	

dubtosa.		

Els	 darrers	 anys	 també	 s’ha	 generat	 una	 llarga	 llista	 de	 reglaments	 sobre	 qüestions	

docents	 que	 la	 fan	 de	 difícil	 gestió.	 Cal	 replantejar	 bona	 part	 d’aquesta	 normativa	 i	

cercar	sistemes	de	gestió	 flexibles,	de	manera	que	als	centres	 i	els	departaments	els	

sigui	 fàcil	 gestionar	 la	 part	 més	 quotidiana	 de	 la	 docència.	 En	 aquest	 apartat,	 els	

nostres	objectius	són	els	següents:	

38. Revisar	 l’oferta	 de	 graus	 actual	 i	 dissenyar	 i	 implementar	 una	 oferta	 realista	 i	

eficient	en	 termes	de	 recursos	 i	 d’impacte	 social,	 és	 a	dir,	 fer	una	proposta	que	

faci	 compatible	 la	 nostra	 tradició	 acadèmica	 amb	 les	 necessitats	 socials.	 Sabem	

que	una	oferta	molt	àmplia	comporta	dificultats	afegides	de	gestió	i	que	sovint	té	

poc	 efecte	 social.	 S’ha	 de	 trobar	 un	 equilibri	 entre	 el	 que	 raonablement	 podem	

oferir	 i	ens	 fa	 forts	 i	 les	ofertes	conjunturals	que	en	un	moment	determinat	són	

estratègiques.	 Cal	 saber	 on	 som	 forts	 i	 potents,	 i	 hem	 de	 centrar	 els	 nostres	

esforços	en	aquests	àmbits	i	no	dispersar-nos	en	moltes	ofertes	que	divideixen	els	

nostres	 recursos	 i	 la	 nostra	 força.	 Amb	 això	 no	 volem	 dir	 que	 no	 apostem	 per	

propostes	innovadores	que	puguin	convertir-nos	en	referents:	són	necessàries	en	

un	 món	 canviant.	 El	 que	 ens	 sembla	 contraproduent	 és	 mantenir	 o	 elaborar	

propostes	 de	 projecció	 clarament	 limitada,	 que	 sobreviuen	 gràcies	 a	 l’esforç	

desmesurat	 de	 la	 nostra	 gent.	 Igualment,	 volem	 explorar	 unions	 estratègiques	

amb	altres	universitats	per	fer	una	oferta	més	transversal	i	potent.	

39. Continuar	treballant	en	matèria	de	recerca	en	docència	i	en	innovació	docent	per	

convertir	l’actual	Observatori	en	una	peça	clau.	L’Observatori	ha	de	ser	un	punt	de	

referència	intern	i	extern	de	la	potència	de	la	innovació	docent	de	la	UB.		
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Aquí	hem	de	mantenir,	en	 la	mesura	del	possible,	 les	vies	de	finançament	de	 les	

iniciatives	 de	 millora	 i	 d’innovació	 per	 cercar	 i	 desenvolupar	 amb	 més	 profit	

iniciatives	que	són	clau,	però	de	vegades	poc	conegudes.	Hem	de	poder	treballar	

amb	els	grups	de	qualitat	per	 fomentar	 l’ajust	de	 la	docència	al	context	de	cada	

grau,	postgrau,	màster	i	doctorat.	

Pensem	que	l’adopció	del	marc	de	Bolonya	és	insuficient	per	garantir	la	innovació	

docent	(tot	i	que	en	alguns	casos	és	simplement	impossible	aplicar	els	postulats	de	

Bolonya).	En	aquest	context	cal	identificar	limitacions	i	fortaleses,	per	poder	fer	un	

diagnòstic	 que	 ens	 condueixi	 a	 obtenir	 la	 millor	 qualitat	 en	 les	 condicions	

objectives	de	què	disposem.	

40. La	 gestió	 de	 la	 docència	 és,	 a	 dia	 d’avui,	 tan	 complexa	 que	 la	 millor	 solució	

coincideix	 amb	 la	 que	 plantejàvem	 per	 a	 la	 recerca:	 disposar	 de	 personal	

d’administració	 i	 serveis	 expert.	 Necessitem	 tècnics	 en	 la	 gestió	 de	 la	 docència	

avesats	a	les	necessitats	de	coordinació	i	de	gestió	docent,	com	ara	la	gestió	dels	

recursos	TIC	o	l’organització	eficient	d’un	sistema	de	llistes	de	grups	de	pràctiques,	

entre	altres	exemples.	De	nou,	la	simbiosi	entre	els	docents	i	els	tècnics	a	nivell	de	

secció,	departament	i	ensenyament	és	un	objectiu	prioritari.	

41. El	mateix	criteri	 s’ha	d’aplicar	a	 l’oferta	de	postgraus	 (títols	propis)	 i	màsters.	 La		

oferta	s’ha	d’ajustar	a	una	concepció	estratègica	de	la	formació	per	a	postgraduats	

en	general.	Cal	buscar	 les	millors	propostes	 i	 fer-les	 fàcils	 als	departaments	 i	 als	

centres.	Volem	generar	un	mapa	de	postgraus	 i	màsters	 compensat	 i	 assumible,	

que	no	ofegui	els	nostres	recursos	docents.		

Avui	la	gestió	és	poc	eficient.	Tot	està	molt	parcel·lat	i	el	professorat	ha	d’impartir	

una	pila	d’assignatures	d’escassa	durada	en	molts	màsters,	en	campus	diferents	i	

solapant	o	repetint	continguts.	És	una	situació	que	hem	de	solucionar	urgentment	

perquè	 implica	 un	 malbaratament	 i	 una	 tensió	 excessiva	 que	 pot	 arribar	 a	 ser	

incompatible	amb	la	qualitat	de	l’oferta.		

En	 aquest	 àmbit,	 fomentarem	 les	 opcions	 derivades	 de	 l’Erasmus	 Mundus	

(mobilitat	i	xarxes),	que	encara	s’han	aprofitat	poc	en	molts	àmbits.	
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42. Millorar	 les	 infraestructures	 per	 a	 la	 docència	 i	 buscar	 els	 millors	 espais	 per	

facilitar	 l’activitat	acadèmica.	En	alguns	casos	els	espais	estan	sobreutilitzats	 i	en	

d’altres,	 infrautilitzats,	 i	 això	 implica,	 de	 nou,	 una	 gestió	 deficient	 dels	 recursos.	

Cal	 reordenar	 l’organització	 interna	per	millorar	en	aquest	punt	 i	que	els	 serveis	

per	a	la	docència	siguin	més	propers	al	professorat.		

43. Clarificar	 algunes	 qüestions	 que	 fa	massa	 anys	 que	 estan	 pendents,	 com	 ara	 la	

Normativa	de	permanència	o	els	plans	d’acció	tutorial.	Són	dos	casos	de	matèries	

que,	 si	 bé	 estan	 fortament	 implantades	 a	 la	 UB,	 tenen	 una	 implementació	

asimètrica	i	generen	resultats	massa	diversos.		

En	aquesta	mateixa	línia	hem	d’incorporar	tot	el	que	faciliti	la	gestió	d’assumptes	

complexos.	 Coneixem	 les	 experiències	 d’alguns	 centres	 concrets	 que	 han	 donat	

bons	resultats.	Els	adoptarem	com	a	models	de	bones	pràctiques.	Ens	referim,	per	

exemple,	als	pràcticums,	als	convenis	de	cooperació	educativa	o	als	treballs	de	fi	

de	grau.	Ens	trobem	davant	de	tres	àmbits	difícils	de	gestionar	i	que	impliquen	un	

contacte,	 sovint	 poc	 aprofitat,	 amb	 els	 sectors	 productius.	 En	 aquesta	 mateixa	

línia	 cal	millorar	 i	 aprofundir	 les	 qüestions	pròpies	 de	 l’aprenentatge-servei	 i	 els	

seus	indubtables	avantatges.	

44. Hem	de	continuar	incloent	les	accions	de	la	docència	com	a	mèrit	específic	de	les	

activitats	del	professorat.	Si	bé	és	cert	que	els	darrers	anys	la	recerca	ha	tingut	un	

pes	 important	 en	 l’avaluació	 del	 professorat,	 continuem	 mantenint	 una	 forta	

presència	d’inputs	derivats	de	la	docència.	Aquest	escenari	no	ha	de	canviar,	sinó	

que	 s’ha	 d’aconseguir	 una	 simetria	millor	 entre	 la	 recerca	 i	 la	 docència.	 Volem	

reconèixer	de	forma	més	explícita	els	mèrits	derivats	de	la	docència,	com	ara	els	

projectes	 d’innovació	 docent	 i	 la	 formació	 rebuda	 pel	 professorat	 novell	 o	 pel	

professorat	en	general.	I	tot	aquest	reconeixement	s’ha	de	fer	amb	procediments	

més	 simples.	 Hem	 d’evitar	 que	 els	 beneficiaris	 es	 facin	 enrere	 davant	 d’una	

burocràcia	que	els	 sembla	―encara	que	només	ho	reconeguin	en	 la	 interlocució	

directa―	clarament	hostil.	
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45. Millorar	els	mecanismes	d’avaluació	de	 la	docència	per	obtenir	més	 informació	 i	

posar-la	 al	 servei	 dels	 gestors	 perquè	 fomentin	 els	 aspectes	 que	 indiquin	 bons	

resultats	i	bons	nivells	d’excel·lència	docent.		

L’avaluació	de	 la	qualitat	de	 la	docència,	activitat	no	transferida	 i	que	gestionem	

estrictament	a	casa	nostra,	ha	de	mostrar	la	nostra	voluntat	de	ser	un	referent	en	

aquest	 àmbit.	 Per	 tant,	 aquests	 processos	 d’avaluació	 han	 de	 repercutir	 a	 nivell	

individual,	 com	 fins	 ara,	 però	 també	 a	 nivell	 col·lectiu,	 com	 per	 exemple	 en	 els	

departaments	 amb	 una	 forta	 presència	 d’innovació	 docent.	 Volem	 emprar	 la	

informació	sobre	la	nostra	acció	docent	per	oferir	programes	de	suport	i	de	millora	

del	professorat.	Hem	d’optimitzar	les	experiències	de	què	disposem	i	apropar-les	

de	 manera	 transversal	 per	 continuar	 innovant:	 a	 una	 professora	 de	 química	

analítica	 por	 ser-li	 ben	útil	 conèixer	 una	 eina	desenvolupada	 al	Departament	de	

Filosofia	Teorètica	i	Pràctica;	un	professor	de	Dret	del	Treball	pot	millorar	la	seva	

docència	a	partir	del	coneixement	de	determinades	experiències	del	Departament	

de	Geodinàmica	i	Geofísica.	I	tots	són	UB.	
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ORGANITZACIÓ	DE	LA	UB	

	

Hem	de	fer	servir	l’autonomia	universitària	per	organitzar-nos	millor.	

	

• Respectar	les	estructures	i	els	sistemes	que	han	mostrat	eficàcia.	

• Afavorir	les	competències	executives	de	les	facultats	i	dels	departaments.	

• Definir	un	marc	de	debat	més	àgil.	

• Mantenir	la	concepció	dels	plans	estratègics	per	unitats.	

• Augmentar	el	paper	i	la	presència	de	la	Conferència	de	Degans.	

• Augmentar	l’oferta	de	formació	en	gestió	destinada	al	professorat	i	PAS.	

• Simplificar	l’estructura	de	gestió.	

• Desplegar,	 amb	 totes	 les	 unitats	 administratives,	 un	 pla	 de	 simplificació	 de	 la	

gestió.	

• Facilitar,	afavorir	i	potenciar	la	gestió	telemàtica.	

• Ordenar	l’estructura	de	càrrecs	acadèmics.	

• Respectar	el	paper	clau	de	moltes	de	les	unitats	administratives.	

• Identificar	els	processos	derivats	de	la	reorganització	experimentada	recentment	i	

revisar	 els	 que	 no	 estiguin	 en	 sintonia	 amb	 les	 veritables	 necessitats	 dels	

departaments,	unitats	de	formació	i	recerca	o	facultats,	sense	deixar	de	banda	els	

instituts	de	recerca.	

	

Tots	 el	 membres	 de	 la	 UB	 hem	 de	 valorar	 la	 nostra	 organització	 tenint	 present	 el	

model	 de	 bon	 govern	 que	 la	 Universitat	 decideixi	 assumir,	 amb	 el	 suport	 del	 marc	

jurídic	 general	 i	 de	 la	 nostra	 tradició.	 Però,	 més	 enllà	 del	 model	 específic,	 en	

l’organització	 de	 la	 nostra	 Universitat	 hi	 ha	 un	 seguit	 de	 punts	 prioritaris.	 Són	 el	

pressupòsit	del	raonament,	las	claus	de	la	discussió	sobre	com	ha	de	ser	i	funcionar	la	

nostra	estructura	òptima.	
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Tenim	la	rotunda	convicció	―compartida	amb	molta	altra	gent―	que	cal	mantenir	 la	

missió	 i	 la	 visió	 que	 preveu	 el	 nostre	 Estatut	 del	 2003,	 que	 defineix	 la	 UB	 com	 una	

institució	 pública	 d’ensenyament	 i	 recerca	 de	 qualitat,	 gestionada	 sota	 els	 principis	

democràtics	 i	 de	 participació	 col·lectiva,	 arrelada	 al	 nostre	 país,	 amb	 una	 llengua	

pròpia,	amb	voluntat	de	fomentar	el	pensament	crític	i	la	cultura	de	la	llibertat,	amb	el	

desig	de	tenir	una	presència	internacional	que	porti	els	valors	de	la	UB	arreu,	on	tots	

els	membres	 de	 la	 comunitat	 universitària	 (personal	 docent	 i	 investigador,	 personal	

d’administració	 i	 serveis	 i	 alumnat)	 representem	 la	 institució	 que	 ens	 acull.	 Són	

premisses	 que	 entenem	 fonamentals.	 Consegüentment,	 considerem	 que	 el	 model	

organitzatiu	de	 la	Universitat	de	Barcelona	 les	ha	d’afavorir	 i	que	els	programes	 i	 les	

activitats	que	duem	a	terme	 les	han	de	garantir.	Val	 la	pena	repetir-ho:	afavorir-les	 i	

garantir-les.	Com	diu	la	dita	popular,	potser	es	pot	dir	més	fort,	però	no	més	clar.		

És	per	això	que	el	model	organitzatiu	ha	de	partir	de	l’esquema	següent:	

46. En	l’organització	no	s’han	de	generar	―en	cap	cas―	canvis	sobtats	i	poc	treballats	

o	 improvisats	 que	 puguin	 generar	 un	 estat	 d’inestabilitat	 incompatible	 amb	 la	

reflexió	necessària	per	pensar	un	nou	model.	Hem	de	mantenir	les	estructures	que	

siguin	 funcionals,	 no	 generar	 més	 soroll	 organitzatiu	 i	 valorar	 les	 millors	

alternatives	 en	 aquells	 àmbits	 en	 què	 la	 reorganització	 no	 s’hagi	 dut	 a	 terme	 o	

grinyoli	(amb	una	precisió	important:	caldrà	analitzar	per	què	no	s’ha	dut	a	terme	

o	 per	 què	 grinyola,	 més	 enllà	 de	 la	 fàcil	 imputació	 de	 negligència	 als	 seus	

responsables,	que	només	serveix	per	incrementar	els	conflictes).	

47. Agilitzar	 el	 paper	 de	 la	 Junta	 de	 Govern	 i	 del	 Claustre	 per	 convertir-los	 en	

veritables	 espais	 d’anàlisi	 i	 de	 debat	 dels	 grans	 temes	 que	 afecten	 la	 UB,	 en	

concret,	i	la	universitat	en	general.		

Demanar	 la	 participació	 dels	 col·lectius	 de	 la	UB	 implica	 que	 la	 seva	 intervenció	

sigui	 rellevant	 de	manera	 efectiva.	 No	 és	 ètic	 ni	 eficient	 que	 a	 les	 reunions	 els	

membres	 dels	 òrgans	 de	 govern	 es	 trobin	 davant	 de	 temes	 tancats	 i,	 a	 voltes,	

estrictament	 jurídics.	 Considerar-los	 intranscendents	 per	 a	 la	 presa	 de	 decisions	

real	contesta	la	mateixa	definició	de	la	UB	que	esmentàvem	abans.	
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48. Definir	un	marc	de	competències	encara	més	descentralitzat	perquè	 la	gestió	de	

govern	 dels	 nostres	 departaments,	 UFR,	 facultats	 i	 instituts	 de	 recerca	 tingui	

efectes	més	ràpids	 i	pràctics.	Volem	generar	―hem	de	ser	capaços	de	generar―	

un	model	molt	més	proper	 a	 l’alumnat,	 el	 PAS	 i	 el	 professorat	de	 cada	 facultat,	

UFR,	institut	i	departament,	perquè	aquestes	unitats	han	de	ser,	senzillament,	les	

unitats	d’acció	directa.	

49. Establir	 plans	 estratègics	 per	 a	 cada	 unitat	 que	 requereixi	 una	 intervenció	

d’enginyeria	 organitzativa	 i	 fixar	 objectius	 assumibles	 i	 que	 s’adiguin	 amb	 els	

objectius	generals	de	la	UB	i	amb	la	forma	de	fer	de	cada	departament	i	facultat.	

Hem	d’acceptar	 les	peculiaritats	de	cada	unitat	de	 la	UB,	atès	que	moltes	 tenen	

cultures	diferents	i	objectius	estratègics	específics.	

50. Analitzar	 amb	atenció	el	 paper	de	 la	Conferència	de	Degans	 i	 la	 seva	articulació	

amb	la	Junta	de	Govern.	El	model	actual	pot	solapar	aquestes	dues	estructures	 i	

entorpir	 la	 bona	 gestió.	Una	 bona	 identificació	 de	 les	 funcions	 i	 dels	mitjans	 de	

transmissió	 redundarà	 en	 benefici	 de	 tota	 la	 comunitat.	 Les	 funcions	 apareixen	

perfectament	delimitades	a	l’Estatut	del	2003,	només	cal	rellegir-les.	

51. Volem	 fomentar	encara	més	 la	 formació	del	professorat	en	gestió	universitària	 i	

en	models	de	gestió	més	actuals.	Uns	gestors	ben	formats	ajuden	a	una	gestió	més	

eficient	 i	 a	 l’estalvi.	 I	 una	 dada	 més:	 incrementar	 el	 nombre	 de	 professors	 i	

professores	 que	 desenvolupen	 tasques	 de	 gestió	 comporta	 conèixer	 millor	 la	

Universitat	i	sentir-la	part	indissociable	de	l’evolució	acadèmica	i	personal	de	cada	

membre	del	professorat	implicat.	

52. Un	cop	generat	un	model	de	gestió,	 volem	ajustar	 la	nostra	estructura	d’unitats	

administratives	 a	 aquest	 model.	 Volem	 donar	 preferència	 a	 l’adopció	 i	

consolidació	 d’estructures	 senzilles,	 sistemes	 de	 gestió	 simplificats	 i,	 sobretot,	 a	

l’aplicació	de	la	lògica	de	la	finestra	única	al	servei	de	la	comunitat.	

53. Desplegar,	 juntament	 amb	 les	 secretaries	 dels	 centres	 i	 les	 administracions	 dels	

campus,	un	estudi	de	 l’organització	 i	 dels	processos	que	permeti	més	eficiència,	

menys	 esforços	 personals	 i	més	 estalvi	 de	 recursos.	 Abans,	 però,	 caldrà	 fer	 una	



	

39	
	

39	

reflexió	 que,	 amb	 la	 necessària	 prudència,	 ens	 permeti	 adoptar	 un	 model	

organitzatiu	que	doni	estabilitat	 i	 robustesa,	de	forma	que	els	canvis	que	s’hagin	

de	fer	en	el	futur	no	signifiquin	desballestar	el	que	ha	costat	tant	de	construir	i	que	

ha	 funcionat	 bé.	 Volem	 analitzar	 conjuntament	 el	 què	 i	 el	 com	 i,	 un	 cop	

consensuades	 les	 respostes,	 portar	 a	 terme	 els	 plans	 assumits.	 En	 definitiva,	

primer	escanejar,	després	diagnosticar	i,	a	l’últim,	treballar	en	el	que	pertoqui.	

54. Afavorir	 els	 sistemes	 telemàtics	 de	 gestió	 per	 fer	 més	 fàcils	 i	 més	 propers	 als	

usuaris	els	processos	administratius.	És	un	objectiu	que	fa	temps	que	es	demana	i	

que	encara	està	pendent	d’assolir.		

És	 un	 aspecte	 que	 afecta	 sobretot	 l’àmbit	 de	 la	 gestió	 acadèmica,	 que	 ha	 de	

merèixer	 una	 atenció	 especial,	 i	 aquí	 hem	 d’esmentar,	 òbviament,	 les	

administracions	de	campus	i	les	secretaries	de	centre.	

55. Reduir	 de	 forma	 ostensible	 els	 càrrecs	 acadèmics,	 especialment	 al	 nivell	 del	

rectorat,	 ja	 que	 és	 l’àmbit	més	 sobredimensionat.	 Disposem	 d’un	 PAS	 qualificat	

que	 pot	 assumir	 bona	 part	 de	 les	 funcions	 que	 ara	 desenvolupen	 càrrecs	 de	

confiança	 i	 que	 pot	 assegurar	 la	 continuïtat	 i	 l’estabilitat	 competencial.	 No	 és	

sensat	 que	 els	 canvis	 d’equip	 rectoral	 impliquin	 modificacions	 dràstiques.	 Això,	

massa	 sovint,	 implica	 aturar	 bones	 iniciatives,	 reiniciar	 projectes	 llargament	

explorats	i	reobrir	vells	debats	sobre	com	aconseguir	millors	resultats.	

56. Considerar	com	a	unitats	clau	de	l’organització	les	que	s’impliquen	en	la	definició	

dels	 objectius	 estratègics	 i	 en	 la	 modernització	 de	 la	 UB.	 En	 concret,	 s’han	 de	

consolidar	les	unitats	d’avaluació	de	la	qualitat,	de	generació	d’estudis	interns,	de	

TIC	i	de	suport	a	la	recerca,	a	la	docència,	a	l’alumnat	o	al	professorat	en	matèria	

de	 graus,	 màsters,	 postgraus	 o	 doctorats.	 Volem	 evitar	 que	 el	 canvi	 de	

responsables	malmeti	la	seva	feina,	com	malauradament	ha	succeït	massa	sovint.	

Tot	esforç	mereix	que	se’l	tingui	en	compte.	
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LA	SITUACIÓ	ECONÒMICA	

	

Dedicar	els	recursos	de	què	disposem	a	fer	el	que	sabem	fer		

és	la	forma	més	responsable	d’estalviar.		

	

• Analitzar	la	situació	econòmica	amb	dades	actualitzades.	

• Generar	un	pla	estratègic	de	les	inversions	en	immobles.	

• Recórrer	als	nostres	experts	―els	experts	que	genera	la	UB―	per	dissenyar	un	pla	

econòmic	viable.	

• Estalviar	millorant	la	gestió.	

• Reordenar	la	despesa.	

• Mantenir	les	condicions	laborals.	

• Millorar	l’ús	dels	ingressos	aliens.	

• Accelerar	els	sistemes	de	control	comptable.	

• Afavorir	el	mecenatge	extern.	

• Incentivar	la	transferència	de	tecnologia	i	coneixements.	

• Afavorir	la	consecució	de	patents.	

• Treballar	per	unes	taxes	justes,	assumibles	i	socialment	responsables.	

• Crear	 sinergies	 per	 generar	 una	 política	 catalana	 de	 beques	 per	 accedir	 a	 la	

universitat.	

• Fer	de	la	UB	una	institució	ecològicament	sostenible	i	socialment	responsable.	

• Fer	 que	 la	 comunitat	 UB	 estigui	 permanentment	 al	 corrent	 de	 la	 situació	

econòmica	de	la	Universitat.	

	

Aquesta	és	una	qüestió	clau	en	el	moment	actual	del	sistema	universitari	català	 i	del	

cas	concret	de	la	UB.	Les	retallades	pressupostàries	posen	en	crisi	el	model	de	servei	

públic	que	hem	defensat	durant	tants	anys	i	que	ha	donat	uns	resultats	magnífics.	És	

cert	que	 les	universitats	en	general,	 i	 la	UB	en	 concret,	han	de	 ser	 solidàries	amb	 la	

resta	de	l’Administració	pública	i	del	nostre	entorn	i	han	de	contribuir	amb	fermesa	a	
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millorar	les	condicions	socials	i	econòmiques	del	país.	Ni	som	ni	podem	ser	aliens	a	una	

conjuntura	 social	 molt	 complicada,	 i	 volem	 contribuir	 a	 construir	 un	 bon	 futur	

col·lectiu.	Aquest	compromís,	però,	ha	de	ser	compatible	amb	un	profund	respecte	per	

la	missió	de	la	UB	i	amb	la	garantia	absoluta	del	manteniment	dels	nivells	de	qualitat	

del	 servei	 públic	 universitari.	 En	 altres	 paraules:	 no	 hem	de	 cedir,	 no	 cedirem,	 a	 les	

pressions	 dels	 que	 no	 creuen	 en	 la	 força	 del	 sistema	 universitari	 públic	 de	 recerca,	

formació,	 innovació	 i	 progrés	 social	 i	 que	 pretenen	 limitar	 la	 nostra	 capacitat	 de	

creixement	 i	 el	 manteniment	 dels	 nostres	 valors,	 mentre	 afavoreixen	 altres	 àmbits	

menys	estratègics	i	de	dubtós	benefici	social.	Per	tant,	farem	front,	amb	contundència,	

a	 aquesta	 amenaça.	 Serem	 ferms	en	 la	 defensa	de	 la	 nostra	 funció	 social	 davant	de	

governs	i	administracions,	i	donarem	alternatives	a	aquestes	polítiques.		

La	 nostra	 candidatura	 vol	 evidenciar	 de	 manera	 recurrent	 aquesta	 oposició,	 i	 us	

demanarem	 la	 vostra	 complicitat	 i	 el	 vostre	 compromís	 per	 dur	 a	 terme	 les	 accions	

següents:	

57. Mostrar	a	tota	la	comunitat	UB,	amb	transparència,	l’estat	real	dels	comptes,	i	fer	

que	tothom	conegui	l’estat	econòmic	de	la	Universitat.	Disposar	de	la	informació	

necessària	 és	 crucial	 per	 adoptar	 les	mesures	 pertinents.	 I	 ens	 fa	 sentir,	 encara	

més,	membres	de	la	mateixa	casa.	

58. Disposar	 d’una	 relació	 veritablement	 actualitzada	 de	 l’estat	 de	 les	 diverses	

inversions	 en	 immobles	 que	 s’han	 fet,	 identificant	 la	 política	 d’inversions	 en	

aquesta	matèria	 per	 reordenar-la	 o	 refer-la	 quan	 escaigui	 o	 quan	 no	 s’ajusti	 als	

objectius	que	entre	tots	prioritzem.		

També	 caldrà	 fer	 una	 exposició	 diàfana	 per	 donar	 a	 conèixer	 el	 balanç	 real	 en	

aquest	àmbit	i	incloure-hi	aspectes	crítics	com	ara	els	actius	del	Parc	Científic	i	els	

edificis	cedits	a	la	UB	o	a	altres	entitats	del	Grup	UB.	

59. Elaborar	un	informe	actualitzat	amb	un	grup	d’experts	de	la	UB	per	preveure	una	

política	econòmica	de	futur	que	ens	permeti	garantir	una	situació	estable	i	solvent.	

És	important	que	siguin	membres	de	la	nostra	comunitat	universitària	considerats	

experts	en	 la	matèria	 (i	 assessors	 reconeguts	d’altres	administracions	 i/o	països)	
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els	que	facin	un	informe	acurat	de	casa	nostra	que	vagi	més	enllà	dels	materials	de	

què	ara	disposem.	

60. Identificar	 els	 àmbits	 on	 podem	 millorar	 en	 la	 gestió	 i	 en	 l’estalvi.	 Pretenem,	

específicament,	 evitar	 la	duplicitat	de	 tasques,	 la	 lentitud	dels	procediments	 i	 el	

manteniment	d’estructures	complexes,	sovint	innecessàries.	

61. Reordenar	 ―i	 racionalitzar―	 les	 despeses	 fixes	 i	 estructurals.	 Això	 ens	 ha	 de	

permetre	aprofundir	en	les	accions	d’estalvi	i	de	contenció	de	la	despesa.	

62. Mantenir	les	condicions	laborals	i	els	llocs	de	treball	actuals.	El	nostre	personal	ja	

ha	sofert	 fortes	retallades	 i	accions	de	menys	teniment.	Hem	d’aconseguir	un	ús	

més	eficient	dels	overheads	derivats	de	la	recerca	i	de	la	transferència.	Cal	emprar-

los	per	enfortir	la	UB	i	no	com	a	fons	secundaris	de	suport,	ja	que	la	seva	viabilitat	

mai	no	es	pot	considerar	estable	i	segura.	

63. Agilitzar	els	processos	de	gestió	econòmica	per	disposar	de	balanços	actualitzats	

que	permetin	una	millor	presa	de	decisions.	

64. Revisar	el	model	de	 finançament	 i	mecenatge	extern.	Volem	 fer	públic	en	quina	

situació	es	troba	la	Universitat	a	hores	d’ara	i	esbrinar	si	els	seus	criteris	s’ajusten	

realment	als	que	 inicialment	es	van	establir.	Tothom	ha	de	tenir	clares	 les	regles	

del	 joc.	Volem	buscar,	 juntament	amb	els	agents	externs,	noves	vies	de	captació	

de	recursos.		

65. Establir	 un	 programa	 d’incentius	 dels	 projectes	 de	 transferència	 de	 tecnologia	 i	

coneixements	 per	 tal	 de	millorar	 els	 nostres	 ingressos	 per	 aquesta	 via.	 Aquesta	

mesura,	però,	no	s’ha	de	considerar	com	un	simple	mecanisme	de	recaptació	de	

fons,	 ja	 que	 es	 tracta	 d’una	 activitat	 d’una	 importància	 cabdal	 per	 a	 una	

Universitat	 que	 actua	 al	 segle	 XXI.	 Caldrà	 millorar	 la	 nostra	 oferta,	 el	 nostre	

impacte	i	la	nostra	potència.	Això	implicarà,	sens	dubte,	millorar	les	activitats	de	la	

FBG.	

66. Enfortir	 la	 presència	 a	 la	 societat	 de	 les	 patents	 i	 dels	 productes	 derivats	 de	 la	

recerca	que	es	duu	a	terme	a	la	UB.	Això	ens	ha	de	permetre	obtenir	un	nivell	més	

alt	de	competitivitat.	Ja	tenim	les	patents	i	ja	tenim	els	productes,	ara	es	tracta	de	
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fer-los	 arribar	 als	 destinataris	 òptims	 per	 rendibilitzar,	 a	 nivell	 professional,	 els		

esforços.	

67. Mantenir	la	nostra	aposta	per	l’estabilitat	i	la	reducció	de	les	taxes	acadèmiques.	

S’ha	de	dir	ben	clar:	les	taxes	no	són	la	solució	per	a	l’equilibri	pressupostari.	

68. Establir	 un	 marc	 de	 confluència	 i	 de	 consens	 amb	 la	 resta	 del	 sistema	 públic	

universitari	 del	 país.	 Hem	 de	 promoure	 accions	 coordinades	 i	 contundents	 per	

denunciar	 la	 dotació	 escassa	 de	 beques	 i	 la	 penalització	 de	 l’alumnat	 que	 té	

dificultats	econòmiques.	

69. Reduir	 els	 costos	 derivats	 d’aspectes	 no	 estrictament	 acadèmics,	 com	 els	 que	

provenen	 d’un	 ús	 incorrecte	 del	 tractament	 de	 residus,	 d’una	 universitat	 poc	

sostenible,	 d’activitats	 publicitàries	 no	 estrictament	 lligades	 a	 accions	

acadèmiques	i	de	recerca	o	de	la	dimensió	merament	institucional.	
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LA	PROJECCIÓ	INTERNACIONAL	

	

La	Universitat	de	Barcelona	ha	de	disposar	de	més	capacitat	per	esdevenir	un	centre		

de	referència	internacional,	amb	el	multilingüisme	com	a	identitat.	

	

• Analitzar	l’impacte	de	les	accions	d’internacionalització.	

• Afavorir	els	serveis	de	suport	al	professorat.	

• Impulsar	la	mobilitat	internacional	del	PAS.	

• Potenciar	programes	d’intercanvi	per	a	l’alumnat.	

• Identificar	accions	de	benchmarking.	

• Gestionar	els	convenis	de	col·laboració.	

• Enfortir	uns	Serveis	Lingüístics	multilingües.	

• Revisar	els	serveis	dels	nostres	proveïdors	en	matèria	de	viatges.	

	

La	Universitat	de	Barcelona	ha	mostrat,	des	de	ja	fa	molts	anys,	una	força	innegable	en	

aquest	apartat.	Els	esforços	que	s’han	fet	des	de	finals	dels	anys	80	han	donat	un	fruit	

espectacular.	Els	models	d’implantació	 internacional	 són	diversos	 i	 les	polítiques	que	

les	universitats	presenten	i	proposen	són	molt	variades:	van	des	de	la	presència	activa	

en	 diversos	 fòrums	 i	 països	 en	 què	 es	 busquen	 aliances	 i	 convenis	 ―a	 vegades	

d’escassa	utilitat―	fins	a	la	consolidació	de	veritables	xarxes	i	lobbys	de	prestigi,	com	

ara	 la	 LERU.	Sigui	 com	sigui,	en	aquest	apartat	 caldrà	 continuar	 treballant	en	 la	 línia	

iniciada	fa	anys,	tot	considerant	els	punts	següents:	

70. Valorar	detingudament	el	funcionament	de	les	delegacions	de	la	UB	a	l’estranger.	

No	disposem	encara	d’aquestes	valoracions	i	són	necessàries	per	poder	dissenyar	i	

implementar	línies	d’actuació	efectives.	

71. Mantenir	 i	 reforçar	 l’actual	 estructura	 de	 serveis	 al	 professorat	 pel	 que	 fa	 a	

l’assessorament	en	generació	i	 justificació	de	projectes	i	en	matèria	de	presència	

internacional.	
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72. Crear	 un	 servei	 de	 PAS	 especialitzat	 en	 projectes	 de	 recerca	 internacionals	 que	

faciliti	 la	part	tècnica	 i	administrativa	d’aquests	tipus	de	projectes.	Certament,	 ja	

disposem	d’oficines	concretes,	però	cal	dotar-les	de	més	mitjans	i	de	més	personal	

especialitzat.	Som	conscients	que	els	projectes	europeus	competitius	són	una	de	

les	claus	de	futur	de	la	recerca;	per	tant,	hem	d’adoptar	totes	les	mesures	que	ens	

facilitin	 obtenir-los.	 Volem	 desenvolupar	 accions	 que	 impedeixin	 que	 els	 grups	

d’investigadors	renunciïn	anticipadament	a	demanar-los	en	imaginar-se	exigències	

documentals	 o	 formals	 insuperables.	 Així	 mateix,	 s’han	 d’incentivar	 les	 actuals	

accions	de	 la	FBG	en	aquest	àmbit,	coordinar-les	adientment	amb	 la	nostra	àrea	

d’internacionalització	 (sense	suspicàcies)	 i	 fer-les	més	presents	als	departaments	

de	la	UB.	

73. Millorar	 la	 presència	 del	 nostre	 alumnat	 en	 els	 programes	 Sèneca,	 Leonardo,	

Erasmus	 i	 altres,	 per	 potenciar	 l’experiència	 de	 la	 mobilitat.	 Òbviament,	 caldrà	

tenir	cura	de	la	necessària	simetria	en	aquest	tipus	de	mobilitat.	

74. Fomentar	 la	mobilitat	 internacional	 del	 professorat	 i	 del	 PAS,	 el	benchmarking	 i	

l’aprenentatge	en	universitats	i	centres	de	recerca	importants.	La	modificació	en	el	

perfil	del	PAS	que	proposem	passa	inevitablement	per	l’apropament	a	models	més	

dinàmics	 des	 d’una	 perspectiva	 internacional,	 amb	 unes	 tasques	 clarament	

especialitzades,	detalls	similar	als	que	ja	han	experimentat	algunes	universitats	del	

nostre	 entorn.	 En	 concret,	 pensem	 en	 les	 universitats	 de	 l’anomenat	model	 de	

Knowledge	Universities.	

75. Fer	 un	 seguiment	 curós	 dels	 convenis	 de	 col·laboració	 entre	 les	 diferents	

universitats	 i	 fer-ne	 efectius	 els	 continguts.	 Hem	 de	 saber	 dur	 a	 la	 pràctica	 les	

accions	que	s’han	plasmat,	amb	 il·lusió,	en	el	clausulat	 inicial	dels	convenis.	Més	

enllà	 de	 la	 foto	 amable	 dels	 rectors	 o	 responsables	 de	 les	 universitats	 en	 el	

moment	de	 la	signatura	d’un	conveni,	hi	ha	una	sèrie	de	projectes	 i	de	persones	

que	poden	i	volen	veure’s	involucrades	en	el	que	impliquen.	Tots	han	de	conèixer	

l’evolució	 d’aquests	 acords	 per	 potenciar	 les	 fortaleses	 i	 superar	 els	 aspectes	

millorables.	
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76. Volem	disposar	d’un	registre	més	acurat	dels	professors	 i	 investigadors	visitants,	

perquè	ens	procuri	un	coneixement	efectiu	dels	intercanvis	i	les	estades.	Ajudarà	a	

tenir	una	millor	visió	de	l’àmbit	de	les	relacions	internacionals.		

77. Revisar	 la	nostra	política	de	preus	de	viatges	 i	desplaçaments.	No	podem	obviar	

que,	a	dia	d’avui	pocs,	membres	de	la	comunitat	universitària	estan	satisfets	de	la	

manera	en	què	es	desenvolupen	les	tasques	de	suport	a	l’adquisició	de	bitllets	per	

desplaçar-se	 (d’avió,	principalment),	 i	 també	dels	allotjaments.	És	 cert	que	hi	ha	

uns	 límits	taxats	en	relació	amb	 les	dietes,	però	a	més	d’aquest	problema	―que	

ens	 podem	 comprometre	 a	 portar	 a	 la	 Conferència	 de	 Rectors,	 perquè	 és	

necessari	 actualitzar	 els	 preus―,	 tenim	 el	 handicap	 quotidià	 de	 la	 gestió	 dels	

viatges	 quan	 ens	 desplacem	 a	 congressos,	 jornades	 o	 estades	 de	 recerca.	 Els	

nostres	costos	en	aquest	epígraf	són	massa	elevats	i	clarament	superiors	als	preus	

de	mercat	 fora	de	 la	UB.	Aconseguir	preus	 raonables	 i	 una	atenció	mínimament	

diligent	 esdevé	 una	 tasca	 heroica,	 que	 s’adiu	 malament	 amb	 aquesta	 voluntat	

d’aconseguir	que	les	coses	siguin,	almenys	relativament,	fàcils.	

78. Mantenir	la	nostra	presència	als	fòrums	internacionals	com	ara	Coïmbra	o	la	LERU,	

entre	d’altres.	

79. Potenciar	el	multilingüisme	dels	nostres	Serveis	Lingüístics	i	fer	que	la	planificació	

lingüística	 es	 faci	 en	 el	 marc	 d’una	 política	 d’internacionalització	 consensuada	 i	

transparent.	Millorar	l’oferta	de	models	de	documents	o	pàgines	web	en	terceres	

llengües	i	també	l’atenció	multilingüe	al	públic.	

80. Enfortir	la	Comissió	de	Política	Lingüística	delegada	del	Consell	de	Govern	i	fer	que	

els	 seus	 acords	 s’apliquin	 i	 es	 facin	 conèixer	 en	 altres	 comissions	 delegades	 i	

instàncies.	 Adequar	 les	 comissions	 de	 centre	 a	 les	 noves	 estructures	

organitzatives.	Fer	un	seguiment	del	compliment	del	Reglament	d’usos	lingüístics.	

81. Determinar	 la	 funció	 del	 català,	 com	 a	 llengua	 pròpia	 i	 oficial	 de	 la	 UB,	 segons	

l’article	6	de	l’Estatut	de	la	UB,	i	del	castellà	i	de	l’anglès,	en	tots	els	àmbits	de	la	

política	universitària.	Coordinar	la	política	d’internacionalització,	la	política	docent	

i	la	política	lingüística.	
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82. Fomentar,	 com	 estableix	 l’Estatut	 de	 la	 UB,	 la	 llengua	 catalana	 en	 els	 camps	

investigador,	docent,	 administratiu	 i	 de	 serveis,	 i	 contribuir	 a	 la	 incorporació	del	

català	 en	 tots	 els	 àmbits	 del	 coneixement.	 Fer	 accions	 transversals	 i	 promoure	

àrees	deficitàries	però	imprescindibles	per	garantir	una	bona	qualitat	lingüística.	

83. Vetllar	per	la	transparència	de	la	llengua	de	la	docència	dels	graus	i,	sobretot,	dels	

màsters.	 Fer	 que	 els	 plans	 docents	 tinguin	 versions	 en	 tres	 llengües:	 català,	

espanyol	i	anglès.	

84. Millorar	l’acollida	lingüística	i	cultural	de	la	mobilitat	d’entrada	i	també	la	mobilitat	

de	sortida.	Difondre	serveis	i	recursos	lingüístics	als	estudiants	de	nou	accés,	dins	

el	procés	d’acollida	organitzat	pels	centres	de	manera	presencial.	

85. Valorar	la	terminologia	feta	pels	Serveis	Lingüístics	de	la	UB	i	pel	PDI	especialista.	

Garantir	 la	 qualitat	 lingüística	 de	 les	 revistes	 científiques	 de	 la	 UB	 i	 establir	

protocols	amb	els	Serveis	Lingüístics,	Publicacions	i	Edicions	i	el	CRAI.	

86. Fomentar,	 tal	 com	 fixa	 l’Estatut	de	 la	UB,	el	 coneixement	 i	 l’estudi	de	 la	 llengua	

catalana.	

87. Potenciar	 l’activitat	 d’assessorament	 d’anglès	 per	 a	 la	 recerca	 i	 promoure	 la	

formació	 i	 l’assessorament	 multilingüe	 per	 a	 activitats	 acadèmiques	 de	 la	

comunitat	universitària.	

88. Oferir	 formació	 multilingüe	 al	 PAS	 i	 garantir	 el	 coneixement	 de	 català	 del	 PDI,	

d’acord	amb	l’Estatut	de	la	UB	i	la	normativa	catalana.	

89. Establir	 procediments	 fluids	per	 conèixer	 i	 organitzar	 la	 important	presència	de	

investigadors	 ,	 novells	 i	 sèniors,	 d’altres	 països	 als	 nostres	 grups	 i	 laboratoris.	

Posar	 en	 valor	 el	 fet	 que	 escullin	 la	 UB	 i	 mostrar-lo	 com	 a	 signe	 de	 la	

internacionalització	de	casa	nostra.	Recolzar	la	feina	dels	professors	de	la	UB	que	

reben,	guien	i	supervisen	les	estades	d’aquests	investigadors	estrangers.	
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LA	PROJECCIÓ	INSTITUCIONAL	I	SOCIAL	

	

Res	del	que	passi	al	nostre	voltant	ens	és	aliè.	Hem	de	ser	un	referent	social.	

	

• Fer	de	la	UB	la	institució	de	lideratge.	

• Definir	la	nostra	posició	estratègica	en	el	pla	Horitzó	2020.		

• Emprar	les	xarxes	universitàries.	

• Mantenir	el	paper	clau	de	les	activitats	culturals.	

• Generar	una	estructura	estable	de	difusió	i	divulgació	científica.	

• Generar	un	programa	de	gestió	de	la	imatge	institucional.	

• Incrementar	les	accions	d’extensió	universitària.	

• Potenciar	la	cultura	de	la	responsabilitat	social	universitària	(RSU),	tant	en	recerca	

com	en	docència.	

	

La	 UB	 ha	 tingut,	 tradicionalment,	 un	 paper	 molt	 rellevant	 en	 el	 desenvolupament	

social	del	nostre	país.	Ho	sabem.	Ho	sap	també	 la	societat	que	ens	envolta,	però	cal	

recordar-ho,	no	per	acomodar-nos	sinó	per	continuar	endavant.	El	nostre	paper	no	ha	

estat	lligat	tan	sols	a	la	nostra	condició	d’institució	de	docència	i	recerca,	que	és	obvi,	

sinó	 d’institució	 que	 ha	 transmès	 un	 seguit	 de	 valors	 cívics	 i	 culturals	 que	 convé	

recuperar	i	preservar.	És	evident	que	l’actual	context	de	crisi	ens	obliga	a	ser	molt	més	

creatius	que	en	altres	períodes	i	situacions,	però	no	pas	per	això	hem	d’abandonar	la	

nostra	identitat	com	a	institució	oberta	al	debat	per	ser	un	referent	social.		

Una	 de	 les	 qüestions	 que	 haurem	 de	 posar	 sobre	 la	 taula	 és	 com	 combinar	 l’actual	

conjuntura	de	crisi	amb	l’ambició	de	tornar	ser	una	universitat	central	per	enriquir	el	

patrimoni	intel·lectual,	científic	i	cultural.	En	altres	paraules,	de	quina	manera,	des	dels	

nostres	principis	de	llibertat,	justícia,	igualtat	i	solidaritat	podem	contribuir	al	progrés	

social	i	a	la	millora	del	sistema	democràtic	de	Catalunya.	Les	universitats	han	intentat	

ajudar	a	resoldre	problemes	socials,	però	no	han	fet	prou	o,	millor,	poden	fer	més.	La	
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nostra	 candidatura	 basarà	 les	 relacions	 institucionals	 de	 la	 UB	 en	 la	 voluntat	 de	

convertir-la	en	un	centre	de	referència	per	observar	les	transformacions	socials.	Volem	

generar	 pensament	 crític	 i,	 juntament	 amb	 altres	 entitats	 socials,	 econòmiques,	

culturals	 i	 polítiques,	 ser	 motor	 del	 progrés	 social	 i	 contribuir	 al	 benestar	 de	 la	

ciutadania.		

Creiem	que	els	membres	de	la	comunitat	universitària,	com	a	col·lectiu	de	la	UB,	han	

de	 contribuir,	 amb	 el	 seu	 esforç	 i	 el	 seu	 talent,	 que	 la	 nostra	 Universitat	 sigui	 una	

institució	de	prestigi	en	els	diferents	àmbits	on	actua,	des	del	context	més	proper	fins	

als	escenaris	propis	del	sistema	universitari.		

D’altra	 banda,	 els	 espais	 de	 la	UB	han	de	 ser	 el	 lloc	 natural	 on	 la	 nostra	 gent	 pugui	

mostrar	 la	 seva	 potència	 en	 recerca,	 en	 docència,	 en	 formació	 i	 en	 transferència.	

També	l’entorn	natural	―i	repetim	la	qualificació	de	natural―	on	la	nostra	gent	pugui	

desenvolupar	els	seus	valors	de	solidaritat,	sensibilitat	social,	respecte	per	la	diversitat	

i	compromís	ètic	i	moral,	que	impregnen	les	seves	trajectòries	vitals	i	professionals.	Per	

tot	això,	ens	volem	centrar	en	els	punts	següents:	

90. Analitzar	totes	les	xarxes	en	què	la	UB	intervé	institucionalment	per	tal	de	valorar-

ne	 els	 avantatges	 i	 els	 costos.	 Reiterem	 el	 nostre	 compromís	 estatutari	 de	

participar	 en	 les	 iniciatives	 que	 reforcen	 la	 cooperació	 entre	 les	 universitats	 de	

l’àmbit	 lingüístic	 català	 i,	 especialment,	 de	 la	 Xarxa	 Vives	 com	 a	 institució	 que	

agrupa	21	universitats	 de	quatre	 estats	 europeus	 i	 que	 contribueix	 al	 procés	 de	

construcció	 i	de	desenvolupament	econòmic	 i	social	d’aquesta	regió	universitària	

transfronterera	de	l’Europa	mediterrània.	

91. Potenciar	 el	 paper	 de	 la	 UB	 en	 els	 centres	 de	 decisió,	 ja	 siguin	 interns,	 com	 el	

Consell	 Interuniversitari	 de	 Catalunya	 o	 la	 Conferència	 de	 Rectors	 de	 les	

Universitats	 Espanyoles,	 o	 externs	 i	 estratègics,	 com	 la	 LERU	 o	 similars.	

Desenvolupar,	com	a	centre	de	recerca	de	referència	europea,	les	opcions	reals	de	

disposar	 de	 palanques	 i	 plataformes	 adequades	 per	 estar	 ben	 situats	 en	 els	

projectes	europeus.	
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92. Concretar,	en	el	marc	del	conegut	Horitzó	2020,	 la	nostra	posició	estratègica	per	

obtenir	 millors	 resultats	 en	 les	 avaluacions	 de	 projectes	 liderats/participats	 per	

grups	 de	 la	 nostra	 institució	 tant	 en	 docència	 com	 en	 recerca,	 respectant	 o	

aplicant	principis	de	responsabilitat	social.	

93. Convertir	la	difusió	cultural	en	una	part	substantiva	de	les	activitats	externes	de	la	

UB,	de	forma	que	l’oferta	sigui	d’alta	qualitat	i	d’ampli	abast.	

94. Precisar	una	estratègia	per	difondre	amb	més	repercussió	mediàtica	la	bona	feina	

dels	nostres	científics	i	docents.	Fer	un	pla	de	comunicació	que	incrementi	el	ressò	

mediàtic	 de	 la	 nostra	 activitat,	 que	 impliqui	 tots	 els	 professionals	 vinculats,	 que	

afavoreixi	 el	 desplegament	 de	 campanyes	 en	 els	 diferents	 àmbits,	 que	

homogeneïtzi	els	criteris	que	s’adopten	en	les	polítiques	de	comunicació	de	tot	el	

Grup	UB	i	que	reforci	la	imatge	de	la	UB.	

95. Establir	polítiques	de	comunicació	interna	i	externa	que	fomentin	la	col·laboració	

en	 el	 plantejament	 d’objectius,	 en	 l’ús	 de	 canals	 tècnics	 i	 en	 l’exercici	 de	

competències	en	l’atenció	al	públic	intern	i	extern	i	el	tractament	i	la	difusió	dels	

continguts.	

96. Revisar	l’estructura,	l’organització	i	les	funcions	de	tots	els	àmbits,	actors	i	accions	

de	l’Àrea	de	Comunicació.	

97. Elaborar	 un	 pla	 de	 comunicació	 de	 crisi	 que	 inclogui	 una	 anàlisi	 prèvia	 de	 la	

reputació	 corporativa,	 l’estratègia	 de	 gestió,	 les	 eines	 de	 comunicació,	 la	

constitució	del	comitè	de	crisi	i	l’avaluació	dels	resultats.	

98. Potenciar	 el	 coneixement	 i	 la	 formació	 en	matèria	 de	 comunicació	 institucional	

entre	els	diferents	col·lectius	de	la	Universitat	de	Barcelona.	

99. Generar	un	programa	de	 formació	explícit	 i	obert	en	gestió	d’imatge	 i	difusió	de	

resultats	de	recerca	en	l’àmbit	social.	No	només	és	important	difondre	la	recerca	

en	 els	 àmbits	 habituals	 (revistes	 científiques,	proceedings,	 etc.),	 sinó	que	 també	

cal	 fer-ho	 en	 el	 nostre	 entorn,	 especialment	 en	 aquells	 àmbits	 que	 permetin	

promocionar	millor	els	nostres	grups	de	 recerca	 i	els	 joves	 investigadors.	També	
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aquells	 contextos	 que	 ens	 permetin	 retornar	 a	 la	 societat	 la	 seva	 aposta	 pel	

sistema	universitari	públic,	amb	resultats	per	i	amb	la	societat.	

100. Mantenir	i	potenciar	totes	les	accions	d’extensió	universitària,	enteses	en	sentit	

ampli.	 Donar	 més	 presència	 a	 activitats	 essencials	 com	 les	 de	 la	 Fundació	

Solidaritat	 UB,	 Alumni	 UB,	 la	 Universitat	 de	 l’Experiència,	 Estudis	 Hispànics	 o	

l’Escola	d’Idiomes	Moderns	(EIM),	per	esmentar-ne	algunes.	

101. La	Universitat	de	Barcelona	ha	estat	capdavantera	en	tot	allò	que	fa	referència	

als	procediments	de	Responsabilitat	Social	Corporativa	 (RSC)	 i,	en	sintonia	amb	

això,	 cal	 seguir	 desplegant	 amb	 contundència	 el	 pla	 de	 sostenibilitat	 que	 ha	

presidit	aquests	esforços.	Però,	al	mateix	temps,	cal	explorar	altres	àmbits	com	

els	 de	 la	 recerca	 i	 recuperar	 elements	 innovadors	 com	 l’Aprenentatge	 Servei	 i	

formes	semblants	de	relació	amb	la	societat.		

102. Afavorir	 i	 potenciar	 el	 paper	 social	 de	 la	 Universitat	 de	 Barcelona	 en	 el	 nostre	

entorn	 més	 immediat:	 la	 ciutat	 de	 Barcelona	 i	 la	 seva	 regió	 metropolitana.	 La	

ciutat	i	la	UB	estan	indissolublement	lligades	des	de	fa	segles	ja	en	els	seus	propis	

noms.	Som	la	primera	universitat	catalana	i,	per	tant,	som	la	primera	universitat	

de	la	ciutat.	La	UB	vol	formar	part	activa	del	desenvolupament	de	la	ciutat,	entesa	

com	un	 lloc	de	coneixement,	de	socialització	 i	de	culturalització.	La	UB	pot	 i	vol	

aportar	 el	 seu	 indubtable	 coneixement	 en	 els	 múltiples	 temes	 crítics	 per	 al	

desenvolupament	 de	 la	 ciutat,	 des	 del	 model	 de	 turisme	 sostenible	 fins	 a	 la	

implementació	de	smart	city.	
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LA	CONCILIACIÓ	DE	LA	VIDA	LABORAL	I	PERSONAL	

	

Si	ho	fem	bé,	treballar	menys	implica	treballar	millor.	

	

• Revisar	els	horaris	docents	per	gestionar	millor	els	espais.	

• Explorar	les	opcions	de	teletreball.	

• Facilitar	els	protocols	de	treball.	

• Millorar	la	gestió	d’horaris	i	de	càrrega	de	treball.	

• Millorar	les	accions	de	prevenció	de	riscos	laborals.	

• Impulsar	 els	 serveis	 a	 la	 comunitat	 UB	 per	 millorar	 conductes	 saludables	 de	

prevenció.	

	

En	aquest	punt	es	poden	dir	i	fer	moltes	coses,	i	molts	equips	rectorals	han	treballat	en	

aquest	àmbit.	Les	condicions	econòmiques	actuals	ens	fan	ser	molt	prudents	a	 l’hora	

de	carregar	el	nostre	programa	electoral	de	meravelloses	propostes	laborals,	i	és	que	

una	 cosa	 és	 escriure-ho	 i	 una	 altra,	 fer-ho	 realitat.	 Dit	 això,	 és	 evident	 que	 l’actual	

model	 de	 conciliació	 de	 la	 vida	 laboral	 i	 personal	 està	 en	 una	 situació	 francament	

precària	 i	no	podem	admetre	que	es	 tracti	d’una	 fatalitat	 insalvable.	Hem	de	buscar	

fórmules	per	afavorir	unes	condicions	 laborals	 i	de	dedicació	que,	 sense	 renunciar	al	

compromís	professional,	tinguin	en	compte	el	creixement	personal	i	familiar	i	la	lògica	

dedicació	 al	 temps	 de	 lleure	 i	 descans.	 La	 nostra	 proposta	 és	 ben	 senzilla	 i	 es	 pot	

resumir	en	els	punts	següents:	

103. Analitzar	els	horaris	docents	dels	plans	d’estudis	posant	una	atenció	especial	 a	

les	activitats	docents	i	als	espais	on	es	desenvolupen	(per	exemple,	les	pràctiques	

de	 camp	 en	 cap	 de	 setmana),	 per	 veure	 si	 són	 millorables	 en	 termes	

d’optimització	de	la	distribució	d’horaris	i	espais.	Al	marge	de	l’estalvi	econòmic	



	

53	
	

53	

que	això	implica,	una	organització	docent	adequada	condiciona	favorablement	la	

programació	de	les	activitats	personals	del	PAS,	del	professorat	i	de	l’alumnat.	

104. Explorar	 les	 virtuts	del	 teletreball	 en	 l’activitat	professional.	 Si	bé	en	el	 cas	del	

professorat	i	de	l’alumnat	és	evident,	convé	avançar	més	en	el	cas	del	PAS.	

105. Establir	 protocols	 simples	 per	 tal	 de	 gestionar	 adequadament	 les	 principals	

qüestions	 que	 afecten	 la	 vida	 laboral	 a	 les	 nostres	 unitats	 i	 departaments,	

procurant	 que	 no	 es	 generin	 conflictes	 interns.	 Prestar	 una	 atenció	 especial	 a	

determinades	circumstàncies	com	ara	la	maternitat,	la	paternitat,	la	lactància,	la	

cura	de	menors	i	de	familiars,	i	altres	que	sovint	creen	situacions	laborals	difícils	

de	conciliar.	Volem	fer	fàcils	aquests	processos	i	afavorirem	l’absoluta	normalitat	

de	 les	 circumstàncies	 personals	 o	 familiars	 que	 puguin	 alterar	 l’activitat	

professional.	És	important	reconèixer	i	garantir	els	drets	derivats	de	la	conciliació	

de	la	vida	familiar	i	personal.	

106. Estudiar	l’organització	horària	que,	excepte	en	tot	allò	que	és	propi	de	la	recerca	

o	del	manteniment	de	grans	equips,	 sigui	compatible	amb	 la	vida	personal.	Cal	

treballar	menys	hores	però	de	forma	molt	més	eficient.	

107. Transformar	 el	 treball	 estàtic	 en	 treball	 dinàmic,	 amb	 innovacions	 i	 projectes	

nous.	 Si	 tenim	 en	 compte	 que	 la	 rutina	 a	 la	 feina	 és	 un	 predictor	 de	malaltia	

laboral,	 cal	 que	 l’Oficina	 de	 Seguretat,	 Salut	 i	 Medi	 Ambient	 (OSSMA)	 impulsi	

programes	en	positiu	per	fer	factibles	iniciatives	que	aportin	més	benestar.	

108. Incentivar	els	plans	en	l’àmbit	de	la	salut	i	la	seguretat	laboral	mitjançant	serveis	

al	col·lectiu	de	la	UB	que	millorin	les	iniciatives	personals	i	 laborals,	com	ara	els	

serveis	 d’atenció	 psicològica,	 podològica	 o	 odontològica,	 o	molts	 altres	 serveis	

d’assistència	que	a	vegades	són	massa	desconeguts.	
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EL	GRUP	UB	

	

Cal	saber	amb	detall	quants	som,	què	fem	i	qui	ho	fa.		

Així,	podem	ser	més	eficients	i	disposar	de	més	serveis.	

	

• Definir	un	pla	estratègic	global	i	coordinat.	

• Generar	 espais	 de	 desenvolupament	 de	 la	 ciència	 bàsica,	 aplicada	 i	 per	 a	 la	

transferència.	

• Afavorir	les	accions	d’emprenedoria.	

• Incorporar	la	potència	de	l’oferta	de	les	institucions	de	la	UB.	

• Augmentar	el	paper	d’altres	instàncies	docents	en	el	Grup	UB.	

	

Aquí	cal	tenir	present	que	bona	part	de	les	mesures	que	cal	adoptar	en	relació	amb	el	

Grup	UB	no	s’han	d’emprendre	només	pensant	a	curt	termini.	Cal	preveure	on	volem	

arribar	a	mitjà	 termini	 i	 treballar	en	 col·laboració	per	aconseguir-ho.	 Som	conscients	

que	al	Grup	UB	es	donen	diversos	factors	que	impliquen	una	resposta	molt	específica	

per	a	cadascuna	de	 les	 institucions	que	 l’integren.	No	és	el	mateix	parlar	de	 l’Institut	

de	Formació	Contínua	(IL3)	que	de	la	Fundació	Finestres,	per	exemple.	Els	darrers	deu	

anys	 hem	 aconseguit	millorar	 el	 grau	 de	 coordinació	 entre	 les	 diferents	 estructures,	

però	 encara	 no	 n’hi	 ha	 prou	 i	 s’han	 de	 clarificar	molt	més	 els	 objectius	 i	 compartir	

millor	els	recursos.	D’altra	banda,	la	constel·lació	del	Grup	UB	és	coneguda	parcialment	

i,	 si	 bé	 es	 té	 informació	 de	 la	 FBG	 o	 l’IL3,	 per	 esmentar	 dues	 institucions	

emblemàtiques,	és	molt	més	desconegut	el	paper	real	del	Parc	Científic	de	Barcelona,	

sobretot	 amb	 la	 seva	 nova	 dimensió	 com	 a	 entitat	 pròpia	 de	 la	 UB,	 o	 també	 de	 la	

Fundació	Pedro	i	Pons.	Per	tant,	cal	reactivar	tota	aquesta	estructura	i	posar-la	més	a	

l’abast	de	la	comunitat	UB.	Farem	una	certa	reenginyeria	del	Grup	UB,	que	a	finals	dels	

90	va	ser	una	iniciativa	que	va	permetre	ordenar	objectius	però	que	no	hem	adaptat	a	

la	 realitat	 actual,	 en	 què	 el	 sector	 productiu	 ha	 millorat	 substancialment	 la	 seva	

innovació	i	recerca.	Per	tant,	molt	breument,	prestarem	atenció	al	següent:	
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109. Analitzar	 les	 possibilitats	 d’un	 pla	 específic	 per	 al	 Parc	 Científic	 que	 potenciï	

encara	 més	 la	 seva	 dimensió	 en	 la	 generació	 d’empreses	 	 i	 definir	 un	 pla	 de	

viabilitat	amb	l’objectiu	de	garantir	el	futur	del	Parc.	

110. Potenciar	 la	 convivència	de	projectes	de	base	 científica	 amb	projectes	de	base	

tecnològica,	que	al	capdavall	són	el	veritable	motor	de	gestió	de	 la	 innovació	a	

curt	termini.	Hem	de	fer	conviure	el	foment	de	la	ciència	bàsica	amb	el	foment	

del	desenvolupament	tecnològic,	en	coordinació	amb	instituts	i	grups	de	recerca	

consolidats,	propis	i	aliens.	

111. Fer	 que	 el	 Grup	 UB	 sigui	 un	motor	 que	 impulsi	 l’emprenedoria	 i	 les	 activitats	

vinculades	a	 la	gestió	de	 la	transferència,	amb	l’objectiu	de	facilitar	 l’accés	dels	

nostres	 investigadors	 i	 fer	 habitual	 la	 gestió	 de	 patents	 o	 de	 llicències	 de	

propietat	 intel·lectual.	 La	 nostra	 posició	 en	 aquest	 domini	 encara	 no	 és	 prou	

bona	ni	competitiva.	

112. Reordenar	les	diverses	instàncies	del	Grup	UB	per	tal	que	esdevinguin	una	bona	

forma	 de	 presentar	 el	 nostre	 potencial,	 i	 captar	 patrons	 i	 projectes	 que	 ens	

ajudin	a	millorar	la	dimensió	social,	cultural	i	econòmica.	

113. Fer	una	atenció	especial	a	totes	les	estructures	que	completen	l’oferta	docent	de	

la	 UB	 i	 que	 tradicionalment	 han	 estat	 identificadors	 actius,	 com	 ara	 l’EIM	 o	

Estudis	Hispànics,	entre	d’altres.	
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L’Institut	de	Ciències	de	l’Educació	(ICE)	

	

Docència,	innovació	docent,	experimentació	en	docència	i	nous	projectes		

mereixen	una	estructura	específica	i	activa.	

	

• Convertir	 l’ICE	en	 la	 referència	en	 formació,	docència	 i	 innovació	 i	en	un	punt	de	

referència	intern	i	extern	en	aquesta	matèria.	

	

Cal	reconèixer	el	paper	fonamental	de	l’ICE	els	darrers	anys	en	tot	el	que	fa	referència	

no	 només	 a	 la	 seva	 missió	 bàsica	 de	 formació	 de	 professorat	 no	 universitari,	 sinó	

també	en	la	generació	de	programes	de	formació	i	en	la	inevitable	reorganització	que	

implica	 la	 desaparició	 del	 Certificat	 d’Aptitud	 Pedagògica	 (CAP)	 i	 la	 implantació	 del	

màster	universitari	de	Formació	de	Professorat	de	Secundària	Obligatòria	i	Batxillerat,	

Formació	 Professional	 i	 Ensenyament	 d’Idiomes.	 L’actual	 complexitat	 del	 sistema	

universitari	 en	 relació	 amb	 la	 recerca	 i	 la	 docència	 obliga	 a	 redefinir	 l’ICE	 per	 fer-lo	

encara	 més	 rellevant	 en	 els	 aspectes	 més	 innovadors	 i	 actuals	 de	 les	 activitats	

acadèmiques.	Nosaltres	ens	proposem,	doncs:	

114. Convertir	 l’ICE	en	 la	unitat	encarregada	de	 la	 formació	del	professorat,	el	PAS	 i	

persones	alienes	a	 la	Universitat,	per	generar,	en	coordinació	amb	el	Grup	UB,	

programes	 i	 plans	 transversals	 de	 suport	 i	 innovació	 docent.	 Aquests	 plans	 de	

formació	 han	 d’estar	 vinculats	 a	 objectius	 estratègics,	 han	 d’incidir	 en	 els	

aspectes	 prioritaris	 i	 ens	 han	 de	 permetre	 millorar	 la	 docència,	 la	 recerca,	 la	

gestió	i	la	transferència.	Unir	esforços	a	través	de	la	coordinació	del	Grup	UB	és	

fonamental	 tant	 per	 estalviar	 recursos	 com	per	 fer	 una	millor	 difusió	de	 tot	 el	

que	es	proposi.	
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LES	INFRAESTRUCTURES	I	ELS	ESPAIS	

	

Invertir	en	infraestructures	és	garantir	millors	condicions	de	treball		

i,	per	tant,	fer	que	tots	treballem	millor.	

	

• Mantenir	les	inversions	en	les	infraestructures	necessàries,	i	revisar	les	altres.	

• Analitzar	les	activitats	immobiliàries	en	espais	propietat	de	la	UB.	

• Garantir	tots	els	compromisos	adquirits.	

• Redefinir	espais	docents	per	fer-los	més	ajustats	i	rendibles.	

• Millorar	les	infraestructures	tecnològiques.	

• Disposar	d’espais	accessibles	per	a	tothom.	

	

És	 un	 tema	que	 considerem	prioritari.	 El	 volem	abordar	 fent-hi	 una	 atenció	 especial	

per	diversos	motius,	alguns	de	clarament	estratègics:	

El	primer	motiu	és	 l’aspecte	 immobiliari	d’aquests	afers	 i,	associat	amb	això,	 la	

percepció	 que	 el	 patrimoni	 de	 la	Universitat	 pot	 ser	 un	mecanisme	de	 finançament,	

atesa	la	situació	pressupostària	i	els	reptes	continus.	

El	segon	motiu	és	que,	els	darrers	temps,	aquest	enfocament	sembla	instal·lat	de	

forma	 inequívoca	 en	 la	 voluntat	 de	 moltes	 institucions,	 que,	 per	 veïnatge	 amb	

nosaltres,	plantegen	acords	més	o	menys	estratègics	vinculats	a	aquesta	filosofia.		

En	 aquest	 escenari,	 la	 nostra	 candidatura,	 des	 de	 la	 perspectiva	 més	 pragmàtica	

possible	en	aquest	àmbit,	proposa	els	eixos	següents:	

115. Revisar	 tots	 els	 plans	 sobre	 estructures	 per	 reconduir	 els	 que	 no	 siguin	

explícitament	 crítics	 i	 no	 comportin	 una	 aposta	 de	 futur	 garantida,	 sense	

incrementar	costos	ni	adquirir	compromisos	financers.		

Algunes	de	 les	propostes	actuals	poden	ser	d’una	bona	gestió	evident,	però	en	

d’altres	 no	 tenim	 identificats	 ―i	 molt	 menys	 garantits―	 els	 avantatges.	

Operacions	com	 la	de	Bederrida	 (nova	 residència	del	 campus	de	 la	Diagonal)	o	
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vinculades	 als	 edificis	 dels	 nostres	 col·legis	 majors	 mereixen	 una	 anàlisi	 més	

detinguda.		

En	 aquest	 punt	 cal	 tenir	 presents,	 de	 manera	 específica,	 les	 facultats	 de	

Matemàtiques,	de	Farmàcia	 i	de	Belles	Arts.	També	 les	obres	de	 la	Facultat	de	

Dret,	 que	 finalitzaran	 en	 un	 termini	 relativament	 breu,	 així	 com	 els	 espais	

necessaris	 per	 ampliar	 les	 activitats	 de	 la	 Facultat	 de	Medicina	 i	 Ciències	de	 la	

Salut.	

116. Analitzar	 la	 realitat	 d’Esports	 UB	 per	 garantir	 la	 qualitat	 de	 les	 instal·lacions	 i	

dimensionar	el	 servei	d’acord	amb	 la	 situació	pressupostària	 i	estratègica	de	 la	

Universitat.		

En	 aquest	 mateix	 sentit,	 volem	 estudiar	 la	 conveniència	 de	 les	 propostes	

existents	 sobre	 les	 residències	 universitàries,	 així	 com	 la	 situació	 de	 la	 UB	 en	

aquest	assumpte	i	en	relació	amb	el	Barcelona	Centre	Universitari	i	el	Housing.	A	

més,	caldrà	revisar	l’estat	dels	col·legis	majors	adscrits	per	conèixer-ne	amb	rigor	

la	situació.	I	no	podem	oblidar,	com	a	mereixedor	d’una	atenció	específica,	el	cas	

del	Col·legi	Ramon	Llull,	situat	en	terrenys	de	la	Diputació	de	Barcelona.	

117. Garantir	 els	 compromisos	 assumits	 en	 matèria	 d’edificis,	 tot	 vetllant	 per	 la	

finalització	de	les	obres	ja	iniciades	i,	com	hem	dit,	compromeses,	sempre	que	no	

entrin	en	conflicte	amb	el	que	s’ha	exposat	en	paràgrafs	anteriors.	És	important	

parar	 atenció	 a	 situacions	 urgents	 que	 la	 nostra	 Universitat	 hauria	 hagut	 de	

resoldre	ja	fa	temps.	Casos	com	la	transformació	del	campus	de	Torribera	en	un	

veritable	motor	acadèmic	s’han	de	plantejar	amb	urgència.		

Igualment	 hem	 de	 valorar	 altres	 aspectes	 lligats	 a	 unitats	 que	 desenvolupen	

activitats	amb	un	impacte	especial,	com	ara	Estudis	Hispànics	o	 l’EIM,	 i	hem	de	

plantejar-nos,	en	termes	estratègics,	la	formació	externa.	

118. Analitzar	 les	 possibilitats	 reals	 de	 transformar	 espais	 acadèmics	 per	 ajustar	 la	

docència	al	context	de	Bolonya	i	a	les	noves	formes	de	docència	que	els	darrers	

anys	hem	generat	com	a	model	teòric	i	que	en	molts	casos	no	han	passat	a	l’aula	

per	problemes	d’infraestructura.	
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119. Mantenir	 i	 renovar	 el	 material	 docent.	 No	 podem	 tenir	 material	 parcialment	

obsolet,	especialment	als	 laboratoris.	Som	conscients	que	aquesta	renovació	és	

vital	per	mantenir	la	qualitat	dels	ensenyaments	experimentals.	

120. Renovar	les	infraestructures	informàtiques	necessàries	per	crear	altres	sistemes	

de	 treball	 docent,	 i	 adequar	 les	 xarxes	 sense	 fils	 per	 oferir	 les	 prestacions	

adequades	als	requeriments	del	professorat,	del	PAS	i	de	l’alumnat.	Cal	ampliar	

els	 serveis	 i	 també,	 perquè	 ho	 imposen	 les	 tasques	 de	 docència	 i	 de	 recerca,	

donar	el	suport	adient	als	usuaris	de	la	tecnologia	Mac.	

121. Ajustar	 tots	 els	 nostres	 espais	 a	 la	 normativa	 d’accessibilitat.	 Per	 tant,	

impulsarem	encara	més	programes	com	el	Fem	Via,	que	ja	vénen	de	lluny.		

De	la	mateixa	manera,	hem	de	potenciar	entre	tots	un	augment	significatiu	de	la	

Universitat	 sostenible	 i	 compromesa	 amb	 el	 medi	 ambient,	 no	 només	 com	 a	

conducta	de	professorat,	PAS	i	alumnat,	sinó	creant	plans	específics	de	formació	

interna	i	externa	perquè	la	UB	esdevingui	un	referent	social	en	aquests	afers.	
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EL	FUTUR	DE	LA	UNIVERSITAT	DE	BARCELONA	

	

Nosaltres	decidirem,	amb	responsabilitat,	el	que	volem	ser.	Som	present	i	futur.	

	

• Ser	el	que	vulguem	ser,	amb	respecte	a	 la	 tradició	 i	 compromesos	amb	el	nostre	

temps.	

• Bon	govern,	transparent	i	amb	rigor.	

	

No	pretenem,	de	cap	manera,	posar	negre	sobre	blanc	el	que	serà	el	futur	de	la	nostra	

Universitat.	Seria	força	agosarat	 i	pretensiós.	El	que	volem	és	declarar	rotundament	i	

sense	 embuts	 el	 que	 considerem	 que	 ha	 de	 constituir	 el	 pal	 de	 paller	 de	 l’acció	 de	

govern	 dels	 propers	 anys,	 una	 acció	 compartida	 amb	 tota	 la	 comunitat	 UB.	

Manifestem,	com	a	compromís	públic,	com	volem	desenvolupar	la	nostra	dedicació	a	

la	UB	i	al	sistema	universitari.	Així	doncs,	les	dues	darreres	accions	són	les	següents:	

122. Respectar	 el	 caràcter	 públic,	 participatiu,	 democràtic,	 transparent	 i	 consensuat	

de	 la	 gestió	 i	 el	 govern	 de	 la	 UB.	 Caminar	 plegats	 per	 fer	 encara	més	 gran	 el	

nostre	compromís	amb	el	nostre	país,	la	nostra	llengua	i	el	caràcter	internacional	

de	 la	nostra	 feina.	No	podem	oblidar	 la	dimensió	social	del	que	hem	estat,	del	

que	 som	 i	 del	 que	 volem	 ser.	 No	 podem	 oblidar	 que	 som	 una	 institució	 de	

docència	 i	de	recerca,	 lliure	de	tot	 lligam	que	entorpeixi	aquests	objectius,	que	

ensenya	 	 a	 veure	 la	 realitat	 amb	 ulls	 crítics.	 No	 podem	 oblidar	 que	 som	 una	

entitat	respectuosa	amb	la	diversitat	i	amb	la	diferència,	cercadora	de	consens	i	

de	discurs	científic,	i	amb	vocació	de	fomentar	l’avenç	del	coneixement.	I	tampoc	

no	podem	obligar,	 o	millor,	 tampoc	no	 volem	oblidar	que	el	 desenvolupament	

dels	principis	que	ens	fan	UB	comporta	la	voluntat,	continuada,	de	retre	comptes	

a	 la	 societat	 i	 de	 mostrar	 tot	 el	 que	 fem,	 com	 ho	 fem	 i	 els	 resultats	 que	

n’obtenim.	
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123. Fer	del	rigor	en	 la	gestió	del	govern	de	 la	UB	 l’argument	 incontestable	que	ens	

defensi	de	les	agressions	externes	que	posen	en	dubte	la	nostra	funció	i	el	nostre	

àmbit	d’actuació.	Volem	deixar	enrere	la	improvisació	com	a	sistema	de	govern	i	

la	gestió	parcial,	que	acaba	prioritzant	els	interessos	d’uns	pocs	per	sobre	dels	de	

molts.	 Volem	 fer	 de	 la	 transparència	 i	 de	 l’eficàcia	 els	 millors	 instruments	

d’estalvi	 i	 de	 bona	 gestió.	 Ser	 ferms	 en	 aquests	 propòsits	 ens	 farà,	

indubtablement,	 més	 forts	 per	 aconseguir	 que	 la	 UB	 recuperi	 la	 solvència,	 la	

seguretat,	la	confiança	i	el	lideratge	que	molts	reclamem.	

	

#SOMUNIVERSITAT
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LA	CANDIDATURA	DE	LES	PERSONES	

En	primer	lloc,	vull	cal	aclarir	que	els	noms	de	les	persones	que	figuren	a	continuació	

constitueixen	 una	 primera	 aproximació	 al	 nivell	 de	 més	 responsabilitat	 de	 l’equip	

estable	de	govern	de	la	UB.	Volem	aconseguir	la	complicitat	de	molta	més	gent	que,	en	

període	 electoral,	 no	 sempre	 apareix.	 En	 definitiva,	 pretenem	 anar	 sumant	 més	

sensibilitats	universitàries	per	garantir	un	veritable	govern	de	tots,	que	governi	per	a	

tothom.	L’equip	rectoral	de	la	UB	ha	de	ser	de	tots	i	per	a	tots,	i	posteriorment	haurà	

d’incorporar	persones	que,	des	d’altres	perspectives,	mostrin	el	seu	compromís	amb	la	

institució	 i	 vulguin	 implicar-se	 de	 valent	 en	 la	 gestió	 universitària.	 La	 nostra	

responsabilitat	 també	 comporta	 treballar	 per	 aconseguir	 que	 les	 persones	 que	 ara	

donen	 suport	 a	 altres	 candidatures	 puguin	 sumar-se,	 si	 ens	 mereixem	 la	 seva	

confiança,	als	nostres	objectius	i,	en	definitiva,	a	fer	una	UB	de	referència	continuada.	

Per	 tant,	 a	 continuació	 us	 presentem	 una	 primera	 llista	 de	 les	 persones	 que	 estan	

directament	compromeses	amb	la	nostra	forma	d’entendre	la	universitat	en	general	i	

la	UB	en	particular,	que	no	exclou	un	equip	en	el	futur	encara	més	transversal.	

Àrea	 	 Àmbit	 Nom	
Àrea	de	Recursos	
Humans	

1	 Vicerectorat	de	Personal	
Docent	i	Investigador	i	
Qualitat	

Miquel	Vidal	Espinar	

2	 Vicerectorat	de	PAS	i	Relacions	
Laborals	

Fernando	Barbancho	
Tovillas	

Àrea	de	Recerca	 3	 Vicerectorat	de	Recerca	 Jordi	Garcia-Fernández	
Àrea	Acadèmica	 4	 Vicerectorat	d’Ordenació	

Acadèmica	
Francesc	Buscà	Donet	

5	 Vicerectorat	d’Estudiants,	
Igualtat	i	Participació	

Pilar	Aparicio	Chueca	

6	 Vicerectorat	de	Política	
Acadèmica	i	Docència	

Màrius	Domínguez	
Amorós	

Àrea	Internacional	 7	 Vicerectorat	de	Relacions	
Internacionals	

Mònica	Rius	Piniés	

Àrea	d’Universitat	i	
Societat	

8	 Vicerectorat	Adjunt	al	Rector	i	
Relacions	Institucionals	

Jordi	Matas	Dalmases	

9	 Vicerectorat	de	
Responsabilitat	Social	i	
Desenvolupament	

Teresa	Lluch	Canut	

Secretaria	General	 10	 Secretaria	General	 Immaculada	Barral	Viñals	
Gabinet	del	
Rectorat	

11	 Direcció	del	Gabinet	del	
Rectorat	

Eva	Perelló	Menasanch	
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	 	 Àrea	Internacional	

Àrea	Internacional	
PDI/Qualitat	
PDI/Qualitat	
Divulgació	
TIC	i	infraestructures	
Projecte	de	nova	Escola	de	
Doctorat	
Assessoria	dels	instituts	de	
recerca	
Àrea	Recerca	/	Transferència	
Projecte	TIC	
	
Coordinació	de	la	campanya	
electoral	

Núria	Casamitjana	Badia		
Gemma	Marfany	Nadal	
Marc	Tarrés	Vives	
Jordi	Ardanuy	Baró	
Xavier	Luri	Carrascoso	
Daniel	Sainz	García	
Estrella	Montolío	Durán	
	
Albert	Díaz	Guilera	
	
Mercè	Segarra	Rubí	
Carme	Pineda	Teixidó	
	
Elena	Lauroba	Lacasa	
Xavier	Luri	Carrascoso	
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LES	ACCIONS	FONAMENTALS	

• Establir	un	model	 intern	de	govern	més	proper,	àgil,	 transparent	 i	modern,	que	

s’ajusti	a	 la	nostra	cultura	 i	objectius.	Ho	farem	respectant	el	marc	normatiu	que	

ens	afecta,	però	sense	cap	submissió	a	límits	paralegals	que	ens	resulten	aliens.	

• Impulsar	una	política	eficient	de	recanvi	generacional	en	el	professorat.	Evitar	que	

els	dèficits	en	les	polítiques	públiques	que	fixen	la	carrera	docent	i	la	promoció	del	

professorat	ens	facin	perdre	el		paper	capdavanter	en	recerca	i	docència.	

• Lluitar	contra	la	precarietat	del	professorat	i	planificar	l’estabilització	dels		joves	

investigadors.	 Generar	 una	 alternativa	 als	 sistemes	 de	 captació	 de	 talent	 i	 de	

promoció	 interna	per	 reconèixer	 i	 estabilitzar	 el	 PDI,	 i	 disposar	 de	models	 clars	 i	

transparents	 de	 carrera	 acadèmica.	 Traduir	 en	 accions	 conseqüents	 la	 nostra	

sensibilitat	per	la	carrera	acadèmica	del	professorat.	

• Fer	una	transformació	reflexiva	dels	rols	i	dels	perfils	del	personal	d’administració	

i	 serveis	 i	 ajustar-nos	 a	 les	 exigències	 de	 la	 universitat	 moderna,	 centrada	 en	

l’administració	i	en	la	gestió	estratègica	de	la	recerca	i	de	la	docència.	Garantir	els	

llocs	 de	 treball	 tot	 analitzant	 les	 distribucions	 asimètriques	 de	 la	 gestió	 del	

coneixement	i	dels	recursos	humans	per	tal	de	ser	més	eficients.	

• Establir	 un	 nou	 marc	 de	 participació	 de	 l’alumnat	 que	 permeti	 millorar	 la	

incorporació	 i	 complicitat	 dels	 estudiants	 en	 la	 presa	 de	 decisions	 sobre	 les	

qüestions	que	els	afecten.	Han	de	poder	 fer	arribar	 les	 seves	posicions	 i	 els	 seus	

arguments.	Programes,	serveis	i	accions	al	veritable	servei	de	alumnat.	Tecnologies	

del	segle	XXI	per	alumnat	del	segle	XXI.	Reducció	de	taxes,	accés	al	B2,	i	atenció	als	

becaris	de	col·laboració,	entre	d’altres,	són	compromisos	i	prioritaris.	

• Proposar	noves	 fórmules	de	treball	pel	que	fa	a	 la	conciliació	de	 la	vida	 laboral	 i	

personal	dels	membres	de	la	nostra	comunitat	universitària.	Atendre	la	diversitat,	

evitar	les	desigualtats	i	garantir	bones	condicions	de	treball.	

• Analitzar	la	oferta	docent	de	grau,	màster	i	doctorat	per	tal	d’ajustar-la	amb	rigor	

als	 veritables	 eixos	 estratègics	 dels	 centres,	 fomentant	 totes	 i	 cadascuna	 de	 les	
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nostres	 apostes	 de	 futur.	 Afavorir	 la	 implementació	 i	 certificació	 del	 sistema	 de	

qualitat	per	millorar	els	programes	formatius	com	a	camí	per	a	l’autoacreditació	de	

les	titulacions.	

• Consensuar	 amb	 les	 parts	 implicades,	 i	 en	 especial	 amb	 els	 investigadors	 i	 les	

entitats	 de	 la	 Universitat,	 un	 veritable	 pla	 de	 futur	 per	 al	 Parc	 Científic	 de	

Barcelona	que	vagi	més	enllà	d’operacions	comptables	i	que	recuperi	el	sentit	de	la	

recerca	i	la	tecnologia	que	l’ha	de	presidir.	Donar	suport	i	consolidar	el	nou	Parc	de	

les	Humanitats	i	les	Ciències	Socials.	

• Revisar	 de	 forma	 sistemàtica	 els	 espais	 i	 les	 infraestructures	 per	 millorar-los	 i	

adequar-los	a	la	realitat	de	la	Universitat	que	volem.		

• Alinear	 l’estratègia	 de	 les	 tecnologies	 de	 la	 informació	 i	 la	 comunicació	 (TIC)	 a	

l’estratègia	de	la	Universitat	i	fer	que	les	TIC	passin	d’oferir	serveis	a	involucrar-se	

amb	la	docència	i	la	recerca.	

• Fer	 de	 la	 UB	 una	 universitat	 d’obligada	 referència	 internacional	millorant-ne	 la	

presència	al	món,	fent	més	fàcil	la	mobilitat,	projectant-la	en	els	fòrums	de	recerca	

i	 docència,	 i	 fent	 del	multilingüisme	 una	 forma	 habitual	 d’intercanvi	 i	 de	 treball	

universitari.	

• Treballar	 intensament	 per	 millorar	 el	 finançament	 dels	 projectes	 de	 recerca,	

especialment	 creant	 unitats	 de	 suport	 als	 projectes	 europeus.	 La	 clau	 està	 a	

Europa.	

• Explorar	 altres	 formes	 de	 docència,	 en	 sintonia	 amb	 les	 universitats	

capdavanteres.	UB	4.0	en	innovació	docent.	

• Innovar	 i	 transferir	 han	 de	 ser	 mots	 habituals	 en	 el	 disseny	 de	 les	 polítiques	

estratègiques	de	la	UB.	

• Generar	un	pla	d’estalvi	i	de	gestió	rigorosa	per	tal	d’evitar	operacions	de	dubtosa	

rendibilitat	o,	si	més	no,	oportunitat.	
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• Apostar	 fermament	 per	 la	 internacionalització,	 donant	 suport	 decidit	 als	

investigadors	 i	 grups	 de	 recerca	 per	 tal	 que	 puguin	 formar	 part	 de	 projectes	

europeus	 i	 també	 liderar-los.	 Per	mantenir-nos	 al	 nivell	 de	 la	millors	 universitats	

europees		de	la	xarxa	LERU,	de	la	que	som	l’única	universitat	catalana	i	estatal	que	

hi	 forma	 part,	 hem	 d’estar	 en	 condicions	 de	 poder	 accedir	 als	 fons	 de	 recerca	

europeus.	

• Potenciar	 la	 relació	 entre	 la	 UB	 i	 el	 nostre	 entorn.	 Incentivar	 i	 multiplicar	 la	

presència	de	membres	de	la	UB	als	espais	públics	de	debat.	Posar	en	valor	la	tasca	

de	 la	 divulgació	 científica	 desenvolupada	 a	 mitjans	 de	 comunicació,	 museus,	

associacions,	 fundacions,	 etc.	 Treballar	per	explicar	millor	 a	 la	 societat	què	 fem	 i	

per	a	què	és	útil.	 Fomentar	 la	 cultura	de	 la	divulgació	 i	 la	 transferència	entre	els	

investigadors	joves	atès	que	es	tracta	de	activitats	que	formen	ja	part	de	l’agenda	

científicoacadèmica	del	segle	XXI.	
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MÉS	DE	CENT	PROPOSTES	DE	FUTUR	

	

	

	

	

Perquè	hi	ha	una	altra	forma	de	gestionar	la	UB.	

Perquè	creiem	en	la	diversitat.	

Perquè	cada	generació	té	dret	a	construir	la	UB	que	desitja.	

Perquè	treballem	a	la	UB.	

Perquè	estudiem	a	la	UB.	

Perquè	volem	una	universitat	4.0,	la	UB	4.0.	
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EL	PROFESSORAT	

	

Afavorir	la	incorporació	de	talent	jove	i	l’estabilització	i	promoció	del	professorat		
és	garantir	el	futur	de	la	Universitat	de	Barcelona.	Cal	definir	clarament	els	criteris		
i	la	carrera	acadèmica	professional	del	personal	docent	i	investigador,	i	establir	

clarament	les	diferents	etapes	laborals	del	professorat.	
	

• Identificar	i	clarificar	la	carrera	acadèmica	del	professorat.	
• Definir	les	diverses	figures	del	professorat	per	generar	perfils	específics.	
• Analitzar	la	situació	dels	becaris	per	tal	de	valorar	altres	tipologies	de	contractació.	
• Establir	una	plantilla	de	referència	coneguda	i	consensuada.	
• Revisar	els	criteris	de	comptabilització	de	les	tasques	del	professorat.	
• Valorar	la	figura	del	professor	associat.	
• Afavorir	la	mobilitat	del	professorat.	
• Posar	en	pràctica	polítiques	de	gènere	per	reajustar	distribucions	asimètriques.	
• Mantenir	contactes	àgils	amb	la	representació	sindical	i	del	professorat.	
• Liderar	 dins	 del	 sistema	 universitari	 català	 la	 proposta	 de	 canvi	 del	 model	 de	

creació	de	noves	places	de	professorat.	

	

	

L’ALUMNAT	

	

Generar	nous	mecanismes	de	participació	de	l’alumnat	en	la	presa	de	decisions		
i	en	la	vida	universitària	implica	millorar	la	potència	de	la	Universitat	de	Barcelona.	

L’alumnat	és	la	nostra	aposta	de	futur	i	la	nostra	raó	de	ser.	

	

• Potenciar	la	participació	de	l’alumnat	fomentant	nous	mecanismes	de	participació.	
• Enfortir	 la	 representativitat	 de	 l’alumnat	 en	 la	 gestió	 de	 la	 UB.	 Cercar	 acords	

estratègics	 per	 fer-nos	 més	 forts	 com	 a	 comunitat	 davant	 dels	 organismes	
universitaris	externs.	

• Preservar	 els	 sistemes	 de	 gestió	 autònoms	 de	 l’alumnat.	 Respectar	 els	 seus	
processos	 interns	 i	 mecanismes	 de	 decisió.	 Col·laborar	 en	 l’actualització	 del	
Reglament	 d’organització	 d’estudiants	 (ROE)	 i	 ajudar	 al	 funcionament	 de	 la	
Comissió	d’Afers	Econòmics	(CAE)	amb	respecte	a	l’autonomia	que	impliquen.		

• Actualitzar	 les	 normatives	 de	 la	 UB	 que	 regulen	 la	 vida	 de	 l’alumnat.	 S’han	
d’incorporar	vies	de	rendició	de	comptes	de	la	gestió	dels	estudiants.	

• Implantar	 sistemes	 i	 vies	 complementàries	 en	 l’acreditació	 de	 terceres	 llengües.	
Cercar	mecanismes	de	facilitació	del	B2.	

• Augmentar	 la	 implicació	 de	 l’alumnat	 en	 el	 sistema	 d’acreditació	 de	 la	 qualitat	
docent.	Cal	prestar	una	atenció	especial	a	les	pràctiques	(de	tots	tipus)	per	garantir	
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la	 qualitat	 i	 protegir	 les	 activitats	 dels	 estudiants	 mitjançant	 un	 sistema	
d’acreditació	de	la	qualitat	UB.	Valorar	la	possibilitat	de	les	pràctiques	retribuïdes.	

• Millorar	 tots	 els	 programes	 de	 seguiment	 acadèmic	 i	 els	 serveis	 a	 l’alumnat.	
Generar	 noves	 formes	 de	 pla	 d’acció	 tutorial	 (PAT)	 a	 través	 de	 les	 TIC	 i	 de	 la	
participació	d’alumnes	mentors.	

• Prestar	serveis	i	alternatives	actualitzades	de	docència.	Descentralitzar	l’atenció	del	
Servei	 d’Atenció	 a	 l’Estudiant	 (SAE)	 per	 apropar-lo	 als	 estudiants.	 Millorar	 els	
serveis	específics	com	ara	Feina	UB	o	Fem	Via.	

• Millorar	 els	 serveis	 TIC	 a	 l’alumnat,	 en	 especial	 la	 pàgina	 Món	 UB.	 Dotar	 de	
recursos	propis	del	segle	XX	per	a	facilitar	la	modernització	tecnològica.	

• Fomentar	 les	 noves	 tecnologies	 en	 el	 binomi	 ensenyament-aprenentatge	 perquè	
l’alumnat	pugui	explorar	altres	formes	de	rebre	docència.	

• Incorporar	 l’administració	 electrònica	 i	 la	 «finestreta	 única»	 als	 serveis	 i	
procediments	administratius	en	els	tràmits	i	gestions	dels	estudiants.	

• Analitzar	 l’actualització	 del	 format,	 prestacions	 i	 condicions	 de	 les	 beques	 de	
col·laboració.	Facilitar	el	seu	veritable	paper	com	forma	d’inserció	laboral.	

	

	

EL	PERSONAL	D‘ADMINISTRACIÓ	I	SERVEIS	(PAS)	

	

El	personal	tècnic	i	administratiu	ha	de	ser	el	protagonista	d’una	reorganització	interna	
que	ens	faci	més	eficients.	La	seva	feina	implica	la	seguretat,	l’estabilitat	i	la	confiança		

en	la	Universitat	de	Barcelona	del	segle	XXI.	

	

• Mantenir	els	llocs	de	treball.	
• Mantenir	contactes	àgils	amb	la	representació	sindical.	Treballar	per	recuperar	les	

condicions	laborals	perdudes.	
• Incorporar	la	figura	del	tècnic	de	docència	i	enfortir	la	del	tècnic	de	recerca.	
• Millorar	la	formació	destinada	al	PAS.	
• Accelerar	l’aplicació	de	nous	sistemes	de	gestió.	
• Afavorir	la	mobilitat	del	PAS.	
• Instaurar	programes	de	promoció	del	PAS	jove.	
• Respectar	la	identitat	del	PAS	contractat	i	funcionari.	
• Generar	nous	perfils	competencials.	
• Implicar-se	més	en	la	docència	i	en	els	projectes	d’innovació	docent	i	de	recerca.	
• Fer	atenció	a	la	carrera	i	als	perfils	durant	la	vida	laboral	del	PAS.	
• Impulsar	la	finestreta	única.	
• Proposar	 un	 nou	 marc	 gerencial	 que	 faci	 senzilla	 la	 coordinació	 i	 processos	

administratius.	
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LA	RECERCA	

	

La	Universitat	de	Barcelona	és	recerca.		
Destinar	recursos	a	la	recerca	és	apostar	pel		futur.		

	

• Consolidar	 la	 recerca	 dels	 grups	 precompetitius	 i	mantenir	 i	 potenciar	 la	 recerca	
dels	grups	consolidats.	

• Clarificar	 els	 lligams	 amb	 els	 instituts	 de	 recerca.	 Disposar	 d’una	 normativa	
entenedora.	

• Impulsar	l’Escola	de	Doctorat.	
• Millorar	els	serveis	tècnics	i	de	suport	als	grups	de	recerca.	
• Difondre	 i	 millorar	 la	 informació	 de	 les	 convocatòries	 de	 recerca	 mitjançant	

personal	tècnic	de	suport	tant	per	a	la	sol·licitud	com	per	a	la	gestió	de	projectes.	
• Generar	programes	específics	de	suport	en	els	àmbits	de	la	UB	amb	una	tradició	en	

recerca	menys	assentada.	
• Millorar	els	sistemes	de	gestió	dels	projectes	de	recerca.	
• Analitzar	la		oferta	de	doctorats	per	millorar-la.	
• Establir	programes	interns	de	suport	als	joves	investigadors.	
• Fomentar	la	divulgació	científica	establint	programes	estratègics	específics.	
• Proporcionar	més	suport	a	les	publicacions	científiques	en	accés	obert.	
• Millorar	el	paper	estratègic	de	les	biblioteques	en	la	recerca.	
• Seguir	en	la	línia	de	treball	amb	els	Centres	Científics	i	Tecnològics	(CCiTUB).	
• Posar	en	marxa	una	àrea	específica	de	recerca	i	innovació	responsables	(RRI).	
• Revisar	 les	 àrees	de	 treball	 de	 la	 Fundació	Bosch	Gimpera	 (FBG)	 i	 la	 seva	 relació	

amb	la	recerca	i	la	transferència	de	coneixement.	
• Generar	sistemes	de	valoració	social	de	la	recerca	i	d’anàlisi	de	l’impacte	social.	

	

	

LA	DOCÈNCIA	I	L’ORDENACIÓ	ACADÈMICA	

	

La	docència	és	el	senyal	d’identitat	de	la	Universitat	de	Barcelona;		
per	a	nosaltres	la	innovació	i	la	qualitat	són	requisits,	no	pas	un	objectiu.	

	

• Revisar	l’oferta	de	graus	per	ajustar-la	a	les	nostres	possibilitats.	
• Revisar	i	coordinar	l’oferta	de	postgraus	i	de	màsters.	
• Impulsar	la	innovació	en	docència.	
• Simplificar	la	gestió	de	la	docència.	
• Analitzar,	adaptar	 i,	si	escau,	simplificar	 la	normativa	acadèmica	de	 la	UB	al	marc	

legislatiu	vigent	i	a	la	realitat	dels	seus	centres.	 
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• Millorar	les	infraestructures	per	a	la	docència.	
• Reconèixer	els	mèrits	docents	amb	molta	més	intensitat.	
• Simplificar	els	processos	d’avaluació	de	la	docència.	
• Impulsar	sistemes	docents	més	moderns.	
• Obrir	línies	de	treball	per	aplicar	l’aprenentatge	mixt	(blended	learning).	
• Desenvolupar	 les	 accions	 necessàries	 per	 crear	 un	 sistema	 de	 millora	 de	

l’aprenentatge	basat	en	l’anàlisi	de	l’aprenentatge	(learning	analytics).	
• Fomentar	la	recerca	i	la	innovació	en	docència,	i	sistemes	alternatius	de	docència.	
• Implantar	 un	 model	 de	 gestió	 aplicable	 a	 tots	 els	 ensenyaments	 de	 la	 UB	 que	

integri	 els	 processos	 academicodocents	 amb	 les	 fases	 de	 verificació,	 seguiment,	
modificació	i	acreditació.		

• Millorar	la	implementació	de	l’actual	Sistema	d’Assegurament	Intern	de	la	Qualitat	
(SAIQU)	 per	 apropar-lo	 a	 la	 gestió	 des	 del	 centre,	 i	 iniciar	 el	 camí	 vers	 la	 seva	
certificació. 

• Vetllar	 perquè	 es	 difongui	 la	 qualitat	 de	 l’oferta	 acadèmica	 de	 la	 UB	 i	 s’ofereixi	
informació	individualitzada	a	alumnat	de	la	UB,	exalumnes	i	futur	alumnat. 

	

	

ORGANITZACIÓ	DE	LA	UB	

	

Hem	de	fer	servir	l’autonomia	universitària	per	organitzar-nos	millor.	

	

• Respectar	les	estructures	i	els	sistemes	que	han	mostrat	eficàcia.	
• Afavorir	les	competències	executives	de	les	facultats	i	dels	departaments.	
• Definir	un	marc	de	debat	més	àgil.	
• Mantenir	la	concepció	dels	plans	estratègics	per	unitats.	
• Augmentar	el	paper	i	la	presència	de	la	Conferència	de	Degans.	
• Augmentar	l’oferta	de	formació	en	gestió	destinada	al	professorat	i	PAS.	
• Simplificar	l’estructura	de	gestió.	
• Desplegar,	 amb	 totes	 les	 unitats	 administratives,	 un	 pla	 de	 simplificació	 de	 la	

gestió.	
• Facilitar,	afavorir	i	potenciar	la	gestió	telemàtica.	
• Ordenar	l’estructura	de	càrrecs	acadèmics.	
• Respectar	el	paper	clau	de	moltes	de	les	unitats	administratives.	
• Identificar	els	processos	derivats	de	la	reorganització	experimentada	recentment	i	

revisar	 els	 que	 no	 estiguin	 en	 sintonia	 amb	 les	 veritables	 necessitats	 dels	
departaments,	unitats	de	formació	i	recerca	o	facultats,	sense	deixar	de	banda	els	
instituts	de	recerca.	
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LA	SITUACIÓ	ECONÒMICA	

	

Dedicar	els	recursos	de	què	disposem	a	fer	el	que	sabem	fer		
és	la	forma	més	responsable	d’estalviar.		

	

• Analitzar	la	situació	econòmica	amb	dades	actualitzades.	
• Generar	un	pla	estratègic	de	les	inversions	en	immobles.	
• Recórrer	als	nostres	experts	―els	experts	que	genera	la	UB―	per	dissenyar	un	pla	

econòmic	viable.	
• Estalviar	millorant	la	gestió.	
• Reordenar	la	despesa.	
• Mantenir	les	condicions	laborals.	
• Millorar	l’ús	dels	ingressos	aliens.	
• Accelerar	els	sistemes	de	control	comptable.	
• Afavorir	el	mecenatge	extern.	
• Incentivar	la	transferència	de	tecnologia	i	coneixements.	
• Afavorir	la	consecució	de	patents.	
• Treballar	per	unes	taxes	justes,	assumibles	i	socialment	responsables.	
• Crear	 sinergies	 per	 generar	 una	 política	 catalana	 de	 beques	 per	 accedir	 a	 la	

universitat.	
• Fer	de	la	UB	una	institució	ecològicament	sostenible	i	socialment	responsable.	
• Fer	 que	 la	 comunitat	 UB	 estigui	 permanentment	 al	 corrent	 de	 la	 situació	

econòmica	de	la	Universitat.	

	

	

LA	PROJECCIÓ	INTERNACIONAL	

	

La	Universitat	de	Barcelona	ha	de	disposar	de	més	capacitat	per	esdevenir	un	centre		
de	referència	internacional,	amb	el	multilingüisme	com	a	identitat.	

	

• Analitzar	l’impacte	de	les	accions	d’internacionalització.	
• Afavorir	els	serveis	de	suport	al	professorat.	
• Impulsar	la	mobilitat	internacional	del	PAS.	
• Potenciar	programes	d’intercanvi	per	a	l’alumnat.	
• Identificar	accions	de	benchmarking.	
• Gestionar	els	convenis	de	col·laboració.	
• Enfortir	uns	Serveis	Lingüístics	multilingües.	
• Revisar	els	serveis	dels	nostres	proveïdors	en	matèria	de	viatges.	
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LA	PROJECCIÓ	INSTITUCIONAL	I	SOCIAL	

	

Res	del	que	passi	al	nostre	voltant	ens	és	aliè.	Hem	de	ser	un	referent	social.	

	

• Fer	de	la	UB	la	institució	de	lideratge.	
• Definir	la	nostra	posició	estratègica	en	el	pla	Horitzó	2020.		
• Emprar	les	xarxes	universitàries.	
• Mantenir	el	paper	clau	de	les	activitats	culturals.	
• Generar	una	estructura	estable	de	difusió	i	divulgació	científica.	
• Generar	un	programa	de	gestió	de	la	imatge	institucional.	
• Incrementar	les	accions	d’extensió	universitària.	
• Potenciar	la	cultura	de	la	responsabilitat	social	universitària	(RSU),	tant	en	recerca	

com	en	docència.	

	

	

LA	CONCILIACIÓ	DE	LA	VIDA	LABORAL	I	PERSONAL	

	

Si	ho	fem	bé,	treballar	menys	implica	treballar	millor.	

	

• Revisar	els	horaris	docents	per	gestionar	millor	els	espais.	
• Explorar	les	opcions	de	teletreball.	
• Facilitar	els	protocols	de	treball.	
• Millorar	la	gestió	d’horaris	i	de	càrrega	de	treball.	
• Millorar	les	accions	de	prevenció	de	riscos	laborals.	
• Impulsar	 els	 serveis	 a	 la	 comunitat	 UB	 per	 millorar	 conductes	 saludables	 de	

prevenció.	

	

	

EL	GRUP	UB	

	

Cal	saber	amb	detall	quants	som,	què	fem	i	qui	ho	fa.		
Així,	podem	ser	més	eficients	i	disposar	de	més	serveis.	

	

• Definir	un	pla	estratègic	global	i	coordinat.	
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• Generar	 espais	 de	 desenvolupament	 de	 la	 ciència	 bàsica,	 aplicada	 i	 per	 a	 la	
transferència.	

• Afavorir	les	accions	d’emprenedoria.	
• Incorporar	la	potència	de	l’oferta	de	les	institucions	de	la	UB.	
• Augmentar	el	paper	d’altres	instàncies	docents	en	el	Grup	UB.	

	

	

L’Institut	de	Ciències	de	l’Educació	(ICE)	

	

Docència,	innovació	docent,	experimentació	en	docència	i	nous	projectes		
mereixen	una	estructura	específica	i	activa.	

	

• Convertir	 l’ICE	en	 la	 referència	en	 formació,	docència	 i	 innovació	 i	en	un	punt	de	
referència	intern	i	extern	en	aquesta	matèria.	

	

	

LES	INFRAESTRUCTURES	I	ELS	ESPAIS	

	

Invertir	en	infraestructures	és	garantir	millors	condicions	de	treball		
i,	per	tant,	fer	que	tots	treballem	millor.	

	

• Mantenir	les	inversions	en	les	infraestructures	necessàries,	i	revisar	les	altres.	
• Analitzar	les	activitats	immobiliàries	en	espais	propietat	de	la	UB.	
• Garantir	tots	els	compromisos	adquirits.	
• Redefinir	espais	docents	per	fer-los	més	ajustats	i	rendibles.	
• Millorar	les	infraestructures	tecnològiques.	
• Disposar	d’espais	accessibles	per	a	tothom.	

	

	

EL	FUTUR	DE	LA	UNIVERSITAT	DE	BARCELONA	

	

Nosaltres	decidirem,	amb	responsabilitat,	el	que	volem	ser.	Som	present	i	futur.	

	



10	
	

• Ser	el	que	vulguem	ser,	amb	respecte	a	 la	 tradició	 i	 compromesos	amb	el	nostre	
temps.	

• Bon	govern,	transparent	i	amb	rigor.	

	

	

#SOMUNIVERSITAT
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LA	CANDIDATURA	DE	LES	PERSONES	

Àrea	 	 Àmbit	 Nom	
Àrea	de	Recursos	
Humans	

1	 Vicerectorat	de	Personal	
Docent	i	Investigador	i	
Qualitat	

Miquel	Vidal	Espinar	

2	 Vicerectorat	de	PAS	i	Relacions	
Laborals	

Fernando	Barbancho	
Tovillas	

Àrea	de	Recerca	 3	 Vicerectorat	de	Recerca	 Jordi	Garcia-Fernández	
Àrea	Acadèmica	 4	 Vicerectorat	d’Ordenació	

Acadèmica	
Francesc	Buscà	Donet	

5	 Vicerectorat	d’Estudiants,	
Igualtat	i	Participació	

Pilar	Aparicio	Chueca	

6	 Vicerectorat	de	Política	
Acadèmica	i	Docència	

Màrius	Domínguez	
Amorós	

Àrea	Internacional	 7	 Vicerectorat	de	Relacions	
Internacionals	

Mònica	Rius	Piniés	

Àrea	d’Universitat	i	
Societat	

8	 Vicerectorat	Adjunt	al	Rector	i	
Relacions	Institucionals	

Jordi	Matas	Dalmases	

9	 Vicerectorat	de	
Responsabilitat	Social	i	
Desenvolupament	

Teresa	Lluch	Canut	

Secretaria	General	 10	 Secretaria	General	 Immaculada	Barral	Viñals	
Gabinet	del	
Rectorat	

11	 Direcció	del	Gabinet	del	
Rectorat	

Eva	Perelló	Menasanch	

	 	 	 	
	 	 Àrea	Internacional	

Àrea	Internacional	
PDI/Qualitat	
PDI/Qualitat	
Divulgació	
TIC	i	infraestructures	
Projecte	de	nova	Escola	de	
Doctorat	
Assessoria	dels	instituts	de	
recerca	
Àrea	Recerca	/	Transferència	
Projecte	TIC	
	
Coordinació	de	la	campanya	
electoral	

Núria	Casamitjana	Badia		
Gemma	Marfany	Nadal	
Marc	Tarrés	Vives	
Jordi	Ardanuy	Baró	
Xavier	Luri	Carrascoso	
Daniel	Sainz	García	
Estrella	Montolío	Durán	
	
Albert	Díaz	Guilera	
	
Mercè	Segarra	Rubí	
Carme	Pineda	Teixidó	
	
Elena	Lauroba	Lacasa	
Xavier	Luri	Carrascoso	
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PREÀMBUL	

	

La	 transformació	 digital	 ha	 fet	 evolucionar	 les	 àrees	 tecnològiques	 de	 les	 organitzacions,		

que	 han	 passat	 de	 ser	 àrees	 de	 suport	 tàctiques	 a	 àrees	 de	 suport	 estratègic.	 Aquesta	

realitat	 digital	 ha	 fet	 evolucionar	 els	 serveis	 TIC	 a	 les	 organitzacions	 i	 també	 han	

d’evolucionar	a	les	universitats.	

No	n’hi	ha	prou	que	les	TIC	siguin	tàctiques,	gestionades	de	forma	aïllada,	han	de	tenir	un	

caràcter	estratègic,	i	alinear-se	amb	els	objectius	i	estratègies	de	la	universitat	directament	

relacionats	amb	la	docència	i		la	recerca.	

L’activitat	 de	 l’Àrea	 TIC	 al	 llarg	 dels	 últims	 governs	 de	 la	 UB	 ha	 estat	 fonamentalment		

centrada	en	la	informàtica	de	gestió	de	la	UB,	ja	que	ha		donat	un	suport	minso	a	les	tasques	

de	recerca	i	docència.	Aquestes	tasques	s’han	tractat	com	a	pròpies	dels	centres	i	del	CRAI,	

fora	 de	 l’àmbit	 de	 l’Àrea	 TIC,	 i	 el	 suport	 s’ha	 enfocat	 a	 uns	 serveis,	 de	 dotació	 parcial	

d’equipaments,	 gestió	 mínima	 dels	 recursos	 per	 a	 la	 docència	 i	 d’atenció	 general	

d’incidències,	amb	equips	humans	de	suport	directe	als	centres	infradotats	tant	pel	que	fa	a		

recursos	humans	com	tecnològics.	

Aquesta	baixa	d’implicació	de	l’Àrea	TIC	en	el	suport	de	les	activitats	que	són	més	pròpies	

d’una	 universitat,	 com	 són	 la	 recerca	 i	 la	 docència,	 ha	 donat	 com	 a	 resultat	 uns	 serveis	

tecnològics	al	professorat	que	podríem	qualificar	com	de	poc	eficients,	sovint	amb	solucions	

ad-hoc	 improvisades	 i	 que,	 en	 definitiva,	 no	 responen	 a	 les	 necessitats	 actuals	 d’una	

universitat	innovadora	i	que	doni	valor	afegit.		

L’estudiant	 del	 segle	 XXI	 	 és	 diferent	 de	 l'estudiant	 que	 ha	 dominat	 al	 segle	 XX.	 La	

transformació	digital	ha	canviat	la	forma	d’aprendre,	i	ha	de	canviar	la	forma	d’ensenyar	a	

les	 escoles	 i	 a	 les	 universitats.	 La	 UB	 no	 pot	 quedar-se	 al	 marge	 si	 vol	 liderar	 l’educació	

superior	catalana.	

	

Davant	 d’aquest	 escenari	 es	 fa	 necessari,	 per	 tant,	 donar	 un	 nou	 enfocament	 als	 serveis	

tecnològics	 de	 la	 UB,	 fer	 una	 aposta	 clara	 per	 enfortir	 els	 serveis	 per	 a	 la	 recerca	 i	 la	
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docència	 i,	 en	 general,	 fer-los	més	propers	 als	 seus	destinataris:	 PDI,	 estudiants	 i	 PAS.	 En	

aquest	sentit,	un	element	clau	d’aquesta	nova	orientació	serà	la	dotació	als	centres	d’equips	

de	 proximitat,	 formats	 per	 tècnics	 que	 donaran	 suport	 a	 aquestes	 activitats	 de	 recerca	 i	

docència,	i	a	aplicatius	de	gestió	per	al	suport	dels	processos	específics	de	cada	centre.	

En	 aquest	 document	 es	 presenta	 una	 proposta	 dels	 serveis	 i	 tecnologies	 TIC	 que	 hauria	

d’adoptar	la	UB,	així	com	un	seguit	de	projectes	d’implementació	que	permetin	a	la	nostra	

universitat	d’assolir	aquests	objectius.	
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LES	TIC	A	LA	DOCÈNCIA	

		

Per	 elaborar	 una	 proposta	 dels	 serveis	 TIC	 per	 a	 la	 docència	 s’ha	 analitzat	 documents	

referents	a	tecnologies	emergents	en	l’entorn	universitari	com,	per	exemple,	la	que	publica	

Gartner	 i	 	 l’informe	Universitic	 realitzat	per	 la	CRUE-TIC.	També	s’ha	 tingut	en	compte	els	

moviments	 actuals	més	 propers	 	 dels	 centres	 educatius	 que	 treballen	 per	 definir	 un	 nou	

model	d’ensenyament,	el	projecte	Escola	Nova	21.		

Aquesta	 proposta	 es	 pot	 resumir	 en	 l’aplicació	 de	 les	 tecnologies	 relacionades	 amb	 la	

docència	a	tres	grans	eixos:	la	docència	presencial,	la	no	presencial	i	 l’anàlisi	de	dades	que	

permetin	adaptar	i	personalitzar	l’aprenentatge.	

	

DOCÈNCIA	PRESENCIAL	

Les	institucions	d’educació	superior	estant	experimentant	un	canvi	de	certa	importància:	la	

incorporació	gradual	de	les	TIC	als	processos	d’aprenentatge	a	la	docència.	I	no	només	a	la	

docència	presencial	(Jesús	Salinas,	2004).	

De	la	mateixa	manera	que	el	rol	del	personal	docent	també	canvia.	

Els	processos	d’innovació	respecte	a	 les	TIC	a	 la	docència	 tenen	 l’origen	-la	majoria	de	 les	

vegades-	 en	 la	 disponibilitat	 de	 noves	 solucions	 i	 la	 iniciativa	 i	 esforç	 del	 professorat.	 No	

obstant,	 la	universitat	ha	de	 reflexionar	per	presentar	una	equilibrada	visió	del	 fenomen	 i	

elaborar	un	pla	estratègic	de	TIC. 

Cada	vegada	més	l’ordinador	forma	part	de	l’equipament	personal	de	l’estudiant,	per	la	qual	

cosa	la	universitat	ha	de	posar	a	la	seva	disposició	la	infraestructura	necessària	perquè	tant	

els	professors	com	els	estudiants	la	puguin	fer	servir	i	connectar-se	a	tots	els	serveis	digitals	

disponibles	per	a	ells.	
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El	 model	 d’aula	 universitària	 actual	 i	 de	 futur	 és	 un	 model	 completament	 tecnificat	 on	

l’estudiant	i	el	professor	aprofiten	nous	recursos	associats	a	l’ús	de	dispositius	informàtics	i	

d’Internet	 per	 al	 seu	 procés	 d’aprenentatge.	 Requerirà	 	 espais	 adequats	 que	 permetin	 la	

mobilitat	i	l’aplicació	de	noves	metodologies	d’ensenyament,	wifi	amb	prou	ample	de	banda	

i	 capacitat,	projectors	 interactius,	eines	de	gravació,	eines	per	 realitzar	videoconferències,	

mobiliari	per	aules	polivalents	,	etc.		

	

Seguint	aquesta	estratègia,	 les	aules	hauran	de	dotar-se	amb	 la	 tecnologia	necessària	que	

permeti:		

• Aplicar	noves	metodologies	(flipped	classrom,	etc.)	

• Treballar	 de	 forma	 col·laborativa	 (que	 puguin	 realitzar	 treballs	 en	 grup	 i	 presentar-los	

des	dels	seus	dispositius	mòbils).	

• Realitzar	classes	magistrals.	

• Accés	a	Internet	a	tots	els	alumnes.		

• Gravar	 	 les	 sessions	 -	 classes	 magistrals,	 conferències,	 etc.	 	 -	 amb	 possibilitat	 de	

distribuir-les	per	la	xarxa.	

• Realització	de	videoconferències	per	facilitar	els		treballs	col·laboratius	internacionals.	

• Mobiliari	que	permeti	passar	d’una	distribució	clàssica	lineal	a	agrupacions	de	taules	per	

fer	treballs	en	grup,	o	creació	de	taules	rodones	per	propiciar	la	compartició	d’idees.	Un	

espai	polivalent	on	es	puguin	aplicar	diferents	metodologies	educatives.		

	

Per	 dur	 a	 terme	 aquesta	 estratègia,	 els	 serveis	 i	 tecnologies	 necessàries	 seran	múltiples	 i	

diversos	(en	funció	de	cada	agent	universitari).		

La	gestió	dels	nous	espais	destinats	a	 l’aprenentatge	i	a	 la	docència	presencial	 implicarà	la	

creació	d’una	unitat	de	suport	específica	i	a	la	reestructuració	del	servei	TIC	per	poder	donar	

l’assistència	i	manteniment	corresponent.	(Informe	Universitic	2014,	CRUE-TIC).	
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A	continuació	es	presenta	una	proposta	de	calendarització	de	 les	accions	que	cal	 realitzar	

per	tenir	uns	serveis	i	unes	tecnologies		moderns	al	servei	de	la	universitat.	

Abans	de	2	anys	

• Formació	 als	 tècnics	 de	 suport	 en	 les	 noves	 tecnologies.	 Tècnics	 especialitzats	 per	

donar	suport	a	la	docència	i	a	la	recerca.	

• Formació	als	docents	en	l’ús	de	nous	recursos	i		eines	de	noves	metodologies	per	la	

docència.		

• Cobertura	 wifi	 de	 qualitat	 al	 espais	 dedicats	 a	 la	 docència:	 aules,	 sales	 d’estudis,	

biblioteques.		

• Transformació	 d’aules	 en	 	 espais	 polivalents	 on	 es	 podrà	 impartir	 des	 de	 la	

tradicional	classe	magistral	a	realitzar	treballs	col·laboratius.	Es	defineixen	diferents	

models	d’aules	amb	les	tecnologies	necessàries	perquè	cada	ensenyament	esculli	la	

que	millor	s’adequa	als	seus	ensenyaments.		

• Convertir	 les	 aules	 d’informàtica	 en	 laboratoris	 específics.	 Tendència	 a	 usar	

l’ordinador	del	propi	alumne	a	l’aula	i	aules	d’informàtica	virtuals.	

• Adequació	dels	espais	docents	d’ús	públic.	Espais	de	treball	dirigit	als	alumnes.	

o Per	 a	 treball	 en	 grup.	 S’han	 de	 posar	 a	 disposició	 dels	 estudiants	 sales	

dotades	 de	 les	 infraestructures	 necessàries	 per	 realitzar	 treballs	 en	 grup	

petits,	wifi	i	un	equip	connectat	a	Internet.		

o Per	 treball	 individual.	 dotades	 de	 xarxa	 sense	 fils,	 wifi,	 d’alta	 qualitat	 que	

doni	cobertura	a	tot	l’espai.		

o Sales	d’ordinadors	de	lliure	accés	ubicades	a	les	biblioteques.		

• Facilitar	 la	 utilització	 dels	 dispositius	 personals	 dels	 estudiants	 mitjançant	 eines	 i	

estratègies	BYOD	(Bring	Your	Own	Device)		

• Ús	de	dispositius	mòbils	amb	continguts	educatius	

• Eines	d’ofimàtica	al	núvol.	
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De	2	a	5	anys	

• Desplegament	d’escriptoris	virtuals	

• Ús	de	dispositius	mòbils	amb	continguts	educatius	

• Ús	dispositius	mòbils	intel·ligents	amb	sistemes	operatius	capaços	de	suportar	Apps	

instal·lades	per	a	l’aprenentatge	

• Llibres	electrònics	adaptatius	

• Aplicar	tècniques	de	gamificació	a	la	docència.	

• Impressió	3D	a	les	aules/laboratoris 

De	5	a	10	anys	

• Adaptació	dels	sistemes	a	l’estat	emocional	dels	estudiants	

	

La	gestió	dels	nous	espais	destinats	a	 l’aprenentatge	i	a	 la	docència	presencial	 implicarà	la	

creació	d’una	unitat	de	suport	específica	i	a	la	reestructuració	del	servei	TIC	per	poder	donar	

l’assistència	i	manteniment	corresponent.		

	

DOCÈNCIA	NO	PRESENCIAL 

Estem	en	plena	societat	digital	i	la	docència	no	presencial	és	un	complement	estratègic	de	la	

presencial,	 amb	 la	 qual	 s’ha	 d’integrar	 d’una	 manera	 natural.	 L’entorn	 no	 presencial	 ha	

d’estar	 preparat	 per	 a	 les	 noves	 necessitats	 de	 treball	 col·laboratiu,	 videoconferències,	 i	

suportar	 diferents	 metodologies	 educatives	 com	 blended	 learning	 o	 	 flipped	 classrom	

perquè	 quan	 es	 realitzi	 l’anàlisi	 estratègica	 de	 la	 seva	 implementació	 o	 no,	 els	 recursos	

informàtics	 no	 siguin	 un	 punt	 feble	 en	 la	 decisió.	 També	 ha	 de	 ser	 eina	 de	 suport	 a	 la	

docència	presencial.			

En	 aquest	 sentit	 s’hauran	 d’adaptar	 les	 tecnologies	 i	 adequar	 les	 infraestructures	

necessàries	per	a	la	docència	no	presencial	com:	disposar	de	sales	/platós	professionals,		de	

gravació/producció	de	continguts	multimèdia,	 (es	poden	aprofitar	els	recursos	del	grau	de	
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Comunicació	 Audiovisual),	 elaboració	 de	 material	 digital,	 ús	 de	 dispositius	 mòbils	 i	

infraestructures	al	núvol,	etc.	 

Igual	que	en	el	cas	anterior,	es	presenta	una	proposta	de	temporalització	de	les	accions	que	

cal		dur		a	terme.	

Abans	de	2	anys	

• Cal	 disposar	 de	 sales/platós	 professionals	 de	 gravació/producció	 de	 continguts	

multimèdia.			

• Plataformes	d’aprenentatge	social.	

• Social	Learning	platform	

• E-Portfolio	com	a	eina	d’aprenantatge.		

• Incorporar	al	campus	virtual	eines	de	Learning	analytics.	

De	2	a	5	anys	

• Aplicar	 la	 realitat	 virtual	 i	 la	 realitat	 augmentada	 per	 a	 l’elaboració	 de	 material	

docent.	

• Plataformes	d’aprenentatge	adaptatiu	

• Elaboració	de	material	digital		

• Infraestructures	al	núvol.	

• Emmagatzemar	el	 contingut	de	 les	pissarres	digitals	en	un	 repositori	 accessible	als	

alumnes	des	del	Campus	Virtual	un	cop	finalitzada	la	classe.	

• Eines	 de	 treball	 col·laboratiu	 entre	 alumnes	 per	 a	 treballs	 en	 grup.	 Google	 Drive,		

Share	Point,	etc,	disponibles	o	accessibles	des	del	Campus	Virtual.	

• Eines	 de	 treball	 col·laboratiu	 entre	 alumnes	 per	 treballs	 en	 grup	 disponibles	 en	 o	

accessibles	des	del	Campus	Virtual		

• Adaptative	Learning	
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De	5	a	10	anys	

• Eines	 de	 correcció	 d’exàmens	 tipus	 text	 (necessaris	 per	 poder	 dur	 a	 terme		

l’avaluació	continuada	en	grups	grans).	Afavorir	l’ús	del	Campus	Virtual	(incrementar	

el	suport	tècnic	als	docents).	

• Big	data	

• Plataforma	d’educació	basada	en	competències	

• Eines	inspirades	en	els	aspectes	dels	MOOC	

o Per	a	la	formació	complementaria	en	línia	

o Per	substituir	determinades	classes	magistrals.	

o Per	afavorir	la	formació	en	línia	i	híbrida.	

• Adaptació	dels	sistemes	a	l’estat	emocional	dels	estudiants	

• Personal	analytics,	ús	de	les	dades	individuals	dels	alumnes	per	assolir	objectius.	

• Afective	Computing.	

	

Més	de	10	anys	

• Personal	Analytics	

	

Per	poder	implementar	tota	aquesta	tecnologia	caldrà	crear	una	unitat	de	suport	específica	

amb	recursos	humans	i	tècnics	suficients	[Informe	Universitic	2014,	CRUE-TIC	]	

El	 suport	 tècnic	 als	 docents	 per	 a	 l’elaboració	 de	 material	 docent	 i	 la	 gestió	 de	 les	

tecnologies	 necessàries	 per	 a	 la	 docència	 implicarà	 la	 creació	 d’una	 unitat	 de	 suport	

específica	i	a	la	reestructuració	del	servei	TIC	a	la	UB. 
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SUPORT	A	L’APRENENTATGE 

Finalment,	cal	replantejar	el	suport	tecnològic	que	s’oferirà	directament	als	estudiants.	Cada	

vegada	 és	més	 freqüent	 (i	 desitjable)	 la	 utilització	 dels	 seus	 propis	 recursos	 (ordinadors,	

tauletes,	smartphones,	etc.	)	per	part	dels	estudiants.		

S’han	 de	 preveure	mitjans	 per	 poder	 donar	 suport	 als	 estudiants	 de	manera	 que	 puguin	

accedir	 fàcilment	 als	 recursos	 tecnològics	 que	 la	 UB	 posa	 al	 seu	 abast,	 i	 al	mateix	 temps	

assegurar	que	aquest	accés	amb	els	seus	mitjans	propis	no	comprometi	 la	seguretat	de	 la	

infraestructura	ni	el	desenvolupament	normal	de	 les	classes	en	què	els	utilitzin.	En	aquest	

aspecte	serà	fonamental	redefinir	la	relació	entre	l’Àrea	TIC,	el	CRAI	i	el	SAE	pel	que	fa		a	la	

prestació	de	serveis	tecnològics	als	estudiants.	

	

SERVEIS	PER	A	LA	DOCÈNCIA 

En	l’actualitat,	 la	UB	presta	un	seguit	de	serveis	TIC	de	suport	als	docents.	Aquests	serveis	

estan	 prestats	 pel	 CRAI	 (ex:	 repositori	 digital,	 publicació	 electrònica,	 llicències	 de	

programari),	ATIC	 (ex:	hosting	de	servidors,	 llicències	de	programari,	programari	de	gestió	

de	 currículum	 i	 de	 projectes,	 hosting	 i	 adquisició	 de	 llicències),	 ICE	 (formació	 en	 recursos	

tecnològics)	i	 l’Àrea	de	Recerca	(Audiovisuals).	D’una	banda,	aquests	serveis	de	vegades	se	

solapen,	i	d’altra	es	produeixen	mancances	que	cal	cobrir.	

Es	 fa	 necessari,	 per	 tant,	 la	 formalització	 i	 gestió	 d’un	 portfolio	 de	 serveis	 TIC	 per	 a	 la	

Docència,	 que	 permeti	 identificar	 les	 mancances	 i	 racionalitzar	 l’oferta.	 Aquests	 serveis	

s’oferiran	 des	 de	 la	 pròpia	 Àrea	 TIC	 directament	 amb	 els	 seus	 recursos	 o	 a	 través	 de	

proveïdors/col·laboradors	triats	per	la	UB.	

Inicialment,	 els	 serveis	 TIC	 que	 caldria	 oferir	 als	 docents	 i	 que	 compondrien	 una	 primera	

versió	del	portfolio	serien:	
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• Suport	 a	 la	 gestió	 acadèmica	 (GR@D,	 Geca,	 Gipe,	 Giga	 ….).	 Suport	 en	 l´ús	 de	 les	

aplicacions	dedicades		a	la	gestió	acadèmica.	Requerirà	tècnics	amb	grans	coneixements	

en	el	funcionament	de	totes	les	aplicacions	institucionals.	Suport	de	proximitat.	

• Innovació	pedagògica	i	recerca	en	docència.		

o Infraestructures:	 aules,	 laboratoris,	 espais	 polivalents,	 espais	 per	 a	 treball	

col·laboratiu,	espais	de	treball	individual	

o Tecnologies	per	les	metodologies	pedagògiques			

o Recerca	en	docència	

• Campus	Virtual	

o Formació	en	col·laboració	amb	l’ICE	

o Desenvolupament	

o Suport		

• Desenvolupament	de	material	docent	

o Vídeos	

o MOOC	

o Gestors	de	continguts	

o Publicació	

o Apps	

• Sistema	d’informació	per	als	estudiants	

	

LES	TIC	A	LA	RECERCA 
Des	de	l’Àrea	TIC	sempre	s’ha	donat	suport	a	la	gestió	de	la	recerca,	però	no	a	l’activitat	de	

recerca	 en	 sí.	 El	 suport	 a	 la	 Gestió	 de	 la	 Recerca	 (GREC,	 GPR),	 ha	 de	 ser	 mantingut	 i	

potenciat,	si	bé	cal	redissenyar	els	processos	administratius	de	gestió	en	què	s’ha	implicat	el	

PDI	 a	 fi	 d’alleugerir-los	 i	 fer	que	 realment	 la	 gestió	de	 la	 recerca	 sigui	un	 suport	 i	 no	una	

càrrega	per	a	la	tasca	del	professorat.	Si	hi	ha	una	voluntat	clara	per	part	de	la	direcció	de	la	

UB	d’implicar-se	en	el	suport	a	l’activitat	pròpiament	de	recerca,	cal	un	canvi	de	l’estructura	

de	l’Àrea	TIC	per	poder	donar	resposta	a	aquesta	nova	orientació	estratègica.		
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Les	tecnologies	per	a	la	recerca	que	s’hauran	d’adoptar	són:	

Abans	de	2	anys	

• Eines	de	treball	col·laboratiu	per	compartir	informació		

• Suport	a	la	creació	i	manteniment	de	pàgines	Web		

• Eines	 per	 facilitar	 la	 gestió	 de	 congressos,	 workshops	 i	 altres	 esdeveniments	 de	

comunicació	científica	

• Serveis	centralitzats	de	càlcul	intensiu,	supercomputació	al	núvol	

• Sales	de	videoconferència,	físiques	i/o	virtuals.	

• Integració	de	les	dades	d’activitat	de	la	recerca,	inclosa	la	dedicació	a	les	tasques	del	

doctorat,	en	el	perfil	curricular	del	PDI	

De	2	a	5	anys	

• Emmagatzematge	i	preservació	de	dades	d’investigació	

• Consigna	 electrònica,	 allotjament	 web	 temporal	 de	 fitxers,	 especialment	 de	 grans	

dimensions	

• Big	Data	

	

SERVEIS	PER	A	LA	RECERCA 

En	 l’actualitat,	 la	 UB	 presta	 un	 seguit	 de	 serveis	 TIC	 de	 suport	 als	 investigadors.	 Aquests	

serveis	 estan	 prestats	 pel	 CRAI	 (ex:	 repositori	 digital,	 publicació	 electrònica,	 llicències	 de	

programari),	ATIC	 (ex:	hosting	de	servidors,	 llicències	de	programari,	programari	de	gestió	

de	 currículum	 i	 de	 projectes,	 hosting	 i	 adquisició	 de	 llicències),	 ICE	 (formació	 en	 recursos	

tecnològics)	i	 l’Àrea	de	Recerca	(Àudiovisuals).	D’una	banda,	aquests	serveis	de	vegades	se	

solapen,	i	d’una	altra	es	produeixen	mancances	que	cal	cobrir.	
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Es	 fa	 necessari,	 per	 tant,	 la	 formalització	 i	 gestió	 d’un	 portfolio	 de	 serveis	 TIC	 per	 a	 la	

recerca,	 que	 permeti	 identificar	 les	 mancances	 i	 racionalitzar	 l’oferta.	 Aquests	 serveis	

s’oferiran	 des	 de	 la	 pròpia	 Àrea	 TIC	 directament	 amb	 els	 seus	 recursos	 o	 a	 través	 de	

proveïdors/col·laboradors	triats	per	la	UB.	

Inicialment,	 els	 serveis	 TIC	 que	 caldria	 oferir	 als	 investigadors	 i	 que	 compondrien	 una	

primera	versió	del	portfolio	serien:	

• Emmagatzematge	segur	de	dades	de	recerca.	

• Gestió	documental	i	del	coneixement.	

• Desenvolupament	i	manteniment	de	webs	de	grups	de	recerca.	

• Suport	a	esdeveniments	de	comunicació	científica	(congressos	,	Workshops	)	

• Aprovisionament	de	servidors	per	a	recerca.	

• Hosting	i	administració	de	sistemes.	

• Desenvolupament	de	software.	

• Formació	i	assessoria	en	HPC	i	computació	paral·lela.	

• Accés	a	xarxes	públiques	de	computació	(EGI,	Ibergrid).	

• Accés	a	recursos	de	supercomputació	(BSC,	CSUC,	CESCA).	

• Xarxes	especialitzades.	
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MATRIU	DE	PRIORITATS	PER	A	LA	DOCÈNCIA	I	LA	RECERCA	

		 		 																																			Anys	recomanats	per	a	l’adopció	a	la	UB	

	 Abans	de	2	anys	
	
De	2	a	5	anys	
	

	
De	5	a	10	anys	
	

	
Més	de	10	anys	
	

	

	 • Formació	dels	tècnics	de	suport	en	les	noves	
tecnologies	

• Formació	i	suport	als	docents	en	l´us	de	noves	
metodologies	per	la	docència	

• Realitat	Virtual	
• Realitat	Augmentada	
• Plataformes	d’aprenentatge	adaptatiu	
	
	

• Big	Data	en	l’educació	

	
• Personal	Analytics,	ús	de	les	dades	individuals	

dels	alumnes	per	assolir	objectius	

	

• Cobertura	wifi	
• Adequació	de	les	aules	i	espais	docents		
• Correu	al	núvol	
• Computació	al	núvol	
• Plataformes	d’aprenentatge	social	

• Eines	de	gravació	de	material	audiovisual	que	
l’alumne	pugui	visualitzar.	

• E-portfolio	com	a	eina	d’aprenentatge	

	

• Llibres	electrònics	adaptatius	
• Gestió	de	les	relacions	dels	Alumni		
					(CRM)	
• Gestió	de	la	retenció	d’estudiants		
		(CRM)	

• Desenvolupaments	no	IT	(Shadow				
		IT)		

• Emmagatzematge	i	preservació	de							
dades	d’investigació	

• Plataforma	d’educació	basada	en	
competències	

• Eines	inspirades	en	els	aspectes	dels	MOOC	
		

• Sistemes	d’acreditacions	de	les	
competències	adquirides		

• Ús	de	formats	de	dades	per	automatitzar	la	
mobilitat	d’estudiants		

	

	

	

	 • Estratègia	BYOD		
• Ofimàtica	al	núvol(MS	Office	365)	

	

• Escriptoris	virtuals	
• Impressió	3D	a	les	aules	

• Adaptació	dels	sistemes	a	l’estat	
emocional	dels	estudiants	

	

	
	

	 • Ús	de	tauletes		amb	continguts	educatius	

	
• Llibres	electrònics	adaptatius	

	
	 		

	

		 		 																																			Anys	previstos	per	a	l’adopció	a	la	UB	
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ESTRUCTURA	DE	L’ÀREA	TIC	

	

	

	

L’estructura	de	l’Àrea	TIC	que	es	presenta	és	la	que	permetrà	assolir	 les	tecnologies	i	els	

serveis	proposats	en	la	matriu	de	prioritats	per	a	la	docència	i	la	recerca;	per	tant,			l’Àrea	

TIC	cal	reorganitzar-la	per	potenciar	el	suport	a	la	docència	i	l’aprenentatge	i	a	la	recerca	i	

la	transferència	del	coneixement.	

L’estructura	de	personal	tendirà	a	ser	el	més	plana	possible,	segons	un	esquema	matricial,	

on	cada	persona	podrà	executar	diversos	rols,	segons	el	temps	i	el	context.	
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L’Àrea	TIC	s’estructurarà	en	les	seccions:	

- Informàtica	de	docència	

- Informàtica	de	recerca	

- Informàtica	de	gestió	

- Equips	de	proximitat	

- Infraestructures	

- Relació	amb	la	comunitat	UB	

	

Es	 proposen	 	 aquestes	 seccions	 per	 poder	 donar	 resposta	 a	 la	 necessitat	 de	 serveis	 i	

tecnologies	a	la	docència	i	a	la	recerca	i	a	les	necessitats	dels	dia	a	dia,	que	no	són	poques,	

d’una	organització	com	és	la	Universitat	de	Barcelona.		

	

UNITAT	INFORMÀTICA	DE	DOCÈNCIA 

La	 missió	 de	 la	 unitat	 d’informàtica	 de	 docència	 és	 proporcionar	 les	 tecnologies	

necessàries	per	donar	suport	al	personal	docent	i	als	estudiants	en	el	seu	aprenentatge,	

facilitar	la	innovació	pedagògica	i	contribuir	a	la	investigació	educativa	a	la	Universitat	de	

Barcelona.		

Ha	de	 realitzar	 un	 lideratge	estratègic	 en	 l’aplicació	de	 les	 tecnologies	 en	 l’àmbit	 de	 la	

docència	per	a	la	comunitat	docent	de	la	UB.	

	

La	secció	d’informàtica	de	docència	assolirà	la	seva	missió	mitjançant:	
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- Suport	tècnic	de	proximitat	a	les	facultats	i	centres	de	la	UB.	

- L’establiment	d’una	comunitat	UB	orientada	a	 la	docència	 formada	per	membres	de	

diferents	facultats	i	escoles	per	tal	d’establir	les	tecnologies	estratègiques	per	a	la	UB.	

- Eines	de	 comunicació	 amb	 la	 comunitat	 universitària	 com	ara	una	 revista	de	difusió	

(newsletter)	 i	 la	 realització	 de	 trobades	 periòdiques	 per	 informar	 de	 les	 darreres	

novetats	(Coffee	&	Campus	Virtual,		Breakfast	bianuals).	

- Una	 comunitat	 de	 desenvolupadors	 de	 materials	 docents	 orientada	 al	

desenvolupament	de	material	docent.	Realitzaran	trobades	anuals	o	semestrals	amb	la	

possibilitat	de	convidar	altres	universitats.	

- La	 identificació,	 l’anàlisi	 	 i	 les	 	propostes	de	millora	dels	processos	administratius	de	

suport	a	la	docència,	i	també		la	digitalització	dels	processos	esmentats.	

	

El	suport	es	prestarà	a	través	de:	

- Equips	 locals	 de	 centre	 	 dotats	 amb	 personal	 tècnic	 que	 presta	 els	 seus	 serveis	

directament	 als	 investigadors	 dels	 centres	 als	 quals	 estan	 situats.	 Aquests	 equips	

reporten	tant	al	Deganat		com	a	la	secció	d’informàtica	de	docència.	

- Punts	 d’atenció	 als	 estudiants.	 Ubicats	 a	 les	 biblioteques	 amb	 personal	 tècnic	 que	

dependrà	de	l’àrea.	

- Els	serveis	proporcionats	des	de	la	unitat	central.	

	

Aquesta	estructuració	en	serveis	locals	i	serveis	comuns	respon	als	següents	criteris:	

- Proximitat	als	usuaris	i	especialització	en	funció	de	les	seves	necessitats,	les	quals	són	

objectiu	dels	equips	de	centre.	
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- Optimització	 i	 racionalització	 de	 recursos:	 assolir	 la	 màxima	 eficiència	 gràcies	 al	

recursos	 i	solucions	comuns	en	 la	mesura	d’allò	possible,	que	garanteixin	 l’economia	

de	recursos,	sense	perjudici	de	les	especificitats	necessàries	de	cada	centre.		

	

Els	 equips	 de	 centre	 estaran	 formats	 per	 un	 grup	 de	 tècnics	 coordinats	 per	 un	 cap	

d’oficina.	Els	punts	d’atenció	als	estudiants	estaran	formats	per	tècnics	amb		dependència	

directa	de	la	secció	d’informàtica	de	docència.		

La	 docència	 de	 la	 UB	 formarà	 els	 futurs	 ciutadans	 i	 líders	 per	 arribar	 a	 ser	 persones	

responsables,	 curioses,	amb	un	pensament	acadèmic	 (les	habilitat	necessàries	pel	 futur)		

basat	en	l’excel·lència	i	l’ús	de	metodologies	pedagògiques	innovadores	que	marquin	una	

referència,	una	tendència.		

Els	espais	destinats	a	l’ensenyament	i	l’aprenentatge	incorporaran	les	darreres	tecnologies	

necessàries	per	aplicar	les	pedagogies	més	innovadores	i	adequades	a	cada	ensenyament.	

Les	 aules	 seran	 espais	 polivalents	 on	 alumnes	 i	 professors	 compartiran	 els	 recursos	

docents	al	mateix	temps.	

Els	 estudiants	 formats	 per	 la	 UB	 obtindran	 els	 millors	 llocs	 de	 treball,	 la	 marca	 UB	

esdevindrà	un	prestigi.	

	

UNITAT	INFORMÀTICA	DE	RECERCA 

La	missió	de	la	secció	informàtica	de	recerca	és	de	proporcionar	suport	especialitzat	TIC	

als	investigadors.	Aquest	suport	es	concreta	en:	

- Cercar,	identificar	i	promoure	noves	oportunitats	per	al	desenvolupament	de	serveis	

directes	als	investigadors	a	fi	de	facilitar	i	millorar	la	capacitat	d’assolir	els	objectius	
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de	la	recerca.	

- Informar	i	acordar	prioritats	i	mecanismes	per	assignació	de	recursos	(normalment	

el	temps	de	dedicació	del	personal	TIC)	per	proporcionar	suport	i	assessorament	als	

investigadors.	

- Monitoritzar	el	nivell	de	recursos	requerits	per	donar	suport	els	projectes	de	recerca	

actius	i	en	planificació.	

- Identificar,	 analitzar	 i	 fer	 propostes	 de	 millora	 dels	 processos	 administratius	 de	

suport	a	la	recerca,	i	també		la	digitalització	dels	processos	esmentats.	

	

El	suport	es	presta	a	través	de:	

• Equips	de	centre	dotats	amb	personal	tècnic	que	presta	els	seus	serveis	directament	

als	investigadors	dels	centres	als	quals	estan	situats.	Aquests	equips	reporten	tant	al	

Deganat		com	a	la	secció	informàtica	de	recerca	

• Els	serveis	centrals,	proporcionats	directament	des	de	la	pròpia	secció.	

Aquesta	estructuració	en	serveis	locals	i	serveis	centrals	respon	als	següents	criteris:	

• Proximitat	als	usuaris	i	especialització	en	funció	de	les	seves	necessitats,	les	quals	són	

objectiu	dels	equips	de	centre.	

• Optimització	 i	 racionalització	 de	 recursos:	 assolir	 la	 màxima	 eficiència	 gràcies	 als	

recursos	i	solucions	comuns	en	la	mesura	d’allò	possible,	que	garanteixin	l’economia	

de	recursos,	sense	perjudici	de	les	especificitats	necessàries	de	cada	centre.		

La	secció	informàtica	de	recerca	establirà	la	seva	estratègia:	

• Identificant	les	necessitats	dels	investigadors	i	advocant	les	necessitats	i	solucions	TIC	

per	al	la	recerca	davant	de	la	direcció	de	TIC	i	els	vicerectorats	implicats.	



 
 
 

 22 

22 

• Supervisant	els	avenços	i	canvis	en	les	TIC	en	relació	a	les	necessitats	de	la	recerca,	a	fi	

de	desenvolupar	previsions	i	plans	d’actuació	a	cinc	anys	vista.	

	

La	secció	informàtica	de	recerca	es	configurarà	com	a	un	centre	de	serveis	tecnològics	per	

als	investigadors	de	la	UB,	que	els	proporcioni		eines,	recursos	i	formació	a	fi	de	col·laborar	

en	l’assoliment	de	la	excel·lència	en	la	recerca,	i	contribuexi		també	a	una	racionalització	

dels	 processos	 administratius	 de	 gestió	 de	 la	 recerca.	 Lluny	 de	 configurar-se	 com	 a	 un	

servei	 fortament	 centralitzat,	 aïllat	 de	 la	 realitat	 de	 la	 recerca,	 la	 norma	 del	 seu	

funcionament	es	basarà	en	una	estreta	implicació	i	col·laboració	amb	els	investigadors.	

	

Serveis	per	a	la	recerca	

Els	serveis,	tant	pel	que	fa	a	l’operació	com	la	preparació,	es	gestionaran	d’acord	amb	els	

marcs	de	qualitat	i	de	bones	pràctiques	aplicables.	Es	gestionaran	d’acord	a	un	e-portfolio	

de	 serveis	 per	 a	 la	 recerca,	 amb	 els	 processos	 de	 gestió	 pertinents,	 i	 que	 consisteixen	

almenys	en	planificació,	control,	accés,	publicació	i	auditoria.		

	

UNITAT	INFORMÀTICA	DE	GESTIÓ	

	

La	missió	de	la	unitat	informàtica	de	gestió	és	donar	suport	tècnic	a	la	gestió	de	la	

universitat,	al	dia	a	dia,	amb	la	màxima	eficiència.	

La	seva	responsabilitat	serà	el	manteniment	de	les	aplicacions	de	gestió	corporatives	en	el	

marc	d’un	procés	de	millora	continuada.	
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Les	decisions	estaran	consensuades	entre	el	director	d'informàtica	de	gestió	 i	un	comitè	

de	 direcció	 que	 integra	 representants	 de	 les	 administracions	 de	 centre	 i	 de	 les	 àrees	

transversals.	

S’haurà	 de	 definir	 una	 atenció	 especial	 	 a	 la	 coordinació	 amb	 les	 seccions	 de	 recerca	 i	

docència	a	 fi	d’assegurar	un	correcte	 tractament	dels	processos	de	suport	administratiu	

de	la	recerca	i	de	la	docència.	

Com	 s’ha	 indicat	 al	 principi	 d’aquest	 document,	 cal	 fer	 un	 esforç	 per	 adequar	 les	

aplicacions	institucionals	a	fi	de	donar	suport	als	processos	específics	dels	centres.	També	

s’ha	d’incloure	d’una	manera	natural	com	un	procés	de	gestió	més	el	suport	als			webs	de	

facultats	i	departaments.	

Abans	de	2	anys	

• Migració	del	correu	de	PDI	i	PAS	al	núvol		

• Suport	a	les	pàgines	web	de	centres	i	departaments.		

• Homologació	de		les	aplicacions	desenvolupades	fora	dels	serveis	TIC	(Shadow	IT)		

• Actualització	de	les	aplicacions	de	gestió	de	la	recerca	i	de	la	gestió	acadèmica		

• Adequació	de	les	aplicacions	als	processos	de	gestió	dels	centres		

o Analitzar	 les	 necessitats	 de	 cada	 centre	 per	 adequar	 les	 aplicacions	

corporatives.	

o Impulsar	l’administració-e	

o Integrar	aplicacions	corporatives	

• Convergència	 de	 totes	 les	 estratègies	 de	 seguretat	 que	 es	 desenvolupen	 a	 la	

universitat	amb	atenció	especial	a	la	ciberseguretat. 

De	2	a	5	anys	
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• Gestió	de	les	relacions	d’Alumni	(CRM)	

• Gestió	de	la	retenció	d’estudiants	(CRM)	

• Anàlisi	 de	 dades	 per	 ajudar	 a	 la	 presa	 de	 decisions	 institucionals	 (Institutional	

Analytics)	

De	5	a	10	anys	

• Ús	de	formats	de	dades	per	automatitzar	la	mobilitat	d’estudiants	

	

UNITAT	D’INFRAESTRUCTURES	

La	missió	de	la	unitat	d’infraestructures	és	aprovisionar	els	serveis	d'infraestructura	bàsica	

a	la	UB,		per	donar	resposta	als	serveis	que	es	presten	amb	la	màxima	eficiència.	

La	seva	responsabilitat	serà	vetllar	pel	millor	aprovisionament	de	serveis	d'infraestructura	

bàsica	a	la	resta	de	seccions	i	garantir-ne	la	seguretat.	

Les	decisions	seran	consensuades	per	un	comitè	integrat	pel	director	d'Infraestructures	i	

representants	de	les	altres	seccions.	

Provisió	de	serveis	propis:	seguretat,	xarxa	i	sistemes	on	premises	

	

UNITAT	DE	RELACIÓ	AMB	LA	COMUNITAT	UB 

La	missió	és	comunicar	els	serveis	i	l’atenció	a	la	comunitat	de	la	UB.	

Els	serveis	estaran	definits	en	un	catàleg	de	serveis	i	la	unitat	d’atenció	a	la	comunitat,	el	

punt	 d’atenció	 a	 l’usuari,	 PAU,	 atendrà	 les	 consultes	 i	 incidències	 de	 tota	 la	 comunitat,	

personal	docents	i	investigador,	personal	d’administració	i	serveis,	alumnes	i	Alumni.	
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PROJECTES	ESTRATÈGICS	

	

A	 fi	 d’aplicar	 els	 canvis	 necessaris	 	 i	 les	 actualitzacions	 tecnològiques	 	 a	 què	 hem	 fet	

esment	 al	 llarg	 d’aquest	 document,	 les	 actuacions	 previstes	 s’agrupen	 en	 un	 seguit	 de	

projectes	 estratègics	 en	 els	 àmbits	 de	 la	 docència,	 la	 recerca,	 la	 gestió	 i	 les		

infraestructures.	

	

PROJECTES	ESTRATÈGICS	PER	A	LA	DOCÈNCIA	

D1.	BYOD	PER	A	ESTUDIANTS	

Què	farem?	

Es	 tracta	 de	 donar	 servei	 d’atenció	 als	 estudiants	 estès	 als	 seus	 dispositius	 mòbils:	

tauletes,	 smartphones	 i	 portàtils	 a	 fi	 que	 els	 puguin	 connectar	 sense	 problemes	 als	

sistemes	d’informació	per	a	estudiants	de	la	UB	i	puguin	utilitzar-los	efectivament	per	a	les	

seves	tasques	d’aprenentatge.	El	servei	s’entregarà	des	dels	punts	d’atenció	més	propers	

als	estudiants.	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Millora	en	el	desenvolupament	de	les	classes	en	què	els	estudiants	utilitzin	els	seus	

dispositius	personals.	

• Millora	en	l’atenció	global	als	estudiants.	

• Millora	en	la	satisfacció	dels	estudiants.	

• Millora	en	la	seguretat	dels	sistemes	d’informació	de	la	UB.	
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D2.	PORTAL	D’ESTUDIANTS	

Què	farem?	

Crear	un	portal	d’accés	únic	pels	estudiants	des	d’on	tindran	accés	a	tot	el	que	necessiten	

per	 al	 seu	 aprenentatge:	 campus	 virtual,	 horaris	 d’assignatures	 i	 exàmens,	 tutories,	

secretaria-e,	 el	 Pla	 d’Acció	 Tutorial	 (PAT),	 el	 Servei	 d’Atenció	 a	 l’Estudiant	 (SAE),	 fons	

bibliogràfiques,	 serveis	 tecnològics,	 xarxes	 socials,	 congressos,	activitats	extracurriculars,	

correu	 i	 	espai	 de	 disc	 al	 núvol,	 i	 activitats	 de	 formació	 complementària.	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Millorar	 la	 comunicació	 dels	 estudiants	 amb	 la	 universitat,	 l’administració	 i	 el	

professorat.	

• Millorar	vincles	de	afiliació	dels	estudiants,	empoderament..	

• Millorar	la	satisfacció	dels	estudiants.	

• Facilitar	l’accés	als	recursos	que	la	Universitat	posa	a	disposició	dels	estudiants	

• Millorar	la	imatge	de	la	UB.	

	

D3.	GENERACIÓ	DE	MATERIAL	EDUCATIU	

Què	farem?	

Generar	 material	 educatiu	 mitjançant	 el	 nou	 model	 avançat	 d’aula	 i	 amb	 el	 suport	 de	

personal	tècnic	especialitzat.	

El	 material	 educatiu	 generat	 podrà	 ser	 utilitzable	 des	 del	 campus	 virtual,	 dels	 MOOC,	

classes	presencials,	dispositius	mòbils,	etc.		I	podrà	ser	des	d’un	vídeo	fins	a	un	programa	

de	realitat	virtual	o	realitat	augmentada.	
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Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Personalitzar	 l’aprenentatge	dels	nostres	estudiants	perquè	puguin	aprendre	des	

de	qualsevol	dispositiu,	des	de	qualsevol	lloc	i	a	qualsevol	hora.	

• El	fet	que	l’accés	a	la	informació	sigui	obliqua.		

• L’aplicació	de	noves	metodologies	docents	i	d’aprenentatge.	

	

D4.	LEARNING	ANALYTICS	

Què	farem?	

Analitzar	els	grans	volums	de	dades	generades	en	l’entorn	docent	i	acadèmic	universitari	

per	millorar	l’aprenentatge	dels	nostres	estudiants	i	del	rendiment	dels	diferents	entorns	

docents.	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Adaptar	i	personalitzar	l’aprenentatge.	

• Prendre	decisions	estratègiques	en	l’àmbit	acadèmic.	

• Identificar	 problemes	 en	 el	 procés	 d’aprenentatge	 tant	 a	 nivell	 individual	 com	

institucional.	

	

D5.	FORMACIÓ	D’EQUIPS	DE	PROXIMITAT	EN	TASQUES	DE	SUPORT	A	LA	DOCÈNCIA	

Què	farem?	

Formar	 tècnics	 de	 proximitat	 en	 tasques	 de	 suport	 a	 la	 docència,	 incloent-hi	 però	 no	

limitant-se	a:	

• desenvolupament	en	entorn	Moodle		

• desenvolupament	d’Apps	

• desenvolupament	de	material	docent	

• desenvolupament	de	vídeos	

• desenvolupament	de	MOOC	

• desenvolupadors	de	gestors	de	continguts	
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Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Formació	d’equips	de	tècnics	que	assumeixin	tasques	de	suport	TI	a	la	docència	

• Major	implicació	del	personal	tècnic	de	suport	en	les	activitats	de	docència.	

• Majors	oportunitats	de	desenvolupament	laboral	per	al	personal	tècnic	de	suport.	

	

	

	

PROJECTES	ESTRATÈGICS	PER	A	LA	RECERCA	

 

R1.	COMPUTACIÓ	AL	NÚVOL	

Què	farem?	

Dotar	els	investigadors	de	la	UB	d’un	servei	de	computació	al	núvol.	Es	tractarà	d’un	núvol	

híbrid	 intern/extern,	 amb	 una	 infraestructura	 interna	 i	 una	 infraestructura	 comercial	

externa.	 Pel	 que	 fa	 a	 la	 infraestructura	 interna,	 es	 considerarà	 la	 oportunitat	 de	

reaprofitar	 el	 temps	 nocturn	 dels	 ordinadors	 d’aules	 d’informàtica,	 i	 	 configurar-los	 per	

donar	 servei	 de	 computació	 distribuïda	 en	 GRID	 envers	 l’alternativa	 d’implementar	 un	

GRID	dedicat.	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Increment	dels	recursos	de	computació	disponibles	per	als	investigadors.	

• Alliberament	 de	 tasques	 de	 manteniment	 de	 hardware	 de	 servidors	 i	 sistemes	

operatius	que	actualment	recau	en	els	grups	de	recerca.	

• Interconnexió	amb	xarxes	de	supercomputació	estatals	i	supraestatals.	

	

R2.	SUPORT	A	WEBS	DE	GRUPS	DE	RECERCA	

Què	farem?	
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Estendre	als	investigadors	de	la	UB	serveis	de	desenvolupament	i	manteniment	de	pàgines	

Web	per	als	grups	de	recerca	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Incrementar	la	reputació	digital	dels	investigadors.	

• Augmentar-ne		la	seva	visibilitat,	contribuir	a	difondre	la	seva	tasca.	

• Alliberar	 	 tasques	de	manteniment	de	pàgines	Web	que	actualment	 recau	en	els	

grups	 de	 recerca,	 la	 qual	 cosa	 suposa	major	 temps	 disponible	 per	 a	 les	 tasques	

pròpies	de	la	recerca.	

R3.	SERVEIS	DE	VIDEOCONFERÈNCIA	

Què	farem?	

Dotar	els	centres	d’espais	amb	funcionalitat	de	sales	de	videoconferència.	Es	reaprofitarà	

la	infraestructura	de	les	noves	aules	amb	funcionalitat	avançada.	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Disponibilitat	 d’espais	 que	 puguin	 utilitzar-se	 per	 a	 videoconferències	 amb	

persones	 i	 institucions	 externes	 a	 la	 UB,	 tot	 facilitant	 la	 comunicació	 dels	

investigadors	amb	col·laboradors	externs.	

	

R4.	FORMACIÓ	D’EQUIPS	DE	PROXIMITAT	EN	TASQUES	DE	SUPORT	A	LA	RECERCA	

Què	farem?	

Formar	tècnics	de	proximitat	en	tasques	de	suport	a	la	recerca,	inclòs	però	no	limitin	a:	

• configuració	i	administració	de	serveis	de	càlcul	intensiu	en	entorns	de	núvol.	

• administració	de	servidors	de	càlcul	

• entorns	i	llenguatges	de	computació	d’alt	rendiment	

• desenvolupament	de	Webs	i	gestió	de	comunitats	i	xarxes	socials	especialitzades.	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Formació	d’equips	de	tècnics	que	assumeixin	tasques	de	suport	TI	a	la	recerca.	
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• Major	implicació	del	personal	tècnic	de	suport	en	les	activitats	de	recerca.	

• Majors	oportunitats	de	desenvolupament	laboral	per	al	personal	tècnic	de	suport.	

	

	

PROJECTES	ESTRATÈGICS	d’INFRAESTRUCTURA	

 
I1.	ADEQUACIÓ	DE	LES	AULES	DE	DOCÈNCIA	

Què	farem?	

Definir	 diferents	 models	 d’aules	 amb	 les	 tecnologies	 necessàries	 perquè	 cada	

ensenyament	esculli	la	que	millor	s’adequa	als	seus	ensenyaments.	

Les	aules	i	els	espais	destinats	a	la	docència	seran	dotats	amb	el	mobiliari	 i	 la	tecnologia	

següent:	

• Taules	que	permetin	canviar	la	distribució	de	forma	ràpida.	

• Cobertura	wifi	d’alta	densitat	que	permetin	l’accés	a	Internet	a	tots	els	alumnes.	

• Projectors	que	permetin	la	projecció	des	de	dispositius	mòbils.	

• Sistemes	de	gravació.	

• Sistemes	de	videoconferència.	

	

Es	defineixen	diferents	models	d’aules:	

Aula	de	docència	-	Model	bàsic	

Cobertura	wifi	d'alta	densitat	a	l'aula.	

Canó	projector	amb	software	de	projecció	des	de	dispositiu	mòbil	connectat	a	xarxa.	

Projecció	directament	a	la	paret	preparada	per	escriure	amb	vileda.	

Ordinador	de	sobretaula	connectat	a	la	xarxa.	
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Mobiliari	per	a	aula	polivalent.		

	

Aula	de	docència	-	Model	interactiu	

Cobertura	wifi	d'alta	densitat	a	l'aula	

Canó	projector	Interactiu	amb	software	de	projecció	des	de	dispositiu	mòbil	connectat	a	

xarxa.	

Paret	amb	revestiment	de	fusta	amb	acabat	vileda	mate	per	a	projecció.	

Ordinador	de	sobretaula	connectat	a	la	xarxa.	

Mobiliari	per	a	aula	polivalent.		

	

Aula	de	docència	-	Model	avançat	

Cobertura	wifi	d'alta	densitat	a	l'aula.	

Canó	projector	amb	software	iProjection	connectat	a	xarxa.	

Paret	amb	revestiment	de	fusta	amb	acabat	vileda	mate	per	a	projecció.	

Equip	gravació	amb	possibilitat	de	fer	streaming.	

Equip	de	videoconferència.	

Ordinador	de	sobretaula	connectat	a	la	xarxa.	

Mobiliari	per	a	aula	polivalent.	

	

	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	
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• Possibilitat	 d’aplicar	 les	 noves	 metodologies	 emergents	 com	 flipped	 classrom	 o	

blended	learning.	

• Disposar	 de	 sales/platós	 professionals	 de	 gravació/producció	 de	 continguts	

multimèdia	per	a	la	creació	de	material	educatiu.	

• Treballar,	 l’alumnat	 i	 el	 professorat	 	 de	 forma	 col·laborativa	 separats	 per	 grups	

amb	 la	 possibilitat	 de	 presentar	 els	 resultats	 dels	 seus	 treballs	 en	 grup	 des	 dels	

seus	dispositius	mòbils.	

• Realització	de	conferències.	

• Realització	 de	 videoconferències	 per	 facilitar	 els	 	treballs	 col·laboratius	 amb	

participants	externs	a	la	UB.	

• Impartició	de		la	tradicional	classe	magistral.	

• La	 possibilitat	 de	 definir	 diferents	 distribucions	 de	 les	 taules	 per	 adaptar-la	 a	 la	

dinàmica	que	el	docent	consideri	millor	en	cada	moment.	

• Realització	de	taules	rodones	

• Millora	dels	índexs	de	la	CRUE-TIC	

	

	

I2.	ADEQUACIÓ	DELS	ESPAIS	DOCENTS	D´ÚS	PÚBLIC	

Què	farem?	

Les	biblioteques	s’han	transformat	en	biblioteques	digitals.	Hi	ha	una	tendència	imparable	

per	crear	els	materials	docents,	els	llibres	de	consulta	i	les	revistes	en	format	digital.	

Els	espais	de	les	biblioteques	hauran	d’adequar-se	a	la	nova	realitat	digital:	

• Ampliar	 la	 cobertura	 wifi	 de	 qualitat	 que	 garanteixi	 la	 connexió	 a	 Internet	 i	 als	

materials	digitals	a	tots	els	alumnes.	

• Augmentar	els	ordinadors	portàtils	de	préstec.	

• Crear	punts	d’atenció	als	estudiants	per	donar	el	suport	tècnic	necessari	per	connectar	

els	dispositius	personals	als	recursos	docents	de	la	UB.	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	
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• Facilita	 el	 procés	 d’aprenentatge	 dels	 estudiants	 ja	 que	 ofereix	 espais	 d’estudi	

individual	o	en	grup	per	a	la	realització	de	treball	col·laboratiu	

• Servei	a	la	societat.	

	

	

	

	

	

I3.	COBERTURA	WIFI	

Què	farem?	

Dotar	de	cobertura	wifi	tots	els	espais	destinats	a	la	docència	i	aprenentatge:		les	aules	de	

docència,	les	sales	d’estudi		i	les	biblioteques.	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Proporciona	 als	 estudiants	 les	 infraestructures	necessàries	per	poder-se	 connectar	 a	

Internet	i	accedir	al	material	digital	disponible	per	a	ells.		

• Proporciona	als	docents	la	insfraestructura	necessària	per	poder	impartir	la	docència,	

l’accés	a	les		noves	metodologies	on	es	imprescindible	l’ús	de	les	tecnologies.	

• Proporciona	 als	 investigadors	 la	 mobilitat	 necessària	 per	 facilitar	 la	 tasca	

d’investigació.	

• Facilita	la	mobilitat.	

• Millora	la	comunicació	

 

	

I4.	MIGRACIÓ	DEL	CORREU	DE	PDI	I	PAS	AL	NÚVOL	

Què	farem?	

Migrar	el	correu	de	PAS	i	PDI	al	núvol	que	té	actualment	contractat	la	UB	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	
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• Increment	de	la	mida	de	la	bústia	personal	disponible	per	als	usuaris;	es		passarà	d’1	

Gb	a	1024	Gb	

• Alliberament	de	recursos	interns,	que		queden	disponibles	per	a	activitats	específiques	

de	la	UB.	El	correu	és	una	eina	inespecífica,	que	en	si	mateixa	no	aporta	valor	pel	fet	

d’oferir-se	des	de	la	infraestructura	interna	UB.	

	

	

PROJECTES	ESTRATÈGICS	PER	A	LA	GESTIÓ	

G1.	 ACTUALITZACIÓ	 DE	 LES	 APLICACIONS	 DE	 GESTIÓ	 DE	 LA	 RECERCA	 I	 DE	 LA	 GESTIÓ	

ACADÈMICA	

Què	farem?	

Anàlisi	 i	 reenginyeria	dels	processos	 suportats	pels	 aplicatius	de	 gestió	 a	 fi	 de	millorar	 i	

simplificar	la	càrrega	administrativa.	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Alleugeriment	 de	 les	 tasques	 administratives,	 cosa	 que	 augmenta	 el	 temps	

disponible	per	a	les	tasques	de	recerca	i	docència.	

	

G2.	ADEQUACIÓ	DE	LES	APLICACIONS	ALS	PROCESSOS	DE	GESTIÓ	DELS	CENTRES	

Què	farem?	

Anàlisi	 i	 reenginyeria	 de	 les	 aplicacions	 per	 adequar-les	 als	 processos	 específics	 a	 cada	

centre.	
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Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Aconseguir	una	administració	més	eficaç,	fàcil	i	senzilla.		

	

	

G3.	SUPORT	WEB	ALS	CENTRES		

Què	farem?	

Estendre	serveis	de	suport	al	personal	administratiu	que	 fa	 tasques	de	manteniment	de	

planes	Web	de	facultat	i	departaments.	

Què	ens	aporta	a	la	UB?	

• Augmentar	la	visibilitat	de	la	informació	dels	centres.		

• Aconseguir	una	administració	més	eficaç,	fàcil	i	senzilla.		
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