
 

 
 
 
 
ACTA DEL JURAT DEL 23è PREMI UPC A LA QUALITAT EN LA DOCÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA (2020) 
 
El jurat del 23è Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell 
Social de la UPC, format per Pere Casals, president del jurat; Núria Garrido; Josep 
Vidal, Juni Choi, Enric Carrera, Ariadna Llorens i Araceli Adam, que actua com a 
secretària, reunit a distància, el dia 6 de maig de 2020. 
 
 
ACORDA 
 
Atorgar el 23è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària del Consell Social 
de la UPC a les candidatures següents: 
 
MODALITAT 1: Premi a la trajectòria docent 
 
A la professora Lourdes Reig Puig i al professor Fermín Sánchez Carracedo. 
 
 
De la professora Lourdes Reig Puig, del departament d’Enginyeria Agroalimentària i 
Biotecnologia i docent a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), 
candidata presentada per l’Escola, 
 
el jurat destaca: 
 
Que en benefici dels estudiants hagi sabut portar el seu coneixement del sector de 
l’Aqüicultura a l’aula. La seva trajectòria és una mostra de la força que la bona 
docència pot exercir en el teixit empresarial. Ha sabut contribuir a vincular els estudis 
amb el sector productiu, en un sector, l’agroalimentari, que és el primer sector a 
Catalunya.  
 
Una trajectòria docent que ha sabut combinar molt bé amb la gestió docent, tot 
implicant-se a diferents nivells i en donar cabuda a uns estudis poc coneguts i en 
liderar nous programes en coordinació amb altres institucions, amb una visió local i 
internacional. La seva tasca fa transcendir els estudis més enllà de la seva escola. 
 
La seva proximitat als estudiants i el suport d’altres PDI, grups de recerca i entitats, i 
que tots ells valoren el seu compromís, col·laboració, visió, persistència i rigor, i la 
repercussió positiva que les seves actuacions han tingut en els estudiants. 
 
 
Del professor Fermín Sánchez Carracedo, del departament d’Arquitectura de 
Computadors i docent a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB), 
candidat presentat conjuntament pel degà de la FIB, l’equip directiu del Departament 
d’Arquitectura de Computadors, la delegació d’estudiants de la FIB i un grup de més 
de 15 membres del PDI de la UPC i altres universitats, 
 



el jurat destaca: 
 
Que hagi sabut iniciar i mantenir una trajectòria rica en innovació docent i l’impacte 
que ha tingut, en la seva àrea d’Informàtica, la seva aportació pel que fa a la posada 
en marxa i implantació de metodologies actives centrades en l’aprenentatge dels 
estudiants, tant de competències especifiques com de genèriques. 
 
La seva voluntat per implantar innovacions docents des dels càrrecs de gestió que ha 
ocupat, i també des de dintre de les assignatures i la disseminació de tota la seva 
experiència entres professors d’arreu per poder influir en un canvi de la visió que es té 
de la docència. 
 
La seva participació en projectes de cooperació al desenvolupament, fomentant  valors 
de respecte per l’entorn i de suport a societats que estan en dificultats. I la capacitat de 
reflectir aquests elements a les seves classes. 
 
El gran suport dels estudiants i la seva capacitat de generar empatia. 
 
 
MODALITAT 2: Premi a la iniciativa docent 
 
a la iniciativa 
 
Evolució de la innovació docent en l'aprenentatge de l'Enginyeria Mecànica a 
l'ETSEIB, eines tangibles i eines digitals/virtuals. 
 
Presentada pels professors Lluïsa Jordi Nebot, Rosa Pàmies Vilà i Joan Puig Ortiz, del 
departament d’Enginyeria Mecànica. 
 
Es tracta d’una iniciativa docent d’àmbit de 4 assignatures troncals de l’Enginyeria 
Industrial, en grups grans, que cerca estimular una major participació dels estudiants i 
fer més interactives les classes, que genera un millor acompanyament, amb 
retroalimentació ràpida i amb èmfasi en l’avaluació formativa, que empra diversitat 
d’eines. 
 
El jurat li atorga el premi pel valor que té com a culminació d’una feina d’anys d’un 
equip docent que s’esforça per implicar més i millor els estudiants. Es reconeixen no 
només les eines i actuacions de la darrera etapa d’implementació del projecte, sinó 
també tots els elements que han fet possible arribar-hi i seguir-hi treballant en el dia a 
dia de la docència en grups grans i en assignatures d’una particular dificultat.  
 
El jurat ha valorat l’esforç dels docents pel seguiment curós de l’eficiència de les eines 
emprades, les millores i innovacions es van introduint sempre segons resultats, i per la 
seva voluntat de compatir els seus avenços en publicacions docents. 
 
 
Així mateix, el jurat 
 
Acorda que es presentin a la Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat de 
Catalunya dues de les candidatures guardonades, que són: 
 
Modalitat 1 – Candidatura de la professora Lourdes Reig Puig. 
Modalitat 2 – Candidatura 
Evolució de la innovació docent en l'aprenentatge de l'Enginyeria Mecànica a 
l'ETSEIB, eines tangibles i eines digitals/virtuals. 



 
 
El jurat fa constar les qüestions següents: 
 
Reconeix que les candidatures presentades són un reflex del dinamisme i la diversitat 
d’enfocaments i de visions sobre qualitat docent a la UPC. 
En un moment de transició sobtada a la no presencialitat i amb l’esforç que està 
representant per a tots els implicats, es reconeix la tasca del professorat i es desitja 
que aquests premis siguin un incentiu i un motiu de celebració de la bona docència a 
la UPC. 
 
 
 
I, perquè consti i als efectes que calgui, els membres del jurat signen l’acta. 
 
 
 
 
 
 
Pere Casals                                                            Núria Garrido 
President de la Comissió Acadèmica del Consell Social                      Vicerectora de Docència i Estudiantat 
President del jurat                                                                                 Membre Consell Direcció UPC, designada  

        pel rector 
 
 
 
 
Enric Carrera                                                        Juni Choi 
Director de l’Intexter                                                                            Membre del Consell Social, en representació 
Membre de la Mesa Permanent del Consell Acadèmic                       dels estudiants 

 
 
 
 
Josep Vidal                                                            Ariadna Llorens 
President de la CSAPDIU                                                                     Directora de l’ICE 

 
 
 
 
Araceli Adam 
Tècnica del Servei de Suport a l’ICE 
Secretària del jurat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 6 de maig de 2020 


