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GABINET DEL RECTOR

Un equip rectoral més a prop de la comunitat,
una comunitat més a prop de l’equip rectoral. 
   170 visites del Rector als Campus UPC (2018-2021)

   140 reunions del Rector amb persones de la UPC 
   (amb independència de les reunions i actes oficials on el rector és membre nat)



Comunicació
Interna1

Comunicació



Organització dels actes institucionals

Actes investidura Honoris Causa

Inauguració curs 2020-2021

Núria Portabella



Sigles i monòlit UPC: Imatge Albert Einstein a l’Escola Industrial (1923)
Marca UPC i símbol FIB  / Marca UPC i símbol Telecos BCN / Marca UPC i símbol Camins
Totem Campus Diagonal-Besòs

SENYALÈTICA EDIFICIS i CAMPUS

1 / Comunicació Interna



SENYALÈTICA EDIFICIS i CAMPUS

Marca UPC a l’Auditori de l’edifici Vèrtex i de la Sala de Juntes
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SENYALÈTICA EDIFICIS i CAMPUS

Senyalització edificis Campus Diagonal-Besòs 
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MÉS A PROP DELS ESTUDIANTS
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ASSOCIACIONS UPC MEETING POINT CdE ESMORZARS MAGNÍFICS



EL RECTORAT MÉS TRANSPARENT

1 / Comunicació Interna

AGENDA SETMANAL 
A LA VISTA

DIÀLEGS X AVANÇAR ENTREVISTES DELS 
VICERECTORS



IMPACTE DEL FIL DIRECTE I DE L’EP! 
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Estadístiques Ep!

S’envia a tot 
l’estudiantat i és un 
producte força estable 
pel que fa a la lectura. 
Aquest curs 
la mitjana de lectura 
està entre un 
50 i 60%. 

Estadístiques 
del ‘Fil directe’  

Darrers cinc números 
(octubre 2020-gener 2021): 
l’ha rebut una mitjana 
de 4.322 membres del PAS, 
del PDI i personal de CIT 
UPC, Fundació UPC 
i UPCnet

La mitjana del percentatge de 
lectura en aquest període 
és de 56,5%



EL RECTORAT MÉS TRANSPARENT
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TWITTER DEL RECTOR 

40 posts i 646 seguidors 
Implicació de l’estudiantat

INSTAGRAM (@rector_UPC)



PROJECTES DE FUTUR COM US PODEM AJUDAR?

1 / Comunicació Interna

Protocol per organitzar activitats 
híbrides - nova plataforma

Recuperació d’actes oficials destacats

Millora de la senyalètica als Campus. 
Detecció de necessitats.

Noves accions per apropar el dia a dia 
del rectorat, per exemple, en format 
podcast o en vídeos breus d’agenda.

Necessiteu conèixer les mesures per 
organitzar un acte?

Teniu dubtes del protocol a seguir?

Us agradaria millorar la senyalització 
del vostre centre?

Voleu connectar un projecte amb 
persones? 

No sabeu on adreçar-vos per tirar 
endavant alguna iniciativa?

Voleu coordinar agendes?
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WEB UPC

Increment ús del vídeo.

Contingut ad hoc als canals.

Nucli d’informació de qualitat.

Branding més coherent.
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XARXES SOCIALS

Twitter @la_UPC 
https://twitter.com/la_UPC

Tuit amb més RT i likes (2020): 

32.580 seguidors

+1.507 seguidors ( ↑ 5%)*

Twitter @UPCdivulga 
https://twitter.com/upcdivulga

* % d'augment respecte juliol 2020

https://twitter.com/la_UPC
https://twitter.com/la_UPC/status/1238174427038339074
https://twitter.com/upcdivulga


Post amb més engagement:
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XARXES SOCIALS

Facebook @universitatUPC: 
https://www.facebook.com/universitatUPC/

14.236 seguidors 

+2.162 seguidors ( ↑ 18%)*

* % d'augment respecte juliol 2020

https://www.facebook.com/115559501793486/posts/3700120946670639/
https://www.facebook.com/115559501793486/posts/3700120946670639/
https://www.facebook.com/universitatUPC/
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XARXES SOCIALS

Instagram @la_UPC: 
https://www.instagram.com/la_upc/

11.023 seguidors

+1.969 seguidors ( ↑ 22%)*

Post:

* % d'augment respecte juliol 2020

https://www.instagram.com/la_upc/
http://www.instagram.com/p/CFHWpbzAsSA
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Linkedin 
@universitat-politecnica-de-catalunya
www.linkedin.com/school/universitat-politecnica-de-cata
lunya/

149.325 seguidors  

XARXES SOCIALS

Gestió conjunta: 
UPC Alumni + CIT UPC + Innovació UPC 
+ Servei de Comunicació

https://www.linkedin.com/school/universitat-politecnica-de-catalunya/
https://www.linkedin.com/school/universitat-politecnica-de-catalunya/


XARXES SOCIALS

Els vídeos més vistos 2020 són de la sèrie sobre les tècniques 
bàsiques de laboratori (tutorials). A banda d’aquests, el vídeo 
que acumula més visualitzacions és el vídeo de l’estiu del rector, 
Un estiu inoblidable, que acumula més de 26.000 visualitzacions.

2 / Comunicació Externa

8.065 subscriptors

+1.385 subscriptors ( ↑ 21%)*

YouTube @universitatUPC
https://www.youtube.com/user/upc

* % d'augment respecte juliol 2020

https://www.youtube.com/watch?v=5ol9kzN9ZL8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/upc


72 seguidors    

92 likes

NOVETAT
Es posa en marxa TikTok
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XARXES SOCIALS

NOVETAT
Canal a Telegram @UPCuniversitat

682 subscriptors
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INTENSIFICACIÓ DE L’ÚS DEL VÍDEO

Cecilio Angulo



Notícies d'actualitat de la UPC publicades a la web (pàgina principal i Sala de Premsa)
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-Represa de les classes teòriques 
amb presencialitat restringida per 
a l’estudiantat de primer
-Continuen les classes virtuals
-L’estudiantat de la UPC ja pot 
recollir la mascareta a les 
biblioteques de la Universitat
-Comunicat de la UPC, del 13 
d’octubre, en relació a les 
indicacions de CatSalut
-Comunicat de la UPC davant les 
darreres informacions públiques 
sobre la COVID-19
-Comunicats en relació a la 
COVID-19
-Es mantenen les previsions dels 
exàmens del primer semestre a la 
UPC
-La UPC ha inaugurat el curs 
acadèmic 2020-2021 de les 
universitats catalanes, coincidint 
amb el 50è aniversari de la 
Universitat
-Habilitat, fins a l'11 de desembre, 
un punt de test COVID-19 al 
Campus Nord, en col·laboració 
amb l’Hospital Sant Joan de Déu
-La UPC i iSocial presenten els 
resultats d’un estudi prospectiu 
sobre l’impacte de la COVID-19 en 
la població catalana

Curs 2018-2019  
359 en català 
321 en castellà 
81 en anglès

Curs 2019-2020
350 en català 
308 en castellà 
77 en anglès

Curs 2020-2021 (fins al 12 de març)
236 en català 
162 en castellà 
53 en anglès

2.861 visites / 2.615 visites úniques  1.369 visites / 1.302 visites úniques 1.368 visites / 1.269 visites úniques

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/represa-de-les-classes-teoriques-amb-presencialitat-restringida-per-a-estudiantat-de-primer-de-grau
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/represa-de-les-classes-teoriques-amb-presencialitat-restringida-per-a-estudiantat-de-primer-de-grau
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/represa-de-les-classes-teoriques-amb-presencialitat-restringida-per-a-estudiantat-de-primer-de-grau
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/continuen-les-classes-virtuals
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/estudiantat-de-la-upc-ja-pot-recollir-la-mascareta-a-les-biblioteques-de-la-universitat
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/estudiantat-de-la-upc-ja-pot-recollir-la-mascareta-a-les-biblioteques-de-la-universitat
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/estudiantat-de-la-upc-ja-pot-recollir-la-mascareta-a-les-biblioteques-de-la-universitat
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-sobre-indicacions-de-catsalut
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-sobre-indicacions-de-catsalut
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-sobre-indicacions-de-catsalut
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-de-la-upc-davant-les-darreres-informacions-publiques-sobre-la-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-de-la-upc-davant-les-darreres-informacions-publiques-sobre-la-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-de-la-upc-davant-les-darreres-informacions-publiques-sobre-la-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicats-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicats-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/es-mantenen-les-previsions-dels-examens-del-primer-semestre-a-la-upc
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/es-mantenen-les-previsions-dels-examens-del-primer-semestre-a-la-upc
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/es-mantenen-les-previsions-dels-examens-del-primer-semestre-a-la-upc
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/inauguracio-curs-academic-2020-2021
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/inauguracio-curs-academic-2020-2021
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/inauguracio-curs-academic-2020-2021
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/inauguracio-curs-academic-2020-2021
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/inauguracio-curs-academic-2020-2021
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-habilita-un-punt-de-test-covid-19-al-campus-nord-en-col-laboracio-amb-lhospital-sant-joan-de-deu
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-habilita-un-punt-de-test-covid-19-al-campus-nord-en-col-laboracio-amb-lhospital-sant-joan-de-deu
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-habilita-un-punt-de-test-covid-19-al-campus-nord-en-col-laboracio-amb-lhospital-sant-joan-de-deu
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-habilita-un-punt-de-test-covid-19-al-campus-nord-en-col-laboracio-amb-lhospital-sant-joan-de-deu
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-i-isocial-presenten-el-15-de-desembre-els-resultats-estudi-prospectiu-sobre-impacte-covid-19-en-la-poblacio-catalana
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-i-isocial-presenten-el-15-de-desembre-els-resultats-estudi-prospectiu-sobre-impacte-covid-19-en-la-poblacio-catalana
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-i-isocial-presenten-el-15-de-desembre-els-resultats-estudi-prospectiu-sobre-impacte-covid-19-en-la-poblacio-catalana
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-i-isocial-presenten-el-15-de-desembre-els-resultats-estudi-prospectiu-sobre-impacte-covid-19-en-la-poblacio-catalana


Notícies d'actualitat de la UPC publicades a la web (pàgina principal i Sala de Premsa)
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-Represa de les classes teòriques 
amb presencialitat restringida per 
a l’estudiantat de primer
-Continuen les classes virtuals
-L’estudiantat de la UPC ja pot 
recollir la mascareta a les 
biblioteques de la Universitat
-Comunicat de la UPC, del 13 
d’octubre, en relació a les 
indicacions de CatSalut
-Comunicat de la UPC davant les 
darreres informacions públiques 
sobre la COVID-19
-Comunicats en relació a la 
COVID-19
-Es mantenen les previsions dels 
exàmens del primer semestre a la 
UPC
-La UPC ha inaugurat el curs 
acadèmic 2020-2021 de les 
universitats catalanes, coincidint 
amb el 50è aniversari de la 
Universitat
-Habilitat, fins a l'11 de desembre, 
un punt de test COVID-19 al 
Campus Nord, en col·laboració 
amb l’Hospital Sant Joan de Déu
-La UPC i iSocial presenten els 
resultats d’un estudi prospectiu 
sobre l’impacte de la COVID-19 en 
la població catalana

1. Mesures complementàries per garantir la seguretat en 
l’inici del curs (30/09/2020)

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-aprova-
un-paquet-de-noves-mesures-per-garantir-la-seguretat-en-linici
-del-curs

2.861 visites / 2.615 visites úniques

2. L’estudiantat de la UPC ja pot recollir la mascareta a les 
biblioteques de la Universitat (09/09/2020)

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/estudiantat-de
-la-upc-ja-pot-recollir-la-mascareta-a-les-biblioteques-de-la-uni
versitat

1.369 visites / 1.302 visites úniques

3. Pròrroga fins a nou avís de les mesures adoptades el 13 
d'octubre pel que fa a la docència presencial a la UPC 
(25/11/2020)

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/continuen-les-
classes-virtuals

1.368 visites / 1.269 visites úniques

4. Comunicat de la UPC, del 13 d'octubre, en relació a les 
indicacions de CatSalut (13/10/2020)

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-sob
re-indicacions-de-catsalut

1.266 visites / 1.186 visites úniques

5. Comunicat de la UPC davant les darreres informacions 
públiques sobre la COVID-19 (11/10/2020)

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-de-l
a-upc-davant-les-darreres-informacions-publiques-sobre-la-cov
id-19

781 visites / 732 visites úniques

 

1.266 visites / 1.186 visites úniques 781 visites / 732 visites úniques

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/represa-de-les-classes-teoriques-amb-presencialitat-restringida-per-a-estudiantat-de-primer-de-grau
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/represa-de-les-classes-teoriques-amb-presencialitat-restringida-per-a-estudiantat-de-primer-de-grau
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/represa-de-les-classes-teoriques-amb-presencialitat-restringida-per-a-estudiantat-de-primer-de-grau
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/continuen-les-classes-virtuals
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/estudiantat-de-la-upc-ja-pot-recollir-la-mascareta-a-les-biblioteques-de-la-universitat
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/estudiantat-de-la-upc-ja-pot-recollir-la-mascareta-a-les-biblioteques-de-la-universitat
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/estudiantat-de-la-upc-ja-pot-recollir-la-mascareta-a-les-biblioteques-de-la-universitat
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-sobre-indicacions-de-catsalut
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-sobre-indicacions-de-catsalut
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-sobre-indicacions-de-catsalut
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-de-la-upc-davant-les-darreres-informacions-publiques-sobre-la-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-de-la-upc-davant-les-darreres-informacions-publiques-sobre-la-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-de-la-upc-davant-les-darreres-informacions-publiques-sobre-la-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicats-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicats-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/es-mantenen-les-previsions-dels-examens-del-primer-semestre-a-la-upc
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/es-mantenen-les-previsions-dels-examens-del-primer-semestre-a-la-upc
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/es-mantenen-les-previsions-dels-examens-del-primer-semestre-a-la-upc
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/inauguracio-curs-academic-2020-2021
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/inauguracio-curs-academic-2020-2021
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/inauguracio-curs-academic-2020-2021
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/inauguracio-curs-academic-2020-2021
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/inauguracio-curs-academic-2020-2021
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-habilita-un-punt-de-test-covid-19-al-campus-nord-en-col-laboracio-amb-lhospital-sant-joan-de-deu
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-habilita-un-punt-de-test-covid-19-al-campus-nord-en-col-laboracio-amb-lhospital-sant-joan-de-deu
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-habilita-un-punt-de-test-covid-19-al-campus-nord-en-col-laboracio-amb-lhospital-sant-joan-de-deu
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-habilita-un-punt-de-test-covid-19-al-campus-nord-en-col-laboracio-amb-lhospital-sant-joan-de-deu
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-i-isocial-presenten-el-15-de-desembre-els-resultats-estudi-prospectiu-sobre-impacte-covid-19-en-la-poblacio-catalana
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-i-isocial-presenten-el-15-de-desembre-els-resultats-estudi-prospectiu-sobre-impacte-covid-19-en-la-poblacio-catalana
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-i-isocial-presenten-el-15-de-desembre-els-resultats-estudi-prospectiu-sobre-impacte-covid-19-en-la-poblacio-catalana
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-i-isocial-presenten-el-15-de-desembre-els-resultats-estudi-prospectiu-sobre-impacte-covid-19-en-la-poblacio-catalana
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-aprova-un-paquet-de-noves-mesures-per-garantir-la-seguretat-en-linici-del-curs
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-aprova-un-paquet-de-noves-mesures-per-garantir-la-seguretat-en-linici-del-curs
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/la-upc-aprova-un-paquet-de-noves-mesures-per-garantir-la-seguretat-en-linici-del-curs
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/estudiantat-de-la-upc-ja-pot-recollir-la-mascareta-a-les-biblioteques-de-la-universitat
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/estudiantat-de-la-upc-ja-pot-recollir-la-mascareta-a-les-biblioteques-de-la-universitat
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/estudiantat-de-la-upc-ja-pot-recollir-la-mascareta-a-les-biblioteques-de-la-universitat
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/continuen-les-classes-virtuals
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/continuen-les-classes-virtuals
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-sobre-indicacions-de-catsalut
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-sobre-indicacions-de-catsalut
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-de-la-upc-davant-les-darreres-informacions-publiques-sobre-la-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-de-la-upc-davant-les-darreres-informacions-publiques-sobre-la-covid-19
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-de-la-upc-davant-les-darreres-informacions-publiques-sobre-la-covid-19


Impacte als mitjans de comunicació
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Curs 2018-2019 
Campanyes realitzades: 
250 curs

Impacte 12.291 
(11.909 a premsa escrita 
i online 382 a TV i ràdio)

Curs 2019-2020  
Campanyes realitzades: 
398 curs

Impacte 12.877  
(3.897 en premsa escrita, 8.480 
online, 209 a TV i 91 a ràdio)

Curs 2020-2021 (de l’1/9 al 12/3) 
Campanyes realitzades: 
240 curs (fins al 12/03)

Impacte 10.909 
(2.607 en premsa escrita, 7.530 
online, 315 en TV i 457 en ràdio)

La Vanguardia La Vanguardia TV3 Ara La Vanguardia



Cas d’èxit: grup BIOCOM-SC

CLIPPING - IMPACTE ALS MITJANS I ESTIMACIÓ ECONÒMICA
(Període 19 març-31 desembre 2020)
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Energia
Agrotecnologia
Salut
xAvançar

https://dialegs.upc.edu/ 

UPC Diàlegs

+10.000 
visualitzacions

+60 ponents

Néstor López

https://dialegs.upc.edu/


12 iniciatives en actiu

https://cienciaciutadana.upc.edu/ 

7 projectes finalitzats

Portal de Ciència Ciutadana

+1.500 visualitzacions el 2021

Recursos tècnics, didàctics
i enllaços a observatoris de 
ciència ciutadana.

https://cienciaciutadana.upc.edu/


PROJECTES DE FUTUR COM US PODEM AJUDAR?

Suport i millor coordinació a les 
xarxes amb els diferents centres.

Consultoria pàgina web UPC 
i centres.

Millores en la formació 
i la compartició de bones pràctiques 
comunicatives. 

Represa dels contactes a les 
redaccions dels mitjans

Necessiteu suport a l’hora de 
comunicar una acció o notícia?

Voleu arribar a més públic?

Voleu conèixer les millors 
experiències que hem detectat en 
comunicació?

Us cal avaluar l’impacte de les 
vostres comunicacions?

2 / Comunicació Externa



3Comunicació
COVID



CANAL COVID: priorització de la info Covid
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Annarosa 
Cánovas

Nova App
Estudiants



 

CANAL COVID: priorització de la info Covid
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CARTELLS I SENYALÈTICA COVID: 
Campanya “Una UPC segura, el compromís de tothom”

3 / Comunicació COVID

5.000 cartells 
informació 
general 
i específica 
per informar 
i concienciar la 
comunitat UPC 
distribuïts per tots 
edificis

Cartelleria general 
i específica per informar 

i concienciar la 
comunitat UPC 



www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/guiarapida-mesurescovid-upc.pdf

GUIA RÀPIDA COVID 19
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https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/guiarapida-mesurescovid-upc.pdf


Cafè&Tech: Divulgació durant el confinament. 

3 / Comunicació COVID

www.youtube.com

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ1jVCjjOpv21AWRdE9bDtGhL63NQSlIO


GRUPS DE WHATSAPP CAP DE GABINET PER AGILITZAR COMUNICACIONS
Bústia info.coronavirus@upc.edu 444 respostes (març 2020-març 2021)
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mailto:info.coronavirus@upc.edu
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PROJECTES DE FUTUR COM US PODEM AJUDAR?

Explorar les millores comunicatives 
en protocols Covid en cada fase.

Crear més canals de divulgació 
científica en digital: cursos, càpsules, 
etc.

Millorar les condicions i possibilitats 
en streaming.

Implementar nous usos per l’App 
Estudiants

Necessiteu millorar la comunicació 
dels protocols Covid?

Esteu pensant en potenciar 
nous canals per temes Covid?



450 anys UPC
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1. Implantació de l’Agenda 2030: els ODS 

i l’emergència climàtica a la universitat

2. Aposta per l’humanisme digital

3. Valorar la diversitat territorial

4. Taxa d’ocupabilitat i la sostinguda relació

amb el teixit productiu

5. L’excel·lència en la investigació

Web 50è aniversari UPC Idees estratègiques
 

Marc López



Manual de la marca del 50è aniversari UPC 

Convivència de marca del 
50è aniversari UPC i un centre 
del 50è ani 
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Senyalització d’edificis als campus UPC 
amb 10 lones commemoratives i 20 roll ups del 50è aniversari 

ESEIAAT ETSEIB EEABB

Rectorat
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Campus Nord EPSEM

EPSEVG



● Des de setembre de 2020 - desembre 2021
● Combinació format híbrid-virtual
● +90 activitats previstes
● 45 activitats especials als centres, 

i orientació temàtica cap als ODS
● Interacció constant amb centres UPC
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Coordinació amb els 17 centres 
UPC

Programa d’activitats 50è aniversari



Seguiment de les activitats del 50è aniversari (segons l’anàlisi de febrer del 2021)

A xarxes socials institucionals UPC:
Twitter:       111 tuits amb 1.036 m’agrada i 576 retuits
Instagram:  10 posts amb 1.053 m’agrada i 7 comentaris
Facebook:  30 posts amb 106 reaccions i 13 compartits

43 activitats híbrides i virtuals 
amb  +40.000 participants
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Mostra d’activitats a l’aniversari

Premi Arxiu ETSAB. 1a edició Inauguració de curs acadèmic
del sistema universitari català

Exposició 20 anys de cooperació (EPSEB)

Jornada contra el malbaratament 
(EEABB)

50 anys de Ciència amb Consciència Taula Rodona Aviació 2030 (EETAC)



Comunicació i xarxes socials

Trivial quinzenal

4 / 50 anys UPC

Timeline interactiu Butlletí mensual

Hashtag #50anysUPC

Butlletí mensual

Trivial quinzenal 

Timeline temàtic
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PROJECTES DE FUTUR COM US PODEM AJUDAR?

Programar més actes amb la 
col·laboració d’entitats no UPC, ex. 
‘Cartes al futur’ - ESO

Reprendre les activitats en format 
híbrid/presencials.

Vincular més a les associacions 
d’estudiants.

Programar actes amb més presència 
institucional (Fòrum Ciutats UPC, per 
exemple).

Estudiar l’impacte de les accions.

Teniu alguna proposta interessant 
per tirar endavant durant 
l’aniversari?

Necessiteu buscar recursos per dur 
a terme alguna acció?

Voleu millorar la comunicació dels 
vostres actes?



5 

UPCArts



Qui som? 
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Cicles i tallers 
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Biblioteques de la UPC amb UPCArts



Vincular la recerca en indústries culturals
Carles Sora



Quins projectes tenim?
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Implicació 
estudiants de totes
les escoles

Casa SEAT:
Punt de trobada
UPCArts

Convocatòries
europees



Activant UPCArts
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PAE CulturalDimecres Culturals



PROJECTES DE FUTUR COM US PODEM AJUDAR?

5 / UPCArts

Buscar el protagonisme dels 
estudiants

Ser agents actius en els fòrums de 
Tecnohumanisme i Tecnoart.

Crear agenda presencial d’UPCArts

Crear una Arteca UPC i la Col·lecció 
de llibres UPCArts

Heu detectat iniciatives o persones 
que siguin actives en accions de 
cultura i tecnologia?

Us interessa formar part de l’impuls 
d’UPCArts?

Teniu alguna activitat que penseu 
que hi encaixa?



Una UPC 
amb més 
colors.
Gràcies 
per la vostra 
atenció!

Aquarel·la de Dídac Ferrer



Carme Fenoll  /  carme.fenoll@upc.edu 

Barcelona, 18 de març de 2021

Avancem des de Gabinet del Rector

mailto:carme.fenoll@upc.edu

