
MERCÈ CABO

Universitat Jaume I
22 de novembre del 2019

DE LA TRANSFORMACIÓ  ORGANITZATIVA  A  LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL:

UN CAMÍ INELUDIBLE



“El futur es crea
pel que fas avui,
no demà”

Robert Kiyosaki

“Si no penseu en el futur, mai no l’aconseguireu”
John Galsworthy

“En temps de canvis,
els que estiguin oberts
a l’aprenentatge dominaran
el futur, mentre que aquells
que creuen que ja ho saben tot
estaran ben equipats per a
un món que ja no existeix”

Eric Hoffer



1.     
INTRODUCCIÓ



1. INTRODUCCIÓ

● Presentació institucional de la UPF

● Estructura administrativa

● Pla Estratègic 2016-2025

▪ Presentació
▪ Projectes del Pla Estratègic relacionats amb l’ASTRI

● Pla d’actuacions 2018-2020



UPF
Presentació
institucional

https://www.upf.edu/ca/inici

https://www.youtube.com/watch?v=xuhcL8zh2G8

https://www.upf.edu/ca/inici
https://www.youtube.com/watch?v=xuhcL8zh2G8


Organigrama de
l’estructura administrativa

https://www.upf.edu/web/universitat/estructura-administrativa

https://www.upf.edu/web/universitat/estructura-administrativa


https://www.upf.edu/web/plaestrategic

Pla
estratègic

https://www.upf.edu/web/plaestrategic


Construcció d’un model 
educatiu propi

EDvolució

Acollida, participació 
i acompanyament 

d’estudiants

Impulsar la transformació 
digital de la UPF

Projectes del Pla estratègic 
relacionats amb l’ASTRI

Projecte
UPForward

Transformació
digital



https://www.upf.edu/web/edvolucio

https://www.upf.edu/web/edvolucio


Projecte
UPForward

Acollida, participació i
acompanyament d’estudiants



Transformació 
digital

Impulsar la transformació
digital de la UPF



https://www.upf.edu/documents/4328939/214153882/Pla_dxactuacions_2018-2020.pdf/

Pla
d’actuacions

https://www.upf.edu/documents/4328939/214153882/Pla_dxactuacions_2018-2020.pdf/b57da571-252b-fe3d-f271-597033f6035a


2.
EDVOLUCIÓ



2. EDVOLUCIÓ

● Presentació del projecte EDvolució: nou model
educatiu de la UPF

● EDvolució: sis grans àrees temàtiques

● Àrea d’espais i recursos educatius

▪ Espais físics d’aprenentatge
▪ Espais virtuals
▪ Espais col·laboratius
▪ Espais orientats als recursos i serveis



Presentació

EDvolució

https://youtu.be/qMVwKVWuTOE

EDvolució és un model pensat des de la 
flexibilitat i la versatilitat de l'estudiant;
des de la transdisciplinarietat de 
l'aprenentatge; des de la integració 
del treball col·laboratiu entre societat, 
empresa i universitat; des de la 
generació del coneixement; des de la 
integració de 
la docència i la recerca. Un model que 
ofereix a l'estudiant una visió global per 
a enfrontar-se a les professions del futur
de manera autònoma i proactiva. 
Un model que ofereix a la societat 
professionals altament qualificats, tant 
en l'àmbit teòric com en el pràctic, amb 
una alta competència tecnològica i 
una excel·lent capacitat comunicativa.

https://youtu.be/qMVwKVWuTOE


Acompanyament a 
l’estudiant

Arquitectura 
d’aprenentatge

Formats educatius

Rol del professoratIdentitat UPF

EDvolució
Sis grans àrees 

temàtiques

Espais i recursos



Àrea d’espais i 
recursos educatius



I.  Espais físics 

d’aprenentatge



El JISC, en la seva guia Learning spaces, recomana 
dissenyar espais tenint en compte tres característiques:

Quins serien els elements que haurien

de caracteritzar els espais educatius ?

https://www.jisc.ac.uk/guides/learningspaces

https://www.jisc.ac.uk/guides/learningspaces


Afavorir un aprenentatge continu, des del treball formal a classe 
a espais d'estudi informals per a l'estudi individual o grupal



Estar situats a prop de serveis 
de suport a l'aprenentatge. 
Per exemple, amb els espais dels tutors 
a prop i tenint personal de suport als recursos 
d'aprenentatge (bibliotecaris, informàtics, etc.)



● Promovent que els estudiants portin el seu propi dispositiu mòbil 

● Tenint una bona infraestructura tecnològica i de xarxa WiFi

● Aprofitant el potencial de les videoconferències per arribar

a estudiants geogràficament distants

Donar suport als estudiants amb 
un aprenentatge que tingui en 
compte la tecnologia:

● Comptant amb infraestructures
i eines per facilitar la creació de 
materials multimèdia

●Oferint eines TIC, per exemple, 
la virtualització de les aplicacions



Quins recursos haurien de tenir disponibles
els estudiants per acompanyar presencialment
el seu procés d’aprenentatge?

Espais d’aprenentatge adaptables que incorporin:

• Mobiliari movible

• WiFi
• Múltiples preses de corrent



• Millor aprenentatge actiu
• Afavorir el diàleg, el debat, la discussió i la creativitat 
• Polivalència dels espais 
• Aprofitament del temps entre les classes

Quins serien els beneficis que aportaria 
la transformació dels espais físics?



II.  Espais virtuals



Aspectes a tenir en compte en l’entorn virtual
perquè sigui eficaç/eficient en l’adquisició i
consolidació de les competències dels estudiants





TENDÈNCIES DE FUTUR

Realitat virtual Intel·ligència artificial

Realitat augmentada



III.  Entorns 

col·laboratius



Quins serien els objectius que es volen 
assolir en aquests espais col·laboratius?

L’èmfasi en la 
interacció

La posició central de l’estudiant

El treball de grup



● La tecnologia juga un paper important en la implementació
d’aquests objectius

●Els serveis basats en el núvol, aplicacions i altres eines digitals,
fomenten la connectivitat constant



És una plataforma al núvol que et
permet accedir a les aplicacions que
necessites en funció dels teus estudis
i fer-les servir sense que et calgui
tenir-les instal·lades al teu dispositiu.

https://youtu.be/FTgPCXXNonE

https://youtu.be/FTgPCXXNonE


Curs 2018-2019

Curs 2019-2020



IV.  Espais orientats 

als recursos i serveis



La Biblioteca/CRAI ha de ser una extensió de l’aula que 
faciliti espais de treball col·laboratiu i formats oberts

On es pugui interactuar enformatsobertscom 
tallers o conferències, que siguin reservables



3.
MODEL 

ORGANITZATIU

DE L’ASTRI



3. Model organitzatiu de l’ASTRI
● Introducció

▪ Convergència de serveis
▪ CRAI
▪ Creació de l’ASTRI

● Organigrama de l’ASTRI
▪ Organigrama de la Biblioteca
▪ Organigrama del Servei d’Informàtica
▪ Organigrama del SACU
▪ Equip de direcció i Equip de gestió de l’ASTRI

● Web Biblioteca i Informàtica

● Eines comunes de gestió
▪ DpO
▪ Intranet 
▪ Memòria
▪ Carta de serveis i Carta de drets i deures dels usuaris



Introducció 
a l’ASTRI



I.  Convergència 
de serveis



La necessitat de ser eficients en la gestió universitària

●Creixent demanda de nous serveis en un context 
econòmic amb restriccions

●Necessitat de crear estructures més eficients i 
més econòmiques que evitin duplicar 
estructures i augmentar personal

●Racionalització dels pressupostos

Raons per al canvi



Raons per al canvi

La creació d'estructures integrades permet:

●Compartir espais i equipaments

●Ampliar horaris

● Incrementar i millorar la prestació de serveis 
sense augmentar la plantilla

Oferir majors i millors prestacions 
amb un cost menor



En la literatura professional es descriuen diversos models

col·laboratius de convergència entre biblioteques 

universitàries, serveis d’informàtica, serveis de suport 

a l’aprenentatge, serveis d’audiovisuals, etc.

La convergència



Diversitat de models organitzatius:

Formules intermèdies

múltiples i variades

●Integració organitzativa en 

una sola unitat

●Manteniment de serveis separats amb 
un director comú

La convergència



Avantatges de la convergència:

●Un lideratge fort per a la planificació estratègica

de les unitats implicades

●Una visió integrada de la planificació

estratègica i de la gestió dels serveis

La convergència



Avantatges de la convergència:

●Una millor posició per al director de les unitats

convergides en l’estructura gerencial de la 

universitat

●Un pressupost conjunt i únic per a totes 

les unitats convergides

La convergència



Avantatges de la convergència:

●Major aprofitament dels recursos humans i materials

●Major grau de visibilitat dels recursos i serveis

●Més agilitat i facilitat per al seu ús

La convergència



La concentració de serveis i equipaments 

en espais comuns permet:

●Evitar duplicitats

●Economitzar en manteniment

●Ampliar horaris

●Propiciar un ús més intensiu

Augmentar la qualitat dels serveis

La convergència



Creació d’una estructura potent de suport a 

tots els àmbits d’activitat de la Universitat 

(administració, docència, aprenentatge 

i recerca)

Situació d’avantatge competitiu 

per a la Universitat

La convergència



Tots hi guanyen:

●S’avança més ràpidament

●Augmenta la qualitat dels serveis

Millora la Universitat

La convergència



Un nou paradigma 
organitzatiu

MODEL DE CONFLUÈNCIA

Creació d’equips multidisciplinaris

Concentració i prestació conjunta de serveis

Tècnics audiovisuals
i altres perfils
professionals

Bibliotecaris Informàtics



Suma de sinèrgies i capacitats

Investigació

Docència / aprenentatge

Ampliació 
d’horaris

Millora de serveis 
que es prestaven 

anteriorment
Nous serveis

Gestió

Un nou paradigma 
organitzatiu



●Millor aprofitament dels recursos humans i materials

●Racionalització de la despesa

●Eliminació de duplicitats innecessàries

●Estalvi en el manteniment

●Ús més intensiu dels recursos i serveis per part dels usuaris

Un nou paradigma 
organitzatiu



III.  Creació de 
l’ASTRI



●El CRAI de la UPF és un model organitzatiu de confluència

dels serveis de Biblioteca i Informàtica   

●L’any 2003 es porta a terme una reestructuració administrativa

per donar pas a la creació de l’Àrea de Serveis, Tecnologia i 

Recursos d’Informació (ASTRI)

EL CRAI de la UPF

Biblioteca + Servei d’Informàtica



Organigrama 
de l’ASTRI



I.  Organigrama 

de la Biblioteca



II.  Organigrama del 

Servei d’Informàtica



III.  Organigrama 

del SACU



IV.  Equip de direcció i 

Equip de gestió de l’ASTRI

Equip de gestió
• Vicegerent

• Caps de servei de la Biblioteca i del Servei d’Informàtica
• Caps de les unitats (front office i back office)
• Caps de projecte i responsables de processos de millora

Equip de direcció
• Vicegerent

• Caps de servei de la Biblioteca i del Servei d’Informàtica
• Caps de les unitats (front office i back office)

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Vicegerent



Web Biblioteca 
i Informàtica

https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica

https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica


Eines comunes 
de gestió



I.  DpO











II.  Intranet 



III.  Memòria
https://www.upf.edu/web/bibtic-memoria-2017-18

https://www.upf.edu/web/bibtic-memoria-2017-18


IV. Carta de serveis i
Carta de drets i deures 

dels usuaris



Carta de serveis

Enllaç + captura

https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/carta-de-
serveis

https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/carta-de-serveis


Carta de drets i 
deures dels usuaris

Enllaç + captura

https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/carta-de-drets-i-deures-dels-usuaris

https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/carta-de-drets-i-deures-dels-usuaris


4.
PROJECTES

I SERVEIS



4. PROJECTES I SERVEIS

● SAT/PIE

▪ Organització i funcions
▪ Guia de l’estudiant
▪ Interacció amb els usuaris: Slack

● La Factoria

▪ Plataforma d’aprenentatge en línia
▪ Serveis web
▪ Producció multimèdia



SAT / PIE



Servei d’atenció 
telefònica

És el servei d’atenció telefònica bàsica de la UPF 
que funciona amb una centraleta única per a tots 
els edificis de la Universitat

Organització i 
funcions



Servei d’atenció 
telefònica

Funcions

●Gestionar consultes d’informació de diferents tipus:

o Informació bàsica (de primer nivell): atendre-les 
amb resposta directa

o Informació de segon nivell: redirigir-la a la 
persona o la unitat adequada

●Rebre i passar les trucades a la persona o unitat
corresponent. En cas que no es pugui passar la 
trucada:

o Enviar un correu electrònic amb l’avís de trucada
o Passar la trucada a un número únic per unitat 

organitzativa



Servei d’atenció 
telefònica

Organització

o Funcionament centralitzat (centraleta única) 
per a tots els campus de la Universitat

o Homogeneïtzació de l’atenció telefònica que es 
presta a la UPF →millora el nivell de qualitat

o Persones dedicades a aquesta feina: no es fa 
simultàniament amb altres tasques→millora 
el nivell de qualitat



Servei d’atenció 
telefònica

Organització

o Atenció telefònica en tres idiomes: català,
castellà i anglès

o Incorporació d’elements de valor afegit 
(avisos mitjançant missatges de correu 
electrònic)

o Relació entre l’atenció telefònica bàsica o
de primer nivell amb l’atenció telefònica 
de segon nivell que es presta a través del 
PIE → equip de persones en una mateixa 
unitat organitzativa i amb una mateixa 
coordinació



Punt d’Informació 
a l’Estudiant

És el servei que la Universitat posa a disposició de tots 
els usuaris per proporcionar informació sobre 
l’organització, el funcionament i les activitats de la UPF 
i també per canalitzar els tràmits i les gestions dels
procediments acadèmics i d’extensió universitària

Organització i 
funcions



Punt d’Informació 
a l’EstudiantCaracterístiques

●Facilitar la comprensió del model universitari i no traslladar a
l’usuari la complexitat de l’organització

●Detectar necessitats globals i puntuals d’informació dels 
usuaris, generades per processos interns de la UPF i 
externs a aquesta

●Vetllar perquè no es produeixi fragmentació a la normativa i
en la informació

●Consolidar i ampliar la prestació de serveis d’informació 
als diferents tipus d’usuaris (estudiants, professorat, PAS 
i visitants)



Punt d’Informació 
a l’Estudiant

● Informació a futurs estudiants

● Informació a estudiants UPF

● Inici dels tràmits i recollida i 
entrega de documentació



Punt d’Informació 
a l’Estudiant

Situació actual

Presencialitat en els tres campus a la
Biblioteca/CRAI:

Ciutadella Poblenou Mar



Punt d’Informació 
a l’Estudiant

Situació actual

●Horaris amplis: De 9 a 21 h de dilluns a divendres

● Informació i prestació de servei unificada i homogènia

●Servei orientat a l’estudiant



Punt d’Informació 
a l’Estudiant

Organització

Unitats proveïdores d’informació:

o Secretaries d’UGA 

o Servei de Gestió Acadèmica (SGA)

o Oficina de Postgrau i Doctorat (OPD)

o Programa d’Ensenyament d’Idiomes (PEI)

o Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU)

o Oficina d’Inserció Laboral (OIL)

o Gabinet del Rectorat

o Servei de Relacions Internacionals (SRI)



Punt d’Informació 
a l’Estudiant

Organització

Relació amb les unitats administratives proveïdores
d’informació:

o La relació es realitza a través d’enllaços temàtics del 

PIE amb els enllaços de cada unitat proveïdora 

d’informació

o Finalitat: coresponsabilitat de les unitats proveïdores 

d’informació i del PIE



Punt d’Informació 
a l’Estudiant

Modalitats d’atenció

●Atenció de consultes presencials

●Atenció de consultes telefòniques

o 1r nivell – Servei d’atenció telefònica (SAT)

o 2n nivell – PIE (un únic número que s’atén per 
franges horàries a cada una de les seus)

●Atenció de consultes electròniques

o Centre d’Atenció a l’Usuari - CAU



Punt d’Informació 
a l’Estudiant

Intranet del SAT

Intranet del PIE:

Espai virtual per compartir informació i coneixement entre 
les unitats proveïdores d’informació i el PIE, amb l’objectiu
de millorar la comunicació i la provisió de serveis 
d’informació a l’usuari final



Punt d’Informació 
a l’Estudiant

En resum... 

●Horaris amplis d’atenció

●Concentració de recursos i serveis en espais comuns
i centrals

●Finestra única d’informació

●Major qualitat del servei

●Sistema d’informació coherent i homogeni

●Major orientació a l’usuari



Punt d’Informació 
a l’Estudiant

Intranet PIE



Portal web que recull, amb una visió integrada, els 
serveis i els recursos que la UPF posa 
a disposició dels estudiants, per tal de millorar-ne 
l’accés i la informació.

Guia de 
l’estudiant



Guia de 
l’estudiant

https://www.upf.edu/web/guiaestudiant

https://www.upf.edu/web/biblioteca-informatica/punt-informacio-estudiant


Interacció 
amb els usuaris

Slack

És una aplicació que permet:

• Enviar notificacions als mòbils (format push)

• Disposar d’una xarxa social per intercanviar informació

• Crear automàticament grups “oficials” per col·lectius, estudis, 
assignatura, etc. amb informació procedent de la gestió 
acadèmica, la gestió de la docència i la gestió de personal

• També hi ha la possibilitat de crear grups de discussió 
personals (creació manual)



Slack

Principals característiques:

• Comunicació push unidireccional

• Canals públics per a tota la comunitat

• Canals privats per assignatura

• Comunicació, possibilitat de creació de canals entre usuaris

• Integració directa amb el xatbot

• Compliment RGPD

• Possibilitat d’integració dins del nostre sistema d’informació 
obrint canals per a informació d’altres aplicacions

Interacció 
amb els usuaris



LA FACTORIA 



2n nivell d’atenció

- Atenció 
especialitzada

- Coordinació i 
establiment de 
procediments

- Producció de 
continguts

Front office de La Factoria a les 
tres seus de la Biblioteca/CRAI

Front office de les unitats de 
campus del Servei d’Informàtica

Equip tècnic

Ciutadella
Personal bibliotecari +
personal administratiu

Poblenou
Personal bibliotecari

Mar
Personal bibliotecari

Aula Global
Coordinador

Producció de material multimèdia
Coordinador + realitzador +

estudiants en pràctiques
+ tècnics audiovisuals

Serveis web
Coordinador +

tècnics de serveis web

1r nivell d’atenció

Prestació
homogènia de 
serveis als tres 

campus

L
a

 
F

a
c
to

ri
a



Front office de La Factoria
a les tres seus de la Biblioteca/CRAI 

Atenció:

•

Presencial
•

Telefònica
• Virtual

Horari: 

De dilluns a 
divendres, 
no festius, 
de 9 a 21 h

Ciutadella Poblenou Mar



https://www.upf.edu/web/factoria

https://www.upf.edu/web/factoria


Principals funcions de La Factoria

Suport a la 
plataforma 

d’ensenyament 
virtual 

(Aula Global)

Producció 
multimèdia

Serveis web





Plataforma 
d’ensenyament virtual

2007

2020
2016

Prova de concepte



Curs 2016-2017: prova pilot

Estudis de grau d’Humanitats,

Global Studies, Ciències Polítiques

i totes les enginyeries

Valoració positiva

Curs 2017-2018:
tots els estudis

Plataforma 
d’ensenyament virtual



Plataforma 
d’ensenyament virtual



Resolució de consultes i incidències d’usuaris

Digitalització de materials

Formació en l’ús de l’Aula Global

Elaboració de guies d’ús i altres materials de suport

Prestació de serveis a La Factoria en relació amb l’Aula Global

Plataforma 
d’ensenyament virtual



Serveis web

https://www.upf.edu/web/serveis-web

https://www.upf.edu/web/serveis-web


https://www.upf.edu/web/serveis-web/escriure-a-la-web

Serveis web

https://www.upf.edu/web/serveis-web/escriure-a-la-web


Producció 
multimèdia

Tipus de produccions

Publicació a canals de difusió UPF

●Vídeos docents per a les classes

●Vídeos per a cursos en línia

●MOOC

●Creació de vídeotutorials

●Enregistrament de classes i esdeveniments

●Productes per a difusió de la recerca

●Canals Youtube UPF

https://www.youtube.com/watch?v=OumQPJWDoZs
https://www.kaltura.com/index.php/extwidget/preview/partner_id/1849201/uiconf_id/42577051/entry_id/1_wdtu0kv6/embed/dynamic?
https://www.youtube.com/watch?v=afGJgxMk1A0
https://www.youtube.com/watch?v=LB1sTZyIq6E&list=PLZSWqxOGTnJ1DnFi1Xq2wJTjvtJmBU3KF&index=10&t=
https://www.youtube.com/watch?v=CaItxnFNnYg
https://www.youtube.com/watch?v=IoNdrtg6VAE&t=
https://www.youtube.com/channel/UCk40c_9_HL3IVj_2lCIBu0g


19 MOOC

49
projectes
docents

11
productes
divulgació
de la recerca

56 vídeos
de suport
a la gestió

135
projectes
finalitzats

21
projectes
en curs

Més
de 800
vídeos

Des de 2014
fins ara

Producció 
multimèdia



6.
CONCLUSIONS



Les biblioteques universitàries estan en
un punt d’inflexió i canvi. S’estan
transformant, redefinint la seva missió,
redissenyant i ampliant els seus serveis i
repensant els seus espais per continuar
sent rellevants en el futur.



La tecnologia, els nous models
d’aprenentatge i els nous perfils dels
usuaris estan ajudant a impulsar el canvi
a les biblioteques, que són els
principals espais acadèmics fora de
les aules.



El CRAI permet establir un nou model
de biblioteca universitària que dona
resposta als reptes que planteja el nou
entorn canviant de l’educació superior.



En els nous models organitzatius
conflueixen diferents perfils
professionals per redefinir i
potenciar l’oferta de serveis.



El repte de futur del CRAI de la UPF: el
nou model educatiu, la transformació
digital, el nou model de prestació de
serveis i la redefinició dels seus
espais.



La redefinició dels espais no afecta
exclusivament els espais destinats
als usuaris, sinó també els espais
d’ús intern del personal del CRAI.



Les TIC, a més de ser motor i
vehicle d’innovació docent, canvien
els hàbits i les preferències dels
nostres professors i estudiants.



Tot plegat ens obliga a una revisió
contínua de les nostres instal·lacions,
espais i equipaments per impulsar un
moviment d’innovació que ens faci ser
més competitius i que permeti adaptar-
nos a les necessitats dels nostres usuaris i
a les exigències dels nous temps.



MOLTES
GRÀCIES!

MERCÈ CABO

Vicegerent de l’Àrea de Serveis,
Tecnologia i Recursos
d’Informació

merce.cabo@upf.edu


