UPC International Staff Training Week 2016
Design university services in the new collaboration era

Informe balanç
Resum executiu
La setmana del 2 al 6 de Maig de 2016, vam celebrar la 2a edició de mobilitat de personal
universitari europeu. Hi van participar 25 persones provinents d’universitats internacionals i 5
persones provinents d’universitats catalanes (4 de la UPC). L’objectiu de tots ells era ben clar:

Innovar els serveis amb visió SMART UNIVERCITY

SERVEI

SMART
USUARIS

DADES

El concepte de SMART UNIVERCITY és un concepte que va quedar definit a la 1a edició com
una universitat orientada a serveis que els crea centrant-se en l’estudiant/usuari sempre tenint
en compte les dades de les que ja disposa la universitat o podria disposar.
Durant la setmana, 5 equips de 6 persones han innovat utilitzant la metodologia del design
thinking. El design thinking permet innovar en temps rècord per mitjà de dinàmiques de grup
que posen en valor tot el coneixement de l’equip. Aquesta metodologia està focalitzada al
disseny de serveis orientats a l’usuari i tenint en compte les dades, que és just el que
persegueix la SMART UNIVERCITY.

1

El resultat del treball dels equips va ser de 5 prototips de serveis dissenyats. Aquests prototips,
amb bastant més treball, es podrien traduir en serveis a implantar a la universitat. Veure el
vídeo http://goo.gl/l7A0Vx
En la majoria d’aquests grups hi participava algun dels 5 participants d’universitats catalanes
que a part de recopilar el coneixement d’altres universitats europees, van aprendre
metodologies d’innovació i van treballar colze a colze en anglès amb persones d’altres
universitats Europees. El programa Erasmus potencia aquest tipus d’experiències que
s’anomenen internationalization at home, ja que els participants poden disfrutar d’un Erasmus
sense necessitat de canviar massa dinàmiques del seu dia a dia ni recursos importants.
El retorn a la UPC queda en aquestes persones (a banda de les organitzadores) que a través
de compartir experiències i aprendre de les experiències de la resta de participants de les 25
institucions, el que es coneix com a innovació oberta.
Aquest document proposa una millora per tal que el retorn a la UPC augmenti tot apostant per
al desenvolupament d’algun dels prototips implantats.

Proposta de futur
L’equip impulsor ens vam reunir per posar en comú la nostra percepció de l’esdeveniment, i
analitzar els resultats de l’avaluació. Vam arribar a la conclusió de repetir l’experiència l’any
2017 de de tal forma que serveixi per aprofitar les idees generades amb el coneixement
d’altres universitats per millorar la UPC.
En aquesta línia proposem:
-

Realitzar la setmana en dates estratègiques just abans de la proposta de projectes
Nexus24 per tal que els projectes que sorgissin siguin candidats de tenir una continuïtat
dins de la Universitat.

-

Incrementar la participació del personal de la UPC. D’aquesta forma potenciarem i
assolirem els següents objectius:
1.

Formar al col·lectiu universitari en la metodologia d’innovació Design Thinking.

2.

Treure més suc a la modalitat internationalization at home que permet gaudir
d’ofertes formatives al personal universitari sense haver de viatjar fora del seu
país, i augmentant així l’accessibilitat a tota la comunitat UPC a aquesta
modalitat.
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3.

-

-

-

Democratitzar l’accés del personal de la UPC a accions formatives Erasmus que
per diversos motius (econòmics, familiars…) no puguin viatjar fora del país
diversos dies.

Fer arribar la setmana a tot el personal UPC. A través de:
1.

Fer arribar amb el temps adequat i pels canals on es comunica generalment la
formació.

2.

Integrar aquesta setmana de formació dins el pla formatiu del Servei de
Desenvolupament de Personal (SDP).

3.

Reconèixer les hores dedicades als assitents.

Valoritzar els resultats de la setmana com a retorn a la UPC:
1.

Recollir en la mesura del possible dins del pla estratègic de la UPC les línies
d’actuació provinents de la setmana.

2.

Aprofitar les persones clau d’altres universitats presents a les jornades i crear
aliances inter-universitàries. Potenciar la visibilitat i prestigi internacional de la
UPC.

3.

Capitalitzar les idees i iniciatives sorgides a les jornades a nivell intern i extern.
Liderar projectes internacionals que recullin les problemàtiques comunes de les
universitats europees que siguin detectades a les jornades de treball i
recolzades per les persones clau de les universitats participants.

Assegurar la continuïtat de la setmana tot reconeixent les hores dedicades als
organitzadors i participants de la setmana.
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Documentació de la setmana
Equip impulsor
La setmana ha estat dissenyada i portada a terme per un grup multidisciplinar i heterogeni de 7
persones de la UPC:
Gabriel Verdejo, Albert Renom, Isabel Darnell, Maria Àlvarez, Didac Ferrer, Joan Giralt i Àlex
Muntada i ha comptat amb el suport del GRIE i del SDP per tal de convertir-ho en una activitat
formativa dins la UPC.

Participants de la ISTW 2017

Aristotle University of Thessaloniki, Greece, BIT – Beijing Intitute of Technology, Xina, Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg (FAU), Germany, Kaunas University of Technology, Lithuania, Liverpool Hope University, United kingdom, RWTH Aachen
University, Germany, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, Tallinn University Haapsalu College, Estonia,
Tampere University of Applied Sciences, Finland, Technische Universität Darmstadt, Germany, Università Iuav di Venezia, Italia,
University of Ljubljana, Slovenia, University of Maribor, Slovenia, University of Portsmouth, United kingdom, University Of
Strathclyde, United kingdom, University of Surrey, United kingdom, University of Szczecin, Poland, University of Warsaw, Poland,
University of Wroclaw, Poland, Universitat Pompeu Fabra, Spain, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain, Uşak University,
Turkey, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, Vives University, Belgium.
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Metodologia
En aquesta setmana, la innovació sorgeix de seguir una metodologia concreta: el Design
Thinking. El Design Thinking està centrat en l’usuari i des d’un bon inici l’introdueix en totes les
fases de la innovació. La innovació es realitza en equips, on s’intenta que hi participin persones
de diferents perfils que desenvolupin diferents rols del servei/producte amb l’objectiu d’aportar
una visió de 360º.
El Design Thinking té com a principi el learn by doing fomentant la participació activa en la
construcció de prototipus. S’anima a les persones a construir enlloc de pensar o discutir.
Segons aquesta metodologia, la innovació s’ordena en 4 fases:

Descobrir > definir > desenvolupar > lliurar
L’etapa de descobrir és una etapa d’obertura de ment, on s’estudia els usuaris i serveis
obtenint informació a base de l’observació. L’objectiu d’aquesta fase és l’aprenentatge de
l’equip de quins son els aspectes claus i rellevants (insights) del producte/servei que es pretén
innovar.
Durant la setmana es van realitzar entrevistes al col·lectiu usuari

Fig. 1. Fase de descoberta: Participants de la ISTW entrevistant a estudiants de la UPC en diferents situacions quotidianes.
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i es va representar la informació a través d’un mapa d’empatia.

Fig. 2. Mapes d’empatia de dos grups diferents

L’etapa de definir és una etapa amb l’objectiu de definir quin és aquell problema real que
l’usuari necessita resoldre. Definir quina és la proposta de valor que volem oferir a l’usuari i com
gestionem els diferents aspectes del servei o producte.
Durant la setmana es va determinar quins eren els punts de guany (gains) o pèrdua (pains) dels
usuaris i es van identificar quins d’aquests pains tenien més incidència i per tant valia més la
pena resoldre.

Fig. 3. Els grups treballant per trobar solucions
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L’etapa de desenvolupar és una etapa de generació d’idees per a trobar solucions que aportin
valor a l’usuari. Aquestes solucions durant la setmana es representen a través de prototips
físics i es validen amb l’usuari que permetent redissenyar els prototips en el mateix moment i
tornar-los a avaluar.

Fig. 4. Grup creant el seu prototip

D’aquesta forma els prototips han de permetre plasmar ràpidament les nostres idees i ser prou
flexibles per modificar-se ràpidament de forma que puguem adaptar-los a les respostes (inputs)
dels usuaris.

Fig. 5. Prototip - Fase 1

Fig. 6. Prototip
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L’etapa de lliurar és una etapa en la que es presenten els resultats del treball realitzat. En
aquesta etapa es comparteixen amb els altres grups les solucions explicant el camí recorregut
fins la proposta final. El darrer dia de la setmana es van realitzar presentacions de cadascun
dels grups i les seves idees finals a través de diversos formats.
Podeu veure les presentacions finals en format vídeo a l’adreça següent: http://goo.gl/l7A0Vx
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Avaluació
General
En el treball de planificació previ a la setmana ens vam marcar uns objectius i barems que hem
acomplert. Els participants van treballar en metodologies col·laboratives i en projectes que
reflectien les seves problemàtiques amb usuaris reals (estudiantat UPC en el nostre cas).
Els equips es van formar respectant la diversitat i per tant van estar formats per persones de
diferents països i interculturals on cadascun van poder compartir el seu background de
diferents universitats i aportar el coneixement i visió de la seva especialitat.
Un cop acabada la setmana vam preguntar mitjançant un formali d’enquesta als participants
sobre diversos aspectes de la setmana. Destaquem que la totalitat dels participants va valorar
amb un 4 o 5 (en una escala del 1-poc al 5-molt) la utilitat de les metodologies apreses pel seu
treball diari.
Considerem que el fet que la gran majoria de participants recomanaria als seus col·legues la
setmana és un clar indicador de l’èxit que va tenir.

Fig. 7. Resultats de l’enquesta de valoració (1)
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També van valorar altres aspectes complementaris de la setmana com la logística, la
informació rebuda, o la idoneïtat dels espais. En tots els casos han estat molt positives:

Fig. 8. Resultats de l’enquesta de valoració (2)

Cal destacar que mitjantçant les activitats socials recollides al programa de la setmana, les
persones van poder conèixer la UPC, la ciutat de Barcelona i cultura catalana.

Fig. 9. Resultats de l’enquesta de valoració (3)
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Concepte SMART
Sobre la visió SMART vam realitzar tres xerrades temàtiques amb experts (Disruptive
Dialogues) sobre dades, serveis i usuaris. Els assistents les van valorar de la següent manera.
A les retrospectives es va valorar molt positivament el fet que les xerrades anessin d’acord amb
el que es treballaria durant la sessió.

Fig. 10. Resultats de l’enquesta de valoració (4)

Internationalization at Home
4 persones UPC de diversos departaments i unitats van participar a la setmana de mobilitat
internacional en una modalitat denominada “Internationalitzation at home”. Els va agradar tant
l’experiència que l’últim dia, fins i tot, un d’ells va portar dos pastissos per tots els assistents de
la setmana.
El feedback que vam rebre va ser molt positiu però creien que s’havia de millorar molt la
comunicació per part de la Universitat perquè arribés al màxim de companyes i companys.
Aquesta percepció coincidia amb la de l’equip organitzador ja que Internationalization at Home
és una oportunitat única de posar en pràctica l’anglès i de conèixer, treballant, a persones de
procedència molt diversa que treballen en la mateixa àrea i es troben amb problemes
semblants.
Per altra banda el Servei de Desenvolupament Professional (SDP - UPC) va realitzar una
enquesta de satisfacció a aquestes persones i els resultats obtinguts són molt positius:
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Fig. 11. Resultats de l’enquesta de valoració del SDP (5)

Podem destacar com la satisfacció total va ser de 4 sobre 4! Evidentment sempre hi
ha marge de millora i n’hi ha diversos aspectes a millorar dels que prenen nota. Però
podemconcloure que el resum final ha estat molt satisfactori.
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Per activitat realitzada
Entrevistes
Les entrevistes amb els usuaris finals (estudiants) van estar molt ben valorades. La majoria
dels participants les van votar amb la major puntuació, un 5.

Mapa d’empatia
El mapa d’empatia representa en un gràfic la visió conjunta d’un col·lectiu d’usuaris finals
(estudiants). Aquesta tècnica està valorada positivament, però no tant com les entrevistes.

Fig. 12. Resultats de l’enquesta de valoració d’entrevistes i mapes d’empatia

Personas
Aquesta activitat consisteix en imaginar possibles usuaris i el seu comportament a la vida real.
Van ser ben valorades igual que el mapa d’empatia.

Pains/Gains
Aquesta tècnica permet detectar quin és el problema de l’usuari que vols resoldre. Aquesta ha
estat la tècnica menys valorada de totes tot i que igualment valorada positivament. Creiem que
és degut a que no vam transmetre bé el perquè d’aquesta tècnica.

Fig. 13. Resultats de l’enquesta de valoració de la definició de persones i Pain/Gain

Protip físic
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El prototipatge ha estat la tècnica més ben valorada de totes. Cal fixar-se en què la valoració
augmenta amb cada iteració que es va anar realitzant.

Fig. 14. Resultats del prototipatge

User Journey
El viatge de l’usuari representa les interaccions amb el servei al llarg de la seva vida. Aquesta
tècnica també va estar ben valorada.

Fig. 15. Resultats de l’enquesta de la interacció d’usuari
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Pitch
El pitch és una petita presentació del projecte. Ha de ser curta (menys de 5minuts), concreta i
recollir tots als avantatges de la proposta amb l’objectiu de convèncer.
En aquest cas es va fer una preparació de la presentació final i l’últim dia es va presentar a la
resta de grups. També va ser valorada positivament.

Fig. 16. Resultats de l’enquesta de valoració del “Pitch”
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Annexos
Notícia UPC (Web GRIE)

https://www.upc.edu/sri/ca/noticies/en-marxa-la-istw-upc-barcelona-2016
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Publicació blog “ La teva UPC”

http://www.upc.edu/latevaupc/istw-upc-barcelona-2016-design-smart-university-services-in-thenew-collaboration
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Programa de la ISTW 2016
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Web ISTW 2016
https://smartunivercity.cs.upc.edu/istw2016/
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