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Resum  

Modalitat: A. Projectes d'innovació i creativitat en l'E+A  

L’objectiu de la proposta és la de facilitar la comprensió dels aspectes més complexes relacionats amb la 
estructura i composició de la universitat i del funcionament dels diferents òrgans de la universitat, 
sobretot d’aquells en els que l’estudiant hi és representat o que són més propers a l’activitat de 
l’estudiant,  dins del marc de les sessions del Curs d’Introducció a la Universitat.  

Amb l’objectiu d’explicar i apropar l’estudiant a la universitat es proposa fer un vídeo. En la proposta del 
vídeo s’expressa la possibilitat que el vídeo resultat sigui concret en els seus objectius però al mateix 
temps tracti la temàtica d’una manera suficientment àmplia perquè pugui ser utilitzat per altres estudis 
de la UPF. 

En el vídeo es tracta l’estructura de la Universitat Pompeu Fabra, de la Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials, del Departament d’Economia i Empresa i de tots els àmbits acadèmics i administratius en 
els que un estudiant de la UPF hi pot participar i/o intervenir, des del Consell Social i la Sindicatura de 
Comptes fins a l’estructura administrativa en global o la més propera com és la Secretaria del Centre. 

En el procés d’elaboració del vídeo, a més de explicacions visuals i verbals, s’utilitza les entrevistes 
directes als responsables de cada un dels òrgans i també a estudiants que lliurament han acceptat de 
participar-hi i que en la majoria dels casos són delegats dels cursos.  

Impacte i resultats de l’experiència: 

S’elabora un vídeo que recull tots els objectius del projecte. Degut a la llarga durada es decideix dividir el 
vídeo resultant del projecte en tres vídeos, per dos motius, el primer perquè el missatge de cadascun 
d’ells sigui més concret i finalista. En segon lloc per facilitar-ne la visualització. Són més curts, més 
senzills de veure i amb un missatge més concret i clar. 

Els tres vídeos que resulten de dividir el vídeo inicial es diferencien en la temàtica de cadascun però 
tenen la mateixa estructura interna i de presentació. Responen a tres diferents parts del programa del 
Curs d’Introducció a la Universitat  i a l’objectiu primer del curs que tracta de facilitar i afavorir la 
incorporació de l’estudiant de nou ingrés a la comunitat universitària de la UPF. 

Concretament els tres vídeos tenen la següent temàtica: http://hdl.handle.net/10230/23313 

1. Estructura i òrgans de la Universitat Pompeu Fabra 
2. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials a la UPF i el Departament d’Economia i 

Empresa de la UPF.  
3. Benvinguda, consells, opinions (positives i no tant) dels delegats dels estudiants de la Facultat i 

de d’altres membres de la comunitat universitària als estudiants de nou ingrés.  

El resultat de l’experiència mostra tres vídeos àgils, clars i molt amens,  especialment el tercer i que 
compleixen sobradament les expectatives del projecte. 
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