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Presentació 

 

Els ICEberg Days són una de les noves línies d’actuació 

endegades darrerament per l’ICE Josep Pallach 

Creiem que, com un iceberg, la nostra universitat disposa 

d’una base gran i sòlida, feta d’expertesa, implicació i 

professionalitat, i creiem també que compta amb la capacitat 

per a ser prou sensible als canvis socials, tecnològics i 

educatius que ens envolten i desafien. 

Es tracta d’un espai d’acció, amb l’objectiu de promoure la reflexió, el debat i la 

presentació de projectes i idees innovadores. Un espai per a la provocació, el 

desafiament i la creativitat, on qüestionar-nos el que estem fent i atrevir-nos a 

pensar noves i millors maneres de fer-ho. 

Aquest projecte es va iniciar en el marc del Programa de forment de foment de la 

innovació docent i la millora de la qualitat de la docència impulsades a la UdG.  

El primer ICEberg Day es va realitzar el setembre de 2017 i va comptar amb la 

participació d’Alice Keeler i Manel Trenchs. 

El juny de 2019 es va realitzar el segon ICEberg Day amb Cristóbal Cobo. 

Està previst continuar organitzant nous ICEDays els propers cursos amb la idea de 

contribuir a incentivar la innovació docent a la nostra universitat.  

Ens empenyen el compromís per fer de la innovació un impuls de millora constant i 

la ferma voluntat de contribuir a què la qualitat sigui el distintiu permanent de la 

docència a la UdG. 

 

 

  

http://web2.udg.edu/ice/iceberg/index.html


 

 

Ponent 

Ismael Peña-López és Doctor en Societat de la Informació i 

el Coneixement.  

Treballa en el camp de les Polítiques Públiques per al 

Desenvolupament, amb especial focus en les TIC (TIC per al 

desenvolupament, escletxa digital, etc.) i una aproximació força 

multidisciplinar de les ciències socials: economia, sociologia, 

ciència política, pedagogia… 

 

Des de l’any passat és Director General de Participació Ciutadana i 

Processos Electorals a la Generalitat de Catalunya. 

Anteriorment, i durant prop de 13 anys, va ser professor dels Estudis de Dret i 

Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya. També ha estat investigador 

sènior a Open Evidence i director fellow d’Innovació Oberta de la Fundació Jaume 

Bofill. 

A través del seu lloc web ICTlogy, comparteix en obert les seves reflexions personals, 

producció científica, articles i informacions sobre aquests temes. 

 

“Crec que innovar és trobar nous camins tenint cura de dibuixar-los bé en el 

mapa d’allò que abans era desconegut. Confio plenament que la 

col·laboració entre tots els exploradors fa més ràpid i millor el traçat, a més 

de reduir el nombre de damnificats -sempre n’hi ha quan s’emprèn un camí 

desconegut.”  

(Qui és qui. Educació Demà. Fundació J. Bofill) 

  

http://web.gencat.cat/ca/inici/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/index.html
http://www.open-evidence.com/
http://fbofill.cat/
http://fbofill.cat/
https://ictlogy.net/?lang=ca
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Seu 

La sessió es va celebrar al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, a 

l’Auditori Manel Xifra Boada. 

 

 

Programa 

10 h Obertura a càrrec del director de l’ICE, Josep Duran 

10:15 h 
Conferència: 

Transaprenentatge: de les institucions que ensenyen a l’articulació de 
xarxes que aprenen 

11:15 h Debat 

12h  Cloenda 

 

 



 

 

Informació i difusió 

La informació d’aquesta sessió es va incloure en l’espai ICEdays de la web ICEberg 

http://iceberg.udg.edu  

Aquesta web ha permès oferir al PDI informació actualitzada sobre el programa, el 

ponent i la seva intervenció.  

Inclou, entre d’altres detalls, una presentació del ponent, el programa de la sessió, 

un vídeo missatge d’Ismael Peña-López sobre la seva conferència, el lloc de 

realització i l’enregistrament de la seva xerrada. 

A continuació es mostren algunes imatges de la web:  

 

 

http://iceberg.udg.edu/
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Participants 

Es van inscriure a l’ICEberg Day un total de 91 persones. D’aquestes, 29 eren 
docents d’altres universitats i de centres d’Educació Secundària. 

 

 

Valoracions dels assistents 

Les valoracions dels assistents s’han recollit a través d’una enquesta d’avaluació 

elaborada amb Google.  
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Ha estat contestada per 34 persones.  

La valoració, en general, ha estat molt positiva.  

Alguns dels suggeriments i comentaris sobre la sessió proposaven que al final 

s’organitzés un coffee-break perquè els participants poguessin intercanviar 

impressions amb el ponent,  que es convidessin científics d’universitats punteres per 

conèixer de primera mà com es fa la docència en aquests entorns, i que es continuïn 

organitzant exposicions de més casos i experiències d’innovació educativa.  

A continuació es mostra el contingut de l’enquesta: 
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