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Qui ha respost? 
Població enquestada:

PDI a temps complet de la UdG (873 p, 340 D, 533 H; 208 R1, 123 R2, 424 R3, 118 R4)

Respostes:

268 respostes completes (31%) (112 D, 33%; 156 H, 29%)

Col·lectius per sobre la mitjana de respostes emeses: 

CU, TU, PAGR (R3, R4)

IRE, IMA, FEP

Àmbit Socials i Jurídiques

Col·lectius per sota la mitjana de respostes emeses:

IF (R1)

ILCC, IRH, VICOROB, FLL, FD

Àmbit Tecnologia, àmbit Humanitats



1. PE UdG2030: tecnologies disruptives 

A la UdG, has tingut contacte amb aquestes tecnologies?

IA, Bigdata, 25% (en recerca); BlockChain, IoT, impressió 3D, realitat 
augmentada, <10%; en àmbits de docència i gestió, <5%

Quin nivell de coneixement consideres que tens respecte a aquestes tecnologies?

Nul o molt baix (IA, BD, 70% - BC, 90%); alt o expert (BC, 4% - IA, BD, 14%)

Creus que aquestes tecnologies tindran aplicació i interès en el teus àmbits de treball?

BD i IA en la recerca, 70%; en altres àmbits (docència, gestió) i altres 
tecnologies <40%

Estaries interessat/da en formació específica sobre...

BigData en la recerca, 65%



2. PE UdG 2030: Observatori Ètica IA Catalunya 
(OEIAC) 
Et preocupen les implicacions ètiques, conseqüències socials i aspectes legals de l’ús generalitzat de la 
Intel·ligència Artificial i el Big Data en totes les activitats del nostre entorn?

Força-molt, 75%; D, 80%, H, 70%; R4, 63%; Experimentals i Tecnologia, <70%

Si treballes amb Intel·ligència Artificial (IA), tens en compte les conseqüències o implicacions ètiques, 
socials o legals de la IA?

>70%; dones més alt; R4 més baix.

En cas d’haver contestat afirmativament a algun dels aspectes de l’anterior pregunta, tens en compte un o 
més dels següents principis?

Responsabilitat, Privacitat, 80%; Justícia, Transparència, 60%; dones més alt

Abans d’aquesta enquesta, coneixies l’OEIAC?

No, 60%; Web o contacte, 10%; R1 encara el coneixen menys

Estaries interessat/da a formar part del grup de col·laboradors de l’OEIAC, és a dir, rebre informació 
periòdica de les activitats i formar part de projectes concrets que puguin anar generant-se?

69 persones manifesten interès



3. PE UdG2030: Interdisciplinarietat
[Docència] Quina importància dones a un treball inter-, multi-, o transdisciplinari en la teva activitat?

Força-molt, 82%; D, 87%, H, 79%; Decreixent R1 (90%) → R4 (78%); 

Experimentals i Tecnologia, 75%

[Recerca] Quina importància dones a un treball inter-, multi-, o transdisciplinari en la teva activitat?

Força-molt, 96%; R1, 100%; Salut, 90%

[Docència] En aquest moment de la teva carrera acadèmica, consideres que la teva activitat es pot 
veure afavorida a través de col·laboracions interdisciplinàries?

Força-molt, 74%; D, 80%, H, 70%; R2, 90%, R3, 75%, R4, 57%; Experimentals, 60%

[Recerca] En aquest moment de la teva carrera acadèmica, consideres que la teva activitat es pot 
veure afavorida a través de col·laboracions interdisciplinàries?

Força-molt, 90%; R4, 80%; Experimentals i Salut, 80%

En els darrers tres anys, has impartit alguna assignatura en la qual participi professorat de més d’un 
departament?

(sense R1) Sí, 40%; decreixent R2 (48%) → R4 (37%); Salut, 61%



3. PE UdG2030: Interdisciplinarietat
En els darrers tres anys, has participat en algun projecte de recerca/transferència, en el qual hi hagi 
personal investigador d’àmbits de coneixement diferents del teu?

Sí, 57%; R1, 30%; Salut, 77%

En els darrers tres anys, has participat com a coautor/a d’alguna publicació científica/tècnica/de divulgació 
amb altres autors/es d’àmbits de coneixement diferents del teu?

Sí, 48%; R1, 9%; Humanitats, 32%

De quina manera la universitat podria promoure la interdisciplinarietat:

Incentivant graus i màsters promoguts per diversos centres docents , 78% (d’acord o molt 
d’acord)

Incentivant assignatures interdisciplinàries, 76%

Incentivant tesis doctorals codirigides des d’àmbits diferents, 76%

Proposant assignatures optatives transversals per a tots els estudis, 72%

Donant més valor (tram docent, pla d’activitats acadèmiques) a activitats interdisciplinàries, 57%

Especifica altres maneres amb què la universitat podria promoure la interdisciplinarietat.

> 50 respostes lliures



4. Els ODS
Si haguessis de vincular la teva activitat docent i de recerca a algun ODS, amb quin(s) ho faries (indica’n 
tres com a màxim)?

>30% Salut i benestar, Educació de qualitat 

<10% Fi de la pobresa, Fam zero, Vida submarina, Vida d’ecosistemes terrestres, Aliances per a 
assolir els objectius 

Quins ODS creus que la universitat hauria de contribuir a assolir, de manera prioritària? (indica’n tres com 
a màxim)

Educació de qualitat, 62% (decreixent R1 → R4)

Reducció de les desigualtats, 29% 

Igualtat de gènere, 29%

Acció pel clima, 27% 

Salut i benestar, 23%

Participes o has participat en els darrers tres anys en alguna activitat (docent, recerca, divulgació,...) 
directament relacionada amb algun ODS?

Sí, 41%; D, 54%; Salut, 67%, Tecnologia, 22%



4. Els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)
De quina manera la universitat podria i hauria de contribuir per a l'assoliment dels ODS? (ordenat per 

preferència)

1. Organitzant jornades, seminaris, tallers,...vinculats als ODS 

2. Incloent una competència transversal sobre ODS en tots els plans d’estudi

3. Instaurant una eina de vinculació de projectes de recerca, tesis, TFM i TFG als ODS

4. Proposant formació “extracurricular” (càpsules, crèdits de reconeixement,...) en relació amb 

els ODS

5. Incorporant una assignatura específica sobre ODS en els plans d’estudi

Suggeriments d'altres accions que la universitat podria dur a terme per assolir els ODS:

25 respostes lliures



5. Els Campus Sectorials
Per acabar, indica si et sents vinculat/da a algun (o diversos) Campus sectorials.

Patrimoni Cultural i Natural 21,3

Salut 20,9

Cohesió i Compromís Social 19,4

Aigua 18,3

Innovació i Tecnologia Industrial 11,6

Turisme 10,1

Alimentació i Gastronomia 10,1

Compòsits 7,5

Comunicació Cultural i Corporativa 5,6

Robòtica 5,6

Persones que no se senten vinculades a cap Campus. (20,5%)

Salut, 14%, Tecnologia, 14%, Humanitats, 19%, Experimentals, 20%, Socials i jurídiques, 26%



Propers passos
Completar anàlisi, en particular les respostes lliures

Traslladar resultats a diversos àmbits:

Pla de formació

Model docent UdG XXI

Pla d’ambientalització

Pla d’igualtat

Pla de dedicació acadèmica

Campus sectorials

Preparar qüestionaris similars pels altres col·lectius
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