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1. INTRODUCCIÓ 
 

A fi d’acomplir el compromís de l’ETSETB amb la qualitat es fan públics per tercer cop consecutiu els 
resultats de les enquestes sobre els processos i serveis oferts per l’Escola, per mitjà de les quals es 
recull el parer de totes les persones que formen part dels seus tres principals col.lectius (estudiantat, 
professorat i PAS). Aquesta enquesta ve a complementar l’opinió sobre l’activitat docent específica 
que, de força temps ençà, capta la Universitat amb periodicitat anyal des dels seus serveis centrals. 

Resulta indubtable que és a partir d’ara quan aquesta iniciativa comença a gaudir de rellevància, ja 
que es pot començar a determinar l’evolució dels diferents indicadors, condició necessària per definir 
accions de millora contínua que facin progressar l’Escola. A l’anàlisi que es presenta s’hi ha incorporat 
una breu descripció de les propostes de millora que s’estan implementant, relacionades amb 
problemes detectats en base a l’anàlisi numèrica dels resultats i als comentaris que els diferents 
col.lectius implicats han introduït a les preguntes de resposta lliure. Esperem que les accions que 
s’estan emprenent ajudin a millorar el funcionament de l’ETSETB i, per tant, la satisfacció de tots els 
col.lectius que hi participen. 

 

Montse Pardàs        Joan Sardà 

Sots-directora de Planificació i Qualitat     Adjunt a Qualitat 

ETSETB-Telecom BCN        ETSETB-Telecom BCN 
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2. PARTICIPACIÓ ENQUESTES 
 

    

 
2012 – 13 2011 – 12 2010 – 11 

Població Mostra 
total (1) 

Amb 
Resposta 

En 
blanc 

% Participació 
(Completades) Població Mostra (2) 

% 
Participació Població Mostra (2) 

% 
Participació 

Estudiantat 1.917 477 326 151 17,0% 1.978 297 15,0% 1.835 217 11,8% 
PDI 285 116 83 33 29,1% 286 93 32,4% 305 56 18,4% 
PAS 43 38 28 10 65,1% 44 26 57,8% 46 25 54,3% 
TOTAL 2.245 631 437 194 19,5% 2.308 416 18,0% 2.186 298 13,6% 

 

(1) Mostra Total: sumatori enquestes amb respostes i en blanc (sense cap resposta) 

(2) Mostra: Total enquestes amb resposta 
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3. VISIÓ GLOBAL DELS RESULTATS DE LES ENQUESTES 

3.1 ESTUDIANTAT 

Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment d'acord 

Comparació dels resultats de les diverses preguntes sobre la satisfacció envers els serveis de l’escola: 
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Detall de les valoracions sobre els programes formatius: 
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Detall de les valoracions sobre la vida universitària: 

Valoreu en una escala d’1 (no conec l’associació), 3 (la conec però no hi participo), 5 (hi participo activament)  

 

 

 

 

 

Enquestes Satisfacció Serveis de l’ETSETB | 2012-2013 
 



 

9 
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3.2 PROFESSORAT 

Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment d'acord 

Comparació dels resultats de les diverses preguntes sobre la satisfacció envers els serveis de l’escola: 
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Detall de les valoracions sobre els programes formatius: 
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3.3  PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment d'acord 

Estimació del PAS sobre la valoració que fan els diferents usuaris dels serveis. 

 

Comparació dels resultats de les diverses preguntes sobre la satisfacció envers els serveis de l’escola: 

 

3,59
3,88

4,08 4,05

1.1. Satisfacció usuaris -
Estudiantat

1.2.  Satisfacció usuaris -
PDI

1.3. Satisfacció usuaris -
Usuaris/usuàries interns

UPC

1.4.  Satisfacció usuaris
Altres  Usuaris/usuàries

externs

Com pensa el PAS que són valorats els serveis pels usuaris
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4. RESUM DE LES RESPOSTES 

4.1 RESPOSTES COMUNES D’ESTUDIANTAT I PROFESSORAT 
 

         ESTUDIANTAT  PDI   

         Mitjana 
Desv. 
tipus  Mitjana 

Desv. 
tipus  Equivalència 

preguntes 

                

Qualsevol gestió no estandaritzada es resol amb facilitat 2,48 1,06  4,02 1,00  3 vs 2 

                

El tracte que rebo del personal de l'Escola és cordial             

 Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica) 3,83 1,08  4,84 0,37  5.1 vs 4.1 

  Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de 
recursos) 3,87 1,12  4,71 0,46  5.3 vs 4.3 

                 

 L'accés a la informació sobre l'Escola és adequat               

 Horaris, calendari, exàmens, normatives 3,90 1,14   4,40 0,83   6.1 vs 5.1 

  Guies docents 3,62 1,20  4,04 1,00  6.2 vs 5.2 

  Informació sobre òrgans de govern 3,18 1,24  4,03 1,10  6.8 vs 5.4 

  Actes institucionals vs Actes institucionals i/o de Promoció 3,23 1,27  3,78 0,96  6.9 vs 5.5 

 Actes de promoció vs Actes institucionals i/o de Promoció 3,17 1,28  3,78 0,96  6.10 vs 5.5 

 Agenda i notícies 3,57 1,05  3,72 1,03  6.7 vs 5.6 

                         
En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de 
l'Escola 3,32 0,95  4,25 0,60  9 vs 7 

                             
Et satisfà com es desenvolupa el pla d'estudis en el qual estàs 
matriculat/fas docència?             

 Pla 92 2,67 1,10  3,78 0,88  15 vs 11.1 

  Graus Fase Inicial 3,23 1,04   3,00 0,99   15 vs 11.2 

 Graus Fase Comuna 3,12 0,89   3,30 0,94   15 vs 11.3 

 Graus Formació Específica 2,96 0,97   3,44 0,88   15 vs 11.4 

  Màsters 3,20 1,42   3,39 1,08   15 vs 11.5 
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4.2 SATISFACCIÓ DE L’ESTUDIANTAT ENVERS ELS PROGRAMES FORMATIUS 

L’estudiantat que ha participat en les enquestes de satisfacció està matriculat en els següents ples d’estudis: 

 

A continuació presentem uns gràfics de les valoracions a les preguntes sobre la satisfacció envers els programes 
formatius que han contestat els estudiants en funció del pla d’estudis en el que estan matriculats: 

Pregunta 10- Considero suficients les hores presencials de les assignatures 

 

 

4,00 3,92 3,95 4,17 3,93

Pla 92 2C Graus Fase
Inicial

Graus Fase
Comuna

Graus
Formació
Específica

Màsters

M
Itj

an
a 

de
  v

al
or

ac
io

ns

1- Gens satisfactori   a   5- Molt satisfactori

Hores presencials assignatures
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11. La distribució de la càrrega de treball no presencial es distribueix raonablement en el temps 

 

 

 

12. Les proves d’avaluació continuada (parcials, lliurament de proves, pràctiques i treballs etc) es 
distribueixen raonablement en el temps 

 

 

  

2,45 2,76 2,90 2,80 3,17

Pla 92 2C Graus Fase
Inicial

Graus Fase
Comuna

Graus
Formació
Específica

Màsters

M
Itj

an
a 

de
 v

al
or

ac
io

ns

1- Gens satisfactori   a   5- Molt satisfactori

Distribució càrrega de treball

2,60
3,21 3,21 3,13 3,33

Pla 92 2C Graus Fase
Inicial

Graus Fase
Comuna

Graus
Formació
Específica

Màsters

M
Itj

an
a 

de
  v

al
or

ac
io

ns

1- Gens satisfactori   a   5- Molt satisfactori

Proves avaluació continuada
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13. Considero adequat el temps de comunicació de les notes 

 

14. He assolit les competències de les matèries que he cursat (només estudiants de graus) 

 

15. Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual estic matriculat/da 

 

2,60 2,73 2,77 2,83
3,43

Pla 92 2C Graus Fase
Inicial

Graus Fase
Comuna

Graus
Formació
Específica

Màsters

M
Itj

an
a 

de
  v

al
or

ac
io

ns

1- Gens satisfactori   a   5- Molt satisfactori

Temps comunicació notes

3,62 3,60 3,77

Graus Fase Inicial Graus Fase Comuna Graus Formació
Específica

M
Itj

an
a 

de
 v

al
or

ac
io

ns

1- Gens satisfactori   a   5- Molt satisfactori

Assoliment de competències 
(Graus)

2,67
3,23 3,12 2,96 3,20

Pla 92 2C Graus Fase
Inicial

Graus Fase
Comuna

Graus
Formació
Específica

Màsters

M
Itj

an
a 

de
 v

al
or

ac
io

ns

1- Gens satisfactori   a   5- Molt satisfactori

Satisfacció pla d'estudis
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5. COMPARATIVA AMB ELS RESULTATS D’ANTERIORS ENQUESTES 
 

ESTUDIANTAT          

Nº respostes: 326          
Satisfacció envers els serveis de l'Escola                                                                                                                             

 Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment 
d'acord    

            

PREGUNTES ENQUESTA 12-13     Mitjana 
12-13 

Mitjana  
11-12 

Mitjana 
10-11 

            
1. Normalment, puc realitzar amb facilitat les gestions no presencials  
(canvis grup, modificació matrícula, declaració NP,...) 3,15 3,38 2,95 

            
2. Considero raonable el temps de resposta a les gestions no presencials 
esmentades anteriorment 2,85 --- --- 

            

3. Qualsevol gestió no estandaritzada es resol amb facilitat 2,48 2,82 2,74 

            

4. El personal de l'Escola m'orienta adequadament 3,25 3,32 3,09 

            

5. El tracte que rebo és cordial per part del personal de:    

 Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica) 3,83 3,79 3,69 

 Àrea de Relacions Externes (mobilitat i pràctiques amb empreses) 4,05 3,67 3,63 

 Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de recursos) 3,87 3,75 3,68 

                     

6. L'accés a la informació sobre l'Escola és adequat    

  Horaris, calendari lectiu i d'exàmens, normatives acadèmiques 3,90 4,02 3,7 

 Guies docent i d'estudis 3,62 3,74 3,17 

 Informació per a la matrícula (dia/hora matrícula, ocupació grups…) 3,55 --- --- 

  Programes de mobilitat 2,92 3,04 3,08 

 Pràctiques acadèmiques externes (CCE) 2,68 3,04 3,3 

 Premis PFC/PFM 2,71 2,94 3,15 

 Agenda i notícies 3,57 3,62  

  Composició i reglamentació dels òrgans de govern 3,18 3,19 3,15 

 Actes institucionals 3,23 
3,25 3,25 

 Actes de promoció 3,17 
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7. El temps de resolució és raonable en:    

 Gestió de la mobilitat 3,14 3,10 3,16 

 Gestió dels convenis de cooperació educativa 3,42 3,00 3,13 

  Gestió PFC 2,91 3,15  

                    

8. Els serveis que m'ofereix l'Escola són adequats en:    

  Tramitació de certificacions i altres documents acadèmics 3,30 3,24 3,38 

  
Tramitació de les places de mobilitat internacional (Sòcrates-
ERASMUS, UPC-USA, UPC-EMPRESA, Àsia, Amèrica Llatina, etc) a 
través d'e-secretaria  

3,03 3,32 3,2 

  Tramitació de les places de mobilitat nacional (SENECA-SICUE) 2,95 3,05 3,18 

  Tramitació de les beques de col·laboració temporal en tasques de 
suport a l'activitat docent 3,14 3,36 3,1 

  Tramitació dels convenis de cooperació educativa amb les empreses 3,33 3,01 3,05 

  Resolució d'incidències informàtiques en l'ús de les aules 3,21 3,19 3,16 

  Disponibilitat en condicions per a l'ús d'aules informàtiques 3,59 3,52 3,52 

  Disponibilitat en condicions per a l'ús dels laboratoris docents 3,46 3,30 3,33 

            

9. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l'Escola 3,32 3,38 3,23 

    

Satisfacció envers els programes formatius                                                                                                                              

 
Escala de valoració:   1- Gens satisfactori   a   5- Molt satisfactori 

 
                Mitjana 

12-13 
Mitjana 

11-12 
           

10. Considero suficients les hores presencials de les assignatures 4,00 3,93 

                    
11. La distribució de la càrrega de treball no presencial es distribueix raonablement en 
el temps 2,71 2,58 

                    
12. Les proves d’avaluació continuada (parcials, lliurament de proves, pràctiques i 
treballs etc) es distribueixen raonablement en el temps 2,98 2,84 

                    

13. Considero adequat el temps de comunicació de les notes 2,77 --- 

                    
14, He assolit les competències de les matèries que he cursat (només estudiants de 
graus) 3,66 3,56 
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 Mitjana 
12-13 

Mitjana 
11-12 

15. Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual estic matriculat/da   

  Pla 92 2,67 2,69 

  Graus Fase Inicial 3,23 3,12 

  Graus Fase Comuna 3,12 2,76 

 Graus Formació Específica 2,96 2,92 

 Màster 3,20 3,08 

Graus Mitjana Ponderada 
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PDI             

Nº respostes: 83           
Satisfacció envers els serveis de l'Escola                                                                                                                                   
            

 Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- 
totalment d'acord 

   

            

PREGUNTES ENQUESTA 12-13 
Mitjan

a  
12-13 

Mitjana  
11-12 

Mitjana 
10-11 

            

1. Els serveis de l'Escola s’adequen  a les meves necessitats    

 Serveis Administratius de suport a la docència 4,25 3,97 3,72 

 Serveis Administratius de gestió econòmica i de recursos  4,3 3,98 3,61 

  Serveis Tècnics i Informàtics 4,14 3,57 3,32 

                      

2. Qualsevol gestió no estandaritzada es resol amb facilitat 4,02 3,79 3,61 

             

3. Normalment, es gestionen els tràmits amb rapidesa 4,21 4,05 4,04 

             

4. El tracte que rebo del personal de l'Escola és cordial 4,78 4,57 4,65 

 Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica) 4,84 4,72   

 Àrea de Planificació i Estudis (horaris, calendari, aules) 4,78 4,62   

 Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de recursos) 4,71 4,37   

                      

5. L'accés a la informació sobre l'Escola és adequat 

  Horaris, calendaris, exàmens, normatives 4,40 4,17 
4,02 

  Guies docents 4,04 3,93 

  Llistats d'alumnes 4,32 4,06 4,16 

  Informació sobre òrgans de govern 4,03 3,62 3,63 

  Actes institucionals i/o de promoció 3,78 3,60 3,48 

  Agenda i notícies 3,72 3,50   

            

6. Els serveis que m'ofereix l'Escola són adequats en: 

   La realització d'actes acadèmics institucionals 4,09 3,67 3,65 

  Actes de Promoció dels Estudis 4,02 3,70 3,49 

  Difusió de noticies o esdeveniments 3,89 3,66 3,48 
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  Adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels 
laboratoris 3,80 3,66 3,37 

  Suport TIC a les aules informàtiques de l'A2 3,89 3,74 3,62 

  Suport TIC de les sales de presentacions i reunions 4,17 3,93 3,60 

  La facilitat d'introducció de notes 3,64 3,51 

3,36   La facilitat d'introducció de dades de responsables d'assignatura 
i assignacions de professorat, horaris de consulta 4,23 4,09 

  La facilitat d'introducció de propostes de PFC 3,94 3,66 

  El procés administratiu de gestió del PFC d'escola 4,08 3,98 3,58 

  El procés administratiu de gestió del PFC de Mobilitat 3,92 3,96 3,35 

  El procés de gestió administrativa de les assignatures (notes, 
al·legacions) 4,11 3,92 3,74 

  El lliurament i distribució del correu intern i de missatgeria 4,23 4,25 3,96 

            

7. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l'Escola 4,25 4,04 3,96 
 

Satisfacció envers els programes formatius:                                                                                                                                                         
         
Escala de valoració:   1- gens satisfactori   a   5- molt satisfactori 

 

                  Mitjana  
12-13 

Mitjana  
11-12 

           
8. Existeix coordinació de la càrrega de treball no presencial de l'estudiantat en les 
diferents assignatures d'un mateix quadrimestre. (Curs 12-13) 
 
8. Consideres que es planifica adequadament la càrrega de treball no presencial del 
curs?. (Curs 11-12) 

2,41 3,12 

           
9. Les assignatures en les que participo es coordinen amb la resta d’assignatures de la 
mateixa matèria 2,90 3,03 

                     

10. Existeix coordinació de les activitats d’avaluació entre assignatures del mateix curs 
2,17 2,47 

                     

11. Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual faig docència    

 Pla 92 3,78 3,64 

 Graus Fase Inicial 3,00 3,24 

 Graus Fase Comuna 3,30 2,86 

 Graus Formació Específica 3,44 2,86 
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 Màsters 3,39 3,23 

Graus Mitjana Ponderada 

 PAS           

Nº respostes: 28           

 
Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment 

d'acord 
 

  

            

PREGUNTES ENQUESTA 12-13 Mitjana  
12-13 

Mitjana 
11-12 

Mitjana 
10-11 

            

1. Crec que els usuaris dels serveis de l’Escola estan satisfets en com portem 
a terme la nostra feina  

   

 Estudiantat 3,59 3,75 3,83 

 PDI 3,88 3,92 3,58 

 Usuaris/usuàries interns UPC 4,08 3,88 3,96 

 Altres  Usuaris/usuàries externs 4,05 3,78 3,92 

            
2. Les condicions estructurals (il·luminació, espai, soroll, calefacció, aire 
condicionat…) i de manteniment (ventilació, neteja…) del meu espai de 
treball són correctes 

3,14 3,30 3,12 

             
3. Tinc els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc) per 
desenvolupar correctament la meva feina 

3,89 4,04 4,16 

            
4. El PDI em proporciona la informació necessària i en els terminis establerts 
per a la gestió dels diferents processos relacionats amb el meu treball 

3,11 --- --- 

            
5. En general, estic assabentat/ada d'allò que passa a altres àrees de l'Escola 3,22 3,54 3,36 
            

6. En general, estic assabentat/ada d'allò que passa a l'Escola 3,70 3,21 

3,36     

7. En general, estic assabentat/ada d'allò que passa a la UPC 3,36 3,27 

     
8. Quan faig propostes de millora, aquestes són analitzades suficientment 
(no responguis en cas que no hagis fet propostes de millora) 

4,00 3,16 3,91 

     
9. El/La meu/meva cap em dóna les directrius, guiatge i suport necessari per 
poder realitzar la meva tasca 

4,11 4,00 4,12 
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10. L'Equip Directiu de l'Escola té una política d'actuació ben definida 3,52 --- --- 
     

11. A l'àrea on treballo es potencia i s'afavoreix el treball en equip 4,12 3,96 3,84 

     

12. La meva capacitat professional està ben aprofitada a l'Escola 3,72 3,88 3,68 

     

13. Quan faig bé un treball, per norma general se'm reconeix 3,42 3,52 3,52 

     
14. Si un/una amic/amiga que ja treballa a la UPC em demanés la meva 
opinió, li aconsellaria l'Escola per treballar 

3,92 4,52 4,16 

     

15. En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l'Escola 4,11 --- --- 
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6. ANÀLISI I CONCLUSIONS 
 

L’objectiu d’aquest capítol no és el d’oferir una interpretació de les causes que poden explicar i/o justificar els 
resultats obtinguts en les enquestes que han respost els tres col·lectius de l’Escola; es limita a deixar constància 
dels principals trets de les dades recollides a fi de facilitar la seva anàlisi per part del lector i motivar l’adopció 
de les mesures preses per part dels responsables corresponents. 

Analitzem en primer lloc les dades de participació dels diferents col.lectius. La participació de l’estudiantat ha 
estat del 17%. Tot i ser una participació baixa, cal destacar que en els dos cursos anteriors va ser del 11,8% i 
15%, per tant confiem que aquesta trajectòria ascendent es mantingui i permeti en el futur assolir dades de 
participació més elevades. La participació del PDI ha estat del 29,1% i la del PAS del 65,1%. També són clarament 
millorables, en particular en el cas del PDI i, per tant, és el nostre objectiu fer partícips a tots els col.lectius de 
la importància del procés de recollida d’opinió sobre els serveis i programes formatius de l’Escola, en el marc 
del Sistema de Garantia de Qualitat. 

Per tal de facilitar l’anàlisi dels resultats de les enquestes s’ha estructurat el present capítol en el apartats 
següents: 

 Valoració global dels resultats de cadascun dels col·lectius, 
 
 Anàlisi comparativa de les respostes dels diversos col·lectius a preguntes de contingut similar, 

 
 Anàlisi particularitzada per col·lectiu de les respostes a l’actual enquesta, així com entre els 

resultats d’un mateix col·lectiu en el temps. 
 
 Catalogació dels comentaris expressats pels destinataris de les enquestes en les preguntes 

obertes del qüestionari.  

 

VALORACIÓ GLOBAL DELS RESULTATS 

D’acord amb els resultats de les enquestes detallats no sembla exagerat titllar de rellevant la valoració 
aconseguida pels serveis de l’ETSETB per part dels seus principals destinataris: l’estudiantat i el professorat. La 
satisfacció global manifestada per ambdós conjunts de persones ha assolit de nou valors destacats, 
concretament una avaluació mitjana, sobre un total de 5, de: 

• 3,32 per part dels estudiants (pregunta 9), es manté estable en els tres darrers cursos 
• 4,25 pel que fa al professorat  (pregunta 7), ha anat incrementant des de 3,96 al curs 10-11. 

Aquests resultats són especialment rellevants si tenim en compte que el nombre de persones que han contestat 
l’enquesta s’ha anat incrementat any rere any.  

Malgrat cada quadrimestre s’efectuen enquestes als estudiants sobre l’actuació docent del professorat i les 
assignatures, hem considerat convenient que les enquestes de satisfacció reflecteixin també la satisfacció tant 
dels estudiants com dels professors amb els estudis en els que estan implicats. En el cas dels estudiants, el 
resultat varia entre un 2,67 pels alumnes de Pla 92 fins a un 3,23 pels alumnes de Graus-Fase Inicial. Considerem 
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aquests resultats millorables i, per tant, cal analitzar més a fons les causes que porten a alguns estudiants a 
valorar aquest apartat amb les puntuacions més baixes. Pel que fa al professorat, les respostes varien entre un 
3 pels professors que impareixen docència a Graus-Fase inicial i un 3,78 pels professors que imparteixen 
docència a Pla 92. Cal destacar un augment significatiu respecte al curs anterior en els valors obtinguts pel 
professorat de Graus-Fase comuna (de 2,86 a 3,3) i de Graus-Formació específica (de 2,86 a 3,44). 

En quant a l’opinió global del PAS, en general, els resultats obtinguts són molt positius i destaquem el de la 
pregunta 15, “En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l’Escola”, la qual ha obtingut una valoració 
mitjana de 4,11. 

ANÀLISI COMPARATIVA DE PREGUNTES COMUNES ESTUDIANTAT-PDI 

Abans de procedir a establir comparacions entre els resultats provinents dels continguts similars de les 
enquestes a estudiants i al personal docent cal recordar de nou l’inconvenient que suposa, malgrat l’augment 
de participació comentat abans, uns percentatges de respostes d’ambdós col·lectius inferiors al 30%, 
sensiblement inferior en el cas dels estudiants.  

S’han inclòs, en el primer apartat del capítol 4, les comparacions més significatives sobre l’opinió dels dos 
col·lectius en relació als serveis de l’Escola. Com es pot constatar les respostes del PDI a aquestes preguntes 
són, amb algunes poques excepcions, sensiblement més favorables que les que resulten de les enquestes dels 
estudiants. Un cop més, en totes aquestes preguntes la major part dels valors de la mitjana supera amb escreix 
la valoració de 3,1, en el cas dels estudiants, i de 3,7 en les respostes del professorat. 

La dissensió més gran entre els dos col·lectius, no tan sols per la puntuació que assoleixen les diverses 
valoracions mitjanes sinó bàsicament per la respectiva distribució de respostes, es produeix en la resposta a 
l’afirmació “Qualsevol gestió no estandarditzada es resol amb facilitat”. La baixa valoració per part dels 
estudiants està impulsant l’Escola a automatitzar al màxim els seus processos. 

Per contra, hi ha una coincidència important a les preguntes relatives a l’accés a la informació sobre l’Escola.  

Una altra coincidència de parers entre les respostes d’estudiants i de professors cal establir-la en que tots ells 
situen per sobre de la mitjana de la valoració global, ja esmentada, el tracte cordial del personal de l’Escola, 
sense gran distinció de les àrees en les que desenvolupen la seva tasca.  

Ambdós col·lectius concorden també en situar per sota de les seves respectives mitjanes, a més a més de les 
referides a l’activitat docent, les valoracions dels aspectes següents: 

• l’accés a la informació sobre els òrgans de govern  i 
• l’accés a la informació sobre actes institucionals  i/o de promoció.  

 
Aquest darrer punt ja va ser detectat a l’anàlisi de l’enquesta del curs passat, i per tant s’estan ja emprenent 
accions per tal de millorar aquests aspectes. Amb aquest objectiu s’ha començat a aplicar, en el present curs 
acadèmic, als principals col.lectius de l`Escola (estudiants, PAS i PDI), un nou sistema de comunicació de 
l’activitat dels òrgans col·legiats, consistent no tan sols en una recensió dels acords adoptats a cada sessió, sinó 
també en un resum dels temes més destacats que s’hagin tractat.  

 

ANÀLISI PARTICULARITZADA DE LES RESPOSTES DE CADA COL·LECTIU   
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L’anàlisi particularitzada de les percepcions de cada col·lectiu ha de fer possible reconèixer els aspectes que 
constitueixen les fortaleses i les mancances existents en l’oferta de serveis de l’ETSETB i en els temes relacionats 
amb la docència. Per tal de fer possible la formulació de les propostes de millora oportunes,  s’ha focalitzat el 
text present en l’anàlisi dels resultats de les contestacions clarament menys favorables de les enquestes i/o 
d’aquells punts que han experimentat una evolució negativa, sobretot en aquells assumptes fàcilment 
contrastables o els que no depenen principalment d’opinions i/o de criteris personals.  

 

Estudiantat 

Satisfacció envers els serveis de l’Escola. 

En línies generals tots els resultats es mantenen prou estables, en comparació amb els obtinguts a les enquestes 
de satisfacció dels anys anteriors, i en la franja alta de les valoracions. 

Es detecta la necessitat de millorar el temps de resposta a les gestions no presencials, objectiu no gens fàcil 
d’assolir, per tal com normalment la major part d’aquestes gestions es produeixen en període de matrícula, en 
el qual el personal de gestió acadèmica està saturat, sobretot en els darrers temps. 

Cal destacar l’increment sostingut obtingut en els darrers tres anys en la valoració del tracte rebut pel personal 
de l’Escola  

Respecte a l’accés a la informació, es pot detectar una disminució acumulada de les valoracions que reben les 
pràctiques acadèmiques externes i els premis PFC/PFM. Des de l’àrea responsable d’aquests processos s’han 
implementat una sèrie de millores, enfocades a revertir aquesta situació i encaminades a millorar l’accés a la 
informació d’aquests dos temes, en concret: 

• Creació d’un banner, d’accés directe permanent, a la pàgina principal de la WEB de l’Escola per 
facilitar l’accés a la informació sobre els CCE. 
• Creació d’un banner principal, actiu de juny a setembre, que connecta amb la pàgina principal 
dels premis PFC/PFM. A banda, la informació d’aquesta pàgina s’ha redissenyat per fer-la més 
entenedora.  
• Tramesa de correus electrònics, durant el primer quadrimestre i al mes de juny, adreçats a les 
persones que estan en disposició de fer el seu projecte a l’Escola, informant-los dels premis als que 
poden optar. A més, al setembre el sotsdirector d’Empreses fa una trucada personal als directors dels 
projectes de les temàtiques relacionades amb els premis per què informin als seus estudiants. 

La valoració obtinguda en quant als serveis de tramitació de les places de mobilitat (entorn al 3 i disminuïnt 
respecte al curs passat) no és satisfactòria. Amb l’objectiu de millorar en aquest aspecte aquest curs s’ha 
avançat la presentació d’aquestes places per donar més temps per fer els tràmits corresponents. 

Satisfacció envers els programes formatius. 

Aquest curs s’ha incorporat una anàlisi de les respostes en relació amb la satisfacció envers els programes 
formatius desglossada en funció del pla d’estudis. A l’apartat 4.2 d’aquest informe s’han inclòs les gràfiques de 
resposta a aquestes preguntes en funció del pla d’estudis. Es pot observar en aquestes gràfiques que la 
valoració dels alumnes de Pla 92 és inferior a la dels alumnes de grau (en qualsevol de les seves fases), i les 
valoracions més altes les proporcionen els alumnes de Màster. 
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Les valoracions obtingudes han estat significativament  bones en els dos aspectes següents: 

• la percepció com a suficient del nombre d’hores presencials dels estudis de l’ETSETB i 
• el correcte assoliment de les competències inherents a les matèries cursades, per part dels 

estudiants de grau 

mentre que, de la mateixa manera que el curs passat, s’han obtingut valors baixos en relació a l’adequació de 
la distribució en el temps de: 

• la càrrega no presencial de les assignatures,  
• la realització de les proves d’avaluació continuada. 
 

Malgrat tot, aquests valors han augmentat lleugerament respecte al curs passat, com es pot observar en els 
resultats detallats que es proporcionen a la secció 5 d’aquest informe. 
 
També destaca el valor baix obtingut en resposta a una nova pregunta incorporada aquest curs, en relació al 
temps de comunicació de les notes de les proves d’avaluació. Per tal de millorar aquest darrer aspecte, s’ha 
posat en marxa una proposta de millora, consistent en incorporar a la normativa d’avaluació de l’ETSETB les 
obligacions d’estudiantat i professorat envers la logística d’exàmens (informació prèvia, publicació de notes). 
 
Finalment és també de lamentar el desconeixement o desinterès que, segons les enquestes, demostra 
l’estudiantat en relació a les activitats de la major part de les associacions que complementen la vida 
universitària. 
 

Professorat 

Una anàlisi similar amb els resultats de les enquestes del PDI permet concretar la conclusió, ja apuntada, d’una 
millor valoració dels serveis de l’Escola per part del professorat any rere any;  el PDI atorga una valoració molt 
alta   – amb una puntuació de 4,23 punts, d’un total de 5, bastant superior a l’obtinguda fa un any, 3,84 – a 
l’adaptació dels serveis oferts per l’ETSETB a les seves necessitats. 

Cal destacar la valoració de 4,78 obtinguda pel que fa  al tracte del personal de l’Escola, també més alta que el 
curs anterior, i una bona valoració (4,05 en mitjana) de l’accés a informació (tot i que lleugerament inferior en 
els aspectes d’actes institucionals, promoció, agenda i notícies). 

Els servei pitjor valorat ha estat l’ús dels aplicatius per introducció de notes. 

Cal remarcar que la valoració mínima assoleix un valor de 3,64, xifra que ha experimentat també una evolució 
positiva en comparació amb la de les enquestes precedents.  

Pel que fa a la satisfacció envers els programes formatius, la valoració de la resposta en referència al 
desenvolupament dels diferents plans d’estudis varia entre 3,0 per la fase inicial dels graus i 3,78 per les 
titulacions regulades pels plans de 1992. Totes aquestes valoracions han augmentat respecte al curs passat, 
excepte la valoració de la Fase inicial dels graus, que ha passat de 3,24 a 3,0. 

Mereixen una atenció especial les preguntes que fan referència a la coordinació entre assignatures, donat que 
han obtingut valoracions que considerem insuficients i inferiors al curs passat: 
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- Coordinació de la càrrega de treball no presencial de l’estudiantat en les diferents assignatures d’un 
quadrimestre: 2,41 

- Coordinació de les assignatures de la mateixa matèria: 2,90 
- Coordinació de les activitats d’avaluació entre assignatures: 2,17.  

 
En els plans d’estudis de grau s’estan reforçant les accions de coordinació. En particular, cada quadrimestre la 
direcció del centre convoca una reunió amb tots els coordinadors de Fase Inicial i una altra reunió amb tots els 
coordinadors del bloc comú. A més, el responsable de grau organitza una reunió anual o quadrimestral en 
alguns casos amb els coordinadors de les assignatures del bloc d’especialitat. Esperem, per tant, que la 
valoració dels aspectes de coordinació millori en les properes enquestes de satisfacció. 
 
En base als resultats obtinguts en aquests apartats, i també a partir dels comentaris a les preguntes de resposta 
lliure que es presenten a la següent secció, s’han posat en marxa diverses accions de millora, concretament: 

• Millora en la comunicació de informació institucional i de gestió. Es proposa realitzar una reunió 
informativa anual a tot el PDI i una altra a tot el PAS, per tal d’informar de tots els temes de gestió de 
l`ETSETB, així com dels projectes en els quals l`equip directiu està treballant. Aquesta acció s’afegeix a 
la millora de la comunicació de l’activitat dels òrgans col·legiats, ja comentada. 

• Anàlisi del pla d’estudis i metodologies docents. Recollir informació de les diferents assignatures que 
conformen el pla d`estudis, efectuar-ne una anàlisi i, si escau, dissenyar modificacions per a la millora 
del pla d`estudis. S’ha començat a trametre a tots els coordinadors d`assignatures, inicialment de 
primer i segon curs, un ampli qüestionari per tal de detectar possibles problemes o vies de millora en 
el desenvolupament actual tant del pla d`estudis com de les metodologies docents que s’utilitzen. 

Personal d’administració i serveis 

De les enquestes del PAS s’ha de destacar, a banda d’una satisfacció global de 4,11, el resultat obtingut en les 
següents qüestions: 

• Acollida de les propostes de millora 
• Satisfacció amb els caps d’àrea 
• Treball en equip 

Els principals assumptes que han obtingut pitjor valoració per part del PAS, tot i que superior a 3,11, han estat:  

• la informació sobre altres àrees de l’Escola, 
• la comunicació amb el PDI en quant a obtenció d’informació per desenvolupar les seves tasques, 
• les condicions estructurals del seu espai de treball. 

 
Respecte al primer d’aquests punts esperem que l’acció empresa de millora de comunicació institucional 
afavoreixi una major satisfacció en aquest aspecte. 

 

CATALOGACIÓ DELS COMENTARIS DE LES PREGUNTES OBERTES I ACCIONS EMPRESES 

Atès que en el qüestionari figuraven també preguntes obertes, els enquestats han tingut l’oportunitat de 
manifestar lliurament opinions i/o propostes que s’han recollit de forma estructurada en l’annex 10 per temes 
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i, dins de cadascun d’ells, classificades segons el col·lectiu al que pertanyen les persones que les han formulat. 
Per tal de fer més àgil la lectura d’aquestes aportacions s’han repetit els continguts d’algunes respostes en 
diversos apartats de l’esmentat annex, tot i que – per diferenciar-los –  s’ha remarcat en negreta només la part 
del text que fa referència explícita al tema objecte d’ordenació.  

Així les contestacions dels enquestats s’han agrupat en les següents seccions: 

• Sobre els serveis oferts per l’ETSETB 
• Sobre les persones 
• Sobre els recursos 
• Sobre la informació 
• Sobre la qualitat de la vida laboral 
• Sobre les enquestes 
• Sobre la comunitat universitària 
• Sobre els plans d’estudis 
• Aspectes fora de l’abast de l’enquesta (Serveis no oferts directament per l’Escola) 

Cal destacar que en aquesta ocasió molta gent ha optat per aprofitar aquesta possibilitat i que els comentaris 
rebuts han estat analitzats pels responsables de cada àrea. Com a conseqüència d’aquesta anàlisi, s’han emprès 
una sèrie de plans de millora que es detallen a continuació: 

• Nova concreció de la normativa d`avaluació ETSETB. L’objectiu és desenvolupar en la normativa ETSETB 
els temes de prevenció i actuacions en casos de frau i les obligacions d`estudiants i de professorat 
envers la logística d`exàmens, com ja s’ha comentat abans. S`ha detectat la necessitat d`actuar en 
aquests aspectes per tal de garantir els drets dels estudiants en els actes d`avaluació i establir una 
normativa més clara pels casos de detecció de frau.  

• Canvi del sistema de revisió dels actes d’avaluació. La normativa d`avaluació del curs 2012-13 regula la 
revisió dels actes d’avaluació a través d’un sistema d’al·legacions a la Intranet. L’alumne té dret a veure 
el seus exàmens, però no forçosament amb anterioritat a la publicació de les notes provisionals. Tant 
a les reunions amb els representants de la Delegació d`Alumnes com als resultats de les enquestes de 
satisfacció als estudiants, es va detectar la insatisfacció dels alumnes amb aquest procediment. Es 
proposa modificar la normativa de tal manera que es garanteixi que l’estudiant pugui veure el seu 
examen corregit abans de presentar l’al·legació corresponent, que pot seguir éssent no presencial. 

• Anàlisi de la viabilitat d’una segona convocatòria d’exàmens finals. S’ha constituït un grup de treball 
per fer aquesta anàlisi, donat que és un aspecte que apareix reiteradament a les enquestes de 
satisfacció. L’objectiu és elaborar una proposta de modificació del sistema d’avaluació, de manera que 
totes les assignatures puguin comptar amb una segona convocatòria. 

• Ajust del període de prematrícula de Màsters. S’ha ajustat aquest període, de manera que els alumnes 
tinguin disponible tota la informació d’horaris i professorat. 

• Creació de “grups temporals” en el procés de matrícula. Donat que el nombre de places necessàries 
per cada assignatura no es pot estimar amb molta precisió, sorgeixen problemes en els períodes de 
matrícula de cada curs en esgotar-se les places d’una assignatura. El procés d’apertura d’un grup 
addicional o d’ampliació de places d’un grup no és immediat i sovint paralitza la matrícula de l`estudiant 
fins que no es resol aquest problema; el descontent dels estudiants per aquestes incidències ha quedat 
palès a les enquestes de satisfacció. S’ha implementat ara una millora en el procediment de matrícula 
que implica que l’estudiant pot continuar amb la seva formalització, ocupant provisionalment un "grup 
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de matrícula temporal" que posteriorment és reassignat. Això permet també que el professor pugui 
decidir si augmenta la capacitat d`un grup o obre un grup addicional, en funció del nombre d’alumnes 
registrats en aquest grup temporal. 

• Implementació d’un sistema generador d’horaris. S’està posant en marxa un projecte per tal que els 
alumnes puguin generar el seu propi horari de manera automàtica. 

• Redefinició d’un seguit de procediments de TFG reprogramació dels aplicatius de TFG a fi de clarificar i 
simplificar al màxim possible metodologia, avaluació i tràmits. 

• Millora de la comunicació de la informació institucional i de gestió, ja comentada en un apartat anterior, 
donat que és un punt que es desprèn tant de les valoracions numèriques com dels comentaris rebuts. 

• Posta en marxa d’un aplicatiu per rebre suggeriments, queixes i/o felicitacions de lliure accés des de la 
plana principal del web de l’Escola, pestanya “Sistema de Garantia de Qualitat”.  Tot i la seva novetat, 
s’ha aconseguit mantenir el compromís de resposta en un termini màxim de 48 hores des de la recepció 
del corresponent missatge. 

• Reforç dels sistemes de coordinació vertical i horitzontal, millora descrita també amb anterioritat. En 
aquest aspecte cal dir que s’ha detectat una insatisfacció amb la distribució de càrrega de treball no 
presencial i de les proves d’avaluació, que hauria de reduir-se amb la coordinació esmentada. Però de 
moment no s’han pres accions en el sentit de planificar els actes d’avaluació directament des de l’àrea 
de planificació. 

• Millora de procediments en l’àrea de gestió acadèmica. Les enquestes recullen queixes diverses sobre 
els terminis i gestions realitzades. Al respecte, s’està efectuant una anàlisi dels processos en aquesta 
àrea, per tal d’intentar optimitzar-los, tot i que sembla inevitable que en els dies de matrícula es 
produexi una acumulació de incidències que el personal disponible no pot resoldre en els terminis que 
serien desitjables. 

• Respecte a la problemàtica d’avaluacions parcials desiguals entre grups, cal recordar que fou objecte 
d’un debat aprofundir quan es va consensuar el vigent codi de bones pràctiques (2011). Es continua 
valorant com molt difícil controlar aquest aspecte des de direcció. 

 

Finalment, s’han considerat també les observacions aportades per l’estudiantat i el PDI, que han estat 
classificades com “fora de l’abast de l’enquesta”, i  s’han redirigit als destinataris pertinents. Podem agrupar el 
conjunt de les observacions realitzades en tres blocs temàtics: 

• Enquestes a l’estudiantat sobre professors i assignatures 
• Biblioteca 
• Atenea 

 

 

Enquestes a l’estudiantat sobre professors i assignatures 

Hi ha dos comentaris que valoren les enquestes positivament com element per fer arribar les opinions dels 
estudiants sobre les assignatures i el professorat. Les altres tres observacions fan referència al fet que no es 
passessin aquestes enquestes durant el quadrimestre de Primavera 12-13. 
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L’ús de les enquestes és un dels elements principals amb que compta l’Escola per analitzar, fer seguiment i 
proposar millores de la docència impartida. Però per a que aquest instrument tingui tota la validesa necessària 
i els seus resultats siguin significatius, l’Escola requereix que els índexs de participació siguin més elevats del 
que han estat en els darrers anys; motiu pel qual, l’Escola convida a tot l’estudiantat a participar més activament 
en el procés d’enquestes com a mitjà per dotar de més valor els seus resultats. 

Respecte a que no es passessin enquestes en el citat període P12-13:  el 4 d’abril de 2013, en Xavier Colom, 
Vicerector de Docència i Estudiantat, va comunicar a les unitats docents que en aquest quadrimestre no es 
farien enquestes per poder realitzar una aturada tècnica que permetés analitzar el procés i cercar solucions per 
millorar-lo. 

El 9 d’abril es va informar des de l’Escola al professorat d’aquesta incidència, oferint la possibilitat de fer 
enquesta en aquelles assignatures que tinguessin un especial interès en ser enquestades. Aquesta informació 
però, no es va trametre a l’estudiantat. 

L’equip directiu assumeix el compromís d’ampliar la comunicació a l’estudiantat en cas de situacions que 
afectin a la suspensió temporal del procés d’enquestes o altres tipus d’incidències. 

 

Biblioteca 

Les observacions presentades inclouen una felicitació pel servei ofert, dues peticions d’ampliació dels horaris 
de servei i una petició que l’accés a les biblioteques sigui obert a tothom sense necessitats d’identificació. 

Es trameten aquestes observacions al cap de la BRGF, que informa del següent: 

“La Biblioteca agraeix molt el reconeixement que se’n fa al servei d’atenció a usuaris. Intentem que 
l'atenció a l'usuari, tant presencial com virtual, sigui un dels principals eixos del nostre funcionament i 
provem de millorar dia a dia aquest aspecte. 

Pel que fa als horaris d’atenció, la Biblioteca és conscient de la necessitat d'ampliar els seus horaris en 
èpoques d'exàmens, però malauradament la situació econòmica de la UPC no permet en aquests 
moments dur a terme aquesta ampliació més enllà de la que ja s'ofereix i que es realitza gràcies al canvi 
d'horaris del personal de plantilla. 

L'accés a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté és obert a qualsevol ciutadà i especialment a la comunitat 
universitària catalana, excepte en horaris especials en èpoques d'exàmens en que aquest accés es pot 
veure restringit per garantir el servei als usuaris UPC. 

L'ús del carnet universitat per entrar a l'edifici garanteix la seguretat en quant a robatoris i l'experiència 
acumulada demostra que s'ha passat d'una situació en la qual era habitual la desaparició de telèfons 
mòbils, ordinadors portàtils, carteres i altres bens dels usuaris a una situació en que aquests furts no 
es produeixen. Per altra part, malgrat els inconvenients que el sistema d'accés pugui causar (i que són 
patits especialment pel personal de la biblioteca), els usuaris s'han mostrat majoritàriament conformes 
amb aquest control de l'accés.” 

ATENEA 
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Els quatre comentaris rebuts són crítics amb l’aplicació: poca agilitat, dificultat d’ús, limitacions de la plataforma 
i, d’altra banda, tracte amable del personal d’atenció però sense aportar solucions reals als problemes. 

Aquestes observacions han estat trameses als responsables d’Atenea, per tal que en tinguin coneixement i 
siguin tingudes en compte en els seus processos de millora. 
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7. ANNEX PREGUNTES ENQUESTES 
Enquesta de satisfacció de l'Escola Tècnica Superior  

d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.  
Estudiantat 

 
 

Si us plau valoreu en una escala d’1 (totalment en desacord) a 5  (totalment d’acord)  

1. Normalment, puc realitzar amb facilitat les gestions no presencials (canvis 
grup, modificació matrícula,  declaració NP,...) 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

2. Considero raonable el temps de resposta a les gestions no presencials 
esmentades anteriorment 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       
3. Qualsevol gestió no estandarditzada es resol amb facilitat ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       
4. El personal de l'Escola m'orienta adequadament ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       
5. El tracte que rebo és cordial per part del personal de:       

• Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica) ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Àrea de Relacions Externes (mobilitat i pràctiques amb empreses) ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de recursos) ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       
6. L’accés a la informació sobre l’Escola és adequat       

• Horaris, calendari lectiu i d’exàmens, normatives acadèmiques ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Guies docent i d’estudis ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Informació per a la matrícula (dia/hora matrícula, ocupació grups...) ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Programes de mobilitat ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Pràctiques acadèmiques externes (CCE) ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Premis PFC/PFM ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Agenda i notícies ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Composició i reglamentació dels òrgans de govern ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Actes institucionals ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Actes de promoció ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
       

7. El temps de resolució és raonable en:       

• Gestió de la mobilitat ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Gestió dels convenis de cooperació educativa ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Gestió PFC ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       
8. Els serveis que m’ofereix l’Escola són adequats en:        

• Tramitació de certificacions i altres documents acadèmics ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Tramitació de les places de mobilitat internacional a través d’e-secretaria 
(Sòcrates-ERASMUS, UPC-USA, UPC-EMPRESA, Àsia, Amèrica Llatina, etc) 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
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• Tramitació de les places de mobilitat nacional (SENECA-SICUE) ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Tramitació de les beques de col·laboració temporal en tasques de suport 
a l'activitat docent 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Tramitació dels convenis de cooperació educativa amb les empreses ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Resolució d’incidències informàtiques en l’ús de les aules ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Disponibilitat en condicions per a l’ús d’aules informàtiques ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Disponibilitat en condicions per a l’ús dels laboratoris docents ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

9. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l’Escola ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

 

SATISFACCIÓ ENVERS ELS PROGRAMES FORMATIUS 

Identifica el teu pla d’estudis i curs (majoritàriament matriculat)       

• Pla 92 2C ⃝      

• Graus Fase Inicial ⃝      

• Graus Fase Comuna ⃝      

• Graus Formació Específica ⃝      

• Màsters ⃝      

       

10. Considero suficients les hores presencials de les assignatures ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

11. La distribució de la càrrega de treball no presencial es distribueix 
raonablement en el temps 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

12. Les proves d’avaluació continuada (parcials, lliurament de proves, 
pràctiques i treballs etc) es distribueixen raonablement en el temps 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

13. Considero adequat el temps de comunicació de les notes       

• Proves d’Avaluació Continua ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Notes Finals ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

14. He assolit les competències de les matèries que he cursat (només 
estudiants de graus) 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

15. Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual estic 
matriculat. 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

 
VIDA UNIVERSITÀRIA 

Si us plau valoreu en una escala d’1 (no conec l’associació), 3 (la conec però no hi participo), 5 (hi participo 
activament)  

16. El meu grau de coneixement / participació en les associacions 
d’estudiants vinculades a l’Escola és:       

• DAT – Delegació d’Alumnes de Telecomunicació- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• ABRIDOC - Associació de Becaris de Recerca i Doctorand de la UPC- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• A. C. Telecogresca ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• AESS Estudiants -Aerospace and Electronic Systems Society ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
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• Arreplegats – Arreplegats de la zona universitària ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• AUCOOP -Assoc. d’Univ. per a la Cooperació- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• AVED -Assoc. de Vídeo Edició Digital- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• BEST -Board of European Students of Technology- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Branca d’Estudiants de l’IEEE Barcelona – Revista Buran- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• CEO –Centre d’Estudis Orientals- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• CET –Club Esportiu de Telecos- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Club Rugby UPC ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Club.NET ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• DISTORSIÓ – Associació Cultural de l’ETSETB- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• ESF –Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• FÒRUM de les Telecomunicacions i l’Electrònica ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• IASTE -Int. Assoc. for Exchange of Students for Techn. Exp.- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• LinuxUPC ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Radio Art ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Sin Vergüenza ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Taller de Só ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Tuna d’Enginyers  de Telecomunicació de Barcelona ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• TxT -Tecnologia per a Tothom- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
       

 

 
Preguntes obertes: 

Respecte a les preguntes del qüestionari, fes tots els comentaris que consideris importants o adients 

 

Quins aspectes o temes concrets consideres que es poden treballar per millorar els Serveis que t’ofereix 
l’Escola 
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Enquesta de satisfacció de l'Escola Tècnica Superior  
d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.  

PDI 
 

Si us plau valoreu en una escala d’1 (totalment en desacord) a 5 ( totalment d’acord)  

1. Els serveis de l’Escola s’adeqüen a les meves necessitats       

• Serveis Administratius de suport a la docència ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Serveis Administratius de gestió econòmica i de recursos  ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Serveis Tècnics i Informàtics ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
       

2. Qualsevol gestió no estandarditzada es resol amb facilitat ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

3. Normalment, es gestionen els tràmits amb rapidesa ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

4. El tracte que rebo del personal de l’Escola és cordial       

• Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica) ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Àrea de Planificació i Estudis (horaris, calendari, aules)  ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de recursos) ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
       

5. L’accés a la informació sobre l’Escola és adequat       

• Horaris, calendari, exàmens, normatives ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Guies docents ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Llistats d’alumnes ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Informació sobre òrgans de govern ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Actes institucionals i/o de promoció ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Agenda i notícies ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
       

6. Els serveis que m’ofereix l’Escola són adequats en:       

• La realització d’actes acadèmics institucionals ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Actes de Promoció dels Estudis ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Difusió de noticies o esdeveniments ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Suport TIC a les aules informàtiques de l’A2 ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Suport TIC de les sales de presentacions i reunions  ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• La facilitat d’introducció de notes ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• La facilitat d’introducció de dades de responsables d’assignatura i 
assignacions de professorat, horaris de consulta, 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• La facilitat d’introducció de propostes de PFC  ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• El procés administratiu de gestió del PFC d’escola ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• El procés administratiu de gestió del PFC de Mobilitat ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• El procés de gestió administrativa de les assignatures (notes, 
al·legacions, etc.)  

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
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• El lliurament i distribució de correu intern i de missatgeria ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
       

7. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l’Escola ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

 

SATISFACCIÓ ENVERS ELS PROGRAMES FORMATIUS 

       

8. Existeix coordinació de la càrrega de treball no presencial de l’estudiantat 
en les diferents assignatures d’ un mateix quadrimestre 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

9. Les assignatures en les que participo es coordinen amb la resta 
d’assignatures de la mateixa matèria 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       
10. Existeix coordinació de les activitats d’avaluació entre assignatures del 

mateix curs? 
⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

11. Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual faig docència? 
      

• Pla 92  ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Graus Fase Inicial ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Graus Fase Comuna ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Graus Formació Específica ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Màsters ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

 

Preguntes obertes: 

Respecte a les preguntes del qüestionari, fes tots els comentaris que consideris importants o adients 

 

 

Quins aspectes o temes concrets consideres que es poden treballar per millorar els Serveis que t’ofereix 
l’Escola 
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Enquesta de satisfacció de l'Escola Tècnica Superior  
d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.  

PAS 
 
Si us plau valoreu en una escala d’1 (totalment en desacord) a 5 (totalment d’acord)  

       

1. Crec que els usuaris dels serveis de l’Escola estan satisfets en com portem 
a terme la nostra feina 

      

• Estudiantat ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• PDI ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Usuaris/usuàries interns UPC ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Altres Usuaris/usuàries externs ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
       

2. Les condicions estructurals (il·luminació, espai, soroll, calefacció, aire 
condicionat ...) i de manteniment (ventilació, neteja...) del meu espai de 
treball són correctes 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

3. Tinc els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc...) per 
desenvolupar correctament la meva feina 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       
4. El PDI em proporciona la informació necessària i en els terminis establerts 

per a la gestió dels diferents processos relacionats amb el meu treball 
⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

5. En general, estic assabentat/ada d’allò que passa a altres àrees de l’Escola ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

6. En general, estic assabentat/ada d’allò que passa a l’Escola ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

7. En general, estic assabentat/ada d’allò que passa a la UPC ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       
8. Quan faig propostes de millora, aquestes són analitzades suficientment 

(no responguis en cas que no hagis fet propostes de millora) 
⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       
9. El meu / La meva  cap em dóna les directrius, guiatge i suport necessari 

per poder realitzar la meva tasca ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

10. L’Equip Directiu de l’Escola té una política d’actuació ben definida. ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
       

11. A l’Àrea on treballo es potencia i s’afavoreix el treball en equip ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

12. La meva capacitat professional està ben aprofitada a l’Escola ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

13. Quan faig bé un treball, per norma general se’m reconeix ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
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14. Si un/una amic/amiga que ja treballa a la UPC em demanés la meva opinió, 
li aconsellaria l’Escola per treballar. 

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

15. En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l’Escola. ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

 

Preguntes obertes: 

Respecte a les preguntes del qüestionari, fes tots els comentaris que consideris importants o adients 

 

 

 

Quins aspectes o temes concrets consideres que es poden treballar per millorar la satisfacció de les 
persones de l’Escola 
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8. ANNEX RESPOSTES A LES DIFERENTS PREGUNTES 
 

 

 

 

 

Nº respostes: 326

Satisfacció envers els serveis de l'Escola                                                                                                                           

326

Mitjana
Desv. 
tipus

32 9,8% 50 15,3% 70 21,5% 96 29,4% 30 9,2% 48 14,7% 3,15 1,18

34 10,4% 70 21,5% 93 28,5% 69 21,2% 13 4,0% 47 14,4% 2,85 1,07

53 16,3% 75 23,0% 73 22,4% 43 13,2% 4 1,2% 78 23,9% 2,48 1,06

29 8,9% 44 13,5% 81 24,8% 111 34,0% 32 9,8% 29 8,9% 3,25 1,13

9 2,8% 28 8,6% 62 19,0% 102 31,3% 94 28,8% 31 9,5% 3,83 1,08

7 2,1% 7 2,1% 17 5,2% 37 11,3% 58 17,8% 200 61,3% 4,05 1,15

9 2,8% 12 3,7% 33 10,1% 61 18,7% 61 18,7% 150 46,0% 3,87 1,12

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica)

Àrea de Relacions Externes (mobilitat i pràctiques amb empreses)

Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de recursos)

1. Normalment, puc realitzar amb facilitat les gestions no presencials (canvis grup, 
modificació matrícula, declaració NP,...)

2. Considero raonable el temps de resposta a les gestions no presencials esmentades 
anteriorment

4. El personal de l'Escola m'orienta adequadament

5. El tracte que rebo és cordial per part del personal de:

ESTUDIANTAT

Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment d'acord

1 2 3 4 5 NS/NC

3. Qualsevol gestió no estandarditzada es resol amb facilitat
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Mitjana
Desv. 
tipus

14 4,3% 25 7,7% 56 17,2% 91 27,9% 117 35,9% 23 7,1% 3,90 1,14

21 6,4% 31 9,5% 67 20,6% 93 28,5% 81 24,8% 33 10,1% 3,62 1,20

16 4,9% 42 12,9% 71 21,8% 99 30,4% 69 21,2% 29 8,9% 3,55 1,15

24 7,4% 43 13,2% 42 12,9% 49 15,0% 14 4,3% 154 47,2% 2,92 1,19

28 8,6% 45 13,8% 42 12,9% 27 8,3% 12 3,7% 172 52,8% 2,68 1,19

24 7,4% 26 8,0% 40 12,3% 16 4,9% 12 3,7% 208 63,8% 2,71 1,23

9 2,8% 21 6,4% 67 20,6% 73 22,4% 44 13,5% 112 34,4% 3,57 1,05

21 6,4% 24 7,4% 52 16,0% 42 12,9% 27 8,3% 160 49,1% 3,18 1,24

19 5,8% 17 5,2% 41 12,6% 37 11,3% 25 7,7% 187 57,4% 3,23 1,27

19 5,8% 20 6,1% 36 11,0% 36 11,0% 22 6,7% 193 59,2% 3,17 1,28

14 4,3% 17 5,2% 22 6,7% 29 8,9% 15 4,6% 229 70,2% 3,14 1,29

9 2,8% 12 3,7% 20 6,1% 21 6,4% 22 6,7% 242 74,2% 3,42 1,31

15 4,6% 15 4,6% 16 4,9% 18 5,5% 10 3,1% 252 77,3% 2,91 1,35

16 4,9% 20 6,1% 52 16,0% 56 17,2% 23 7,1% 159 48,8% 3,30 1,14

17 5,2% 15 4,6% 24 7,4% 18 5,5% 17 5,2% 235 72,1% 3,03 1,37

10 3,1% 4 1,2% 14 4,3% 10 3,1% 6 1,8% 282 86,5% 2,95 1,35

11 3,4% 9 2,8% 24 7,4% 24 7,4% 9 2,8% 249 76,4% 3,14 1,21

9 2,8% 14 4,3% 19 5,8% 24 7,4% 18 5,5% 242 74,2% 3,33 1,28

19 5,8% 17 5,2% 29 8,9% 42 12,9% 20 6,1% 199 61,0% 3,21 1,29

19 5,8% 10 3,1% 46 14,1% 67 20,6% 46 14,1% 138 42,3% 3,59 1,20

16 4,9% 21 6,4% 60 18,4% 60 18,4% 42 12,9% 127 39,0% 3,46 1,17

13 4,0% 44 13,5% 93 28,5% 128 39,3% 19 5,8% 29 8,9% 3,32 0,95

6. L'accés a la informació sobre l'Escola és adequat

Horaris, calendari lectiu i d'exàmens, normatives acadèmiques

Guies docent i d'estudis

Programes de mobilitat

Pràctiques acadèmiques externes (CCE)

Premis PFC/PFM

Agenda i notícies

Informació per a la matrícula (dia/hora matrícula, ocupació grups…)

Tramitació de les places de mobilitat nacional (SENECA-SICUE)

Composició i reglamentació dels òrgans de govern

7. El temps de resolució és raonable en:

Gestió de la mobilitat

Gestió dels convenis de cooperació educativa

9. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l'Escola

Tramitació de les beques de col·laboració temporal en tasques de suport a 
l'activitat docent (beques UNIVERS)

Tramitació dels convenis de cooperació educativa amb les empreses

Gestió PFC/TFG

8. Els serveis que t'ofereix l'Escola són adequats en:

Actes de promoció

Tramitació de certificacions i altres documents acadèmics

Resolució d'incidències informàtiques en l'ús de les aules

Disponibilitat en condicions per a l'ús d'aules informàtiques

Disponibilitat en condicions per a l'ús dels laboratoris docents

Tramitació de les places de mobilitat internacional (Sòcrates-ERASMUS, UPC-
USA, UPC-EMPRESA, Àsia, Amèrica Llatina, etc) a través d'e-secretaria 

1 2 3 4 5 NS/NC

Actes institucionals

Enquestes Satisfacció Serveis de l’ETSETB | 2012-2013 
 



 

44 

 

 

 

 

Satisfacció envers els programes formatius                                                                                                                                        

119 36,5% 66 20,2% 44 13,5% 52 16,0% 30 9,2% 15 4,6%

Mitjana
Desv. 
tipus

5 1,5% 14 4,3% 60 18,4% 121 37,1% 103 31,6% 23 7,1% 4,00 0,93

44 13,5% 89 27,3% 83 25,5% 63 19,3% 15 4,6% 32 9,8% 2,71 1,11

41 12,6% 62 19,0% 87 26,7% 89 27,3% 24 7,4% 23 7,1% 2,98 1,17

48 14,7% 80 24,5% 93 28,5% 64 19,6% 21 6,4% 20 6,1% 2,77 1,15

4 1,2% 18 5,5% 43 13,2% 75 23,0% 33 10,1% 153 46,9% 3,66 0,98

39 12,0% 51 15,6% 114 35,0% 76 23,3% 19 5,8% 27 8,3% 2,95 1,10

1 2 3 4 5 NS/NC

NS/NCPla 92 2C
Graus Fase 

Inicial
Graus Fase 

Comuna

Graus 
Formació 
Específica

Màsters

Escala de valoració:   1- Gens satisfactori   a   5- Molt satisfactori

15. Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual estic matriculat/da 

Identifica el teu pla d'Estudis

10. Considero suficients les hores presencials de les assignatures

11. La distribució de la càrrega de treball no presencial es distribueix raonablement en 
el temps

12. Les proves d’avaluació continuada (parcials, lliurament de proves, pràctiques i 
treballs etc) es distribueixen raonablement en el temps

13. Considero adequat el temps de comunicació de les notes

14, He assolit les competències de les matèries que he cursat (només estudiants de 
graus)
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Vida universitària                                                                                                                                  

Mitjana
Desv. 
tipus

5 1,5% 9 2,8% 171 52,5% 48 14,7% 31 9,5% 62 19,0% 3,34 0,80

186 57,1% 3 0,9% 12 3,7% 2 0,6% 2 0,6% 121 37,1% 1,20 0,67

13 4,0% 10 3,1% 147 45,1% 47 14,4% 33 10,1% 76 23,3% 3,31 0,93

81 24,8% 11 3,4% 92 28,2% 23 7,1% 9 2,8% 110 33,7% 2,39 1,21

150 46,0% 9 2,8% 37 11,3% 4 1,2% 7 2,1% 119 36,5% 1,59 1,06

116 35,6% 8 2,5% 68 20,9% 12 3,7% 7 2,1% 115 35,3% 1,99 1,19

146 44,8% 10 3,1% 34 10,4% 10 3,1% 3 0,9% 123 37,7% 1,59 1,03

80 24,5% 22 6,7% 100 30,7% 12 3,7% 11 3,4% 101 31,0% 2,34 1,16

88 27,0% 18 5,5% 76 23,3% 20 6,1% 9 2,8% 115 35,3% 2,26 1,22

165 50,6% 7 2,1% 24 7,4% 4 1,2% 1 0,3% 125 38,3% 1,35 0,81

89 27,3% 14 4,3% 81 24,8% 22 6,7% 10 3,1% 110 33,7% 2,31 1,23

96 29,4% 27 8,3% 79 24,2% 3 0,9% 2 0,6% 119 36,5% 1,98 1,00

151 46,3% 11 3,4% 33 10,1% 3 0,9% 4 1,2% 124 38,0% 1,50 0,95

22 6,7% 9 2,8% 147 45,1% 34 10,4% 18 5,5% 96 29,4% 3,07 0,94

156 47,9% 11 3,4% 25 7,7% 5 1,5% 1 0,3% 128 39,3% 1,40 0,84

36 11,0% 14 4,3% 119 36,5% 30 9,2% 21 6,4% 106 32,5% 2,94 1,11

160 49,1% 9 2,8% 28 8,6% 5 1,5% 2 0,6% 122 37,4% 1,43 0,89

149 45,7% 15 4,6% 36 11,0% 5 1,5% 3 0,9% 118 36,2% 1,55 0,96

163 50,0% 7 2,1% 28 8,6% 3 0,9% 2 0,6% 123 37,7% 1,39 0,85

155 47,5% 10 3,1% 31 9,5% 2 0,6% 6 1,8% 122 37,4% 1,50 0,99

133 40,8% 11 3,4% 48 14,7% 7 2,1% 11 3,4% 116 35,6% 1,82 1,20

148 45,4% 16 4,9% 37 11,3% 1 0,3% 1 0,3% 123 37,7% 1,48 0,84

172 52,8% 8 2,5% 17 5,2% 3 0,9% 2 0,6% 124 38,0% 1,29 0,77

Radio Art

Sin Vergüenza

Taller de Só

Tuna d'Enginyers de Telecomunicació de Barcelona

TxT - Tecnologia per a Tothom

DISTORSIÓ - Associació Cultural de l'ETSETB

ESF - Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

FÒRUM de les Telecomunicacions i l'Electrònica

IAESTE - Int. Assoc. for Exchange of Students for Techn. Exp.

LinuxUPC

Branca d'Estudiants de l'IEEE Barcelona - Revista Buran

CEO - Centre d'Estudis Orientals

CET - Club Esportiu de Telecos

Club Rugby UPC

Club.NET

AESS Estudiants - Aerospace and Electronic Systems Society

Arreplegats - Arreplegats de la zona universitària

AUCOOP - Assoc. d'Univ. per a la Cooperació

AVED - Assoc. de Vídeo Edició Digital

BEST - Board of European Students of Technology

NS/NC

16. El meu grau de coneixement / participació en les associacions d'estudiants 
vinculades a l'Escola és:

DAT - Delegació d'Alumnes de Telecomunicacions

ABRIDOC - Associació de Becaris de Recerca i Doctorands de la UPC

A. C. Telecogresca

1 2 3 4 5

Escala de valoració:   1- No conec l'associació, 3- La conec però no hi participo  a   5- Hi participo activament

Enquestes Satisfacció Serveis de l’ETSETB | 2012-2013 
 



 

46 

 

 

PDI
Nº respostes: 83

Satisfacció envers els serveis de l'Escola:                                                                                                                                                        

Mitjana
Desv. 
tipus

0 0,0% 3 3,6% 6 7,2% 36 43,4% 31 37,3% 7 8,4% 4,25 0,77

0 0,0% 2 2,4% 9 10,8% 23 27,7% 33 39,8% 16 19,3% 4,3 0,82

0 0,0% 3 3,6% 11 13,3% 33 39,8% 27 32,5% 9 10,8% 4,14 0,82

2 2,4% 3 3,6% 11 13,3% 26 31,3% 24 28,9% 17 20,5% 4,02 1,00

0 0,0% 3 3,6% 6 7,2% 39 47,0% 28 33,7% 7 8,4% 4,21 0,75

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 15,7% 68 81,9% 2 2,4% 4,84 0,37

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17 20,5% 61 73,5% 5 6,0% 4,78 0,42

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 27,7% 56 67,5% 4 4,8% 4,71 0,46

0 0,0% 3 3,6% 9 10,8% 22 26,5% 47 56,6% 2 2,4% 4,40 0,83

1 1,2% 7 8,4% 10 12,0% 30 36,1% 30 36,1% 5 6,0% 4,04 1,00

1 1,2% 4 4,8% 8 9,6% 23 27,7% 45 54,2% 2 2,4% 4,32 0,93

4 4,8% 3 3,6% 10 12,0% 27 32,5% 30 36,1% 9 10,8% 4,03 1,10

1 1,2% 5 6,0% 17 20,5% 26 31,3% 16 19,3% 18 21,7% 3,78 0,96

2 2,4% 5 6,0% 20 24,1% 23 27,7% 17 20,5% 16 19,3% 3,72 1,03

Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment d'acord

1. Els serveis de l'Escola s'adapten a les meves necessitats

3. Normalment, es gestionen els tràmits amb rapidesa

Serveis Tècnics i Informàtics

NS/NC

Serveis Administratius de gestió econòmica i de recursos 

Serveis Administratius de suport a la docència

2. Qualsevol gestió no estandaritzada es resol amb facilitat

4. El tracte que rebo del personal de l'Escola és cordial

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica)

Àrea de Planificació i Estudis (horaris, calendari, aules)

1 2 3 4 5

Informació sobre òrgans de govern

Actes institucionals i/o de promoció

Agenda i notícies

Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de recursos)

5. L'accés a la informació sobre l'Escola és adequat

Horaris, calendaris, exàmens, normatives

Guies docents

Llistats d'alumnes
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Mitjana
Desv. 
tipus

0 0,0% 3 3,6% 10 12,0% 23 27,7% 21 25,3% 26 31,3% 4,09 0,87

0 0,0% 1 1,2% 11 13,3% 21 25,3% 14 16,9% 36 43,4% 4,02 0,79

0 0,0% 4 4,8% 16 19,3% 15 18,1% 18 21,7% 30 36,1% 3,89 0,97

0 0,0% 5 6,0% 13 15,7% 26 31,3% 12 14,5% 27 32,5% 3,80 0,88

0 0,0% 4 4,8% 4 4,8% 11 13,3% 9 10,8% 55 66,3% 3,89 1,03

0 0,0% 3 3,6% 6 7,2% 24 28,9% 21 25,3% 29 34,9% 4,17 0,84

3 3,6% 11 13,3% 13 15,7% 28 33,7% 18 21,7% 10 12,0% 3,64 1,13

0 0,0% 5 6,0% 8 9,6% 27 32,5% 35 42,2% 8 9,6% 4,23 0,89

2 2,4% 2 2,4% 10 12,0% 17 20,5% 17 20,5% 35 42,2% 3,94 1,06

0 0,0% 2 2,4% 13 15,7% 24 28,9% 22 26,5% 22 26,5% 4,08 0,84

0 0,0% 4 4,8% 7 8,4% 14 16,9% 12 14,5% 46 55,4% 3,92 0,98

0 0,0% 2 2,4% 14 16,9% 30 36,1% 26 31,3% 11 13,3% 4,11 0,81

1 1,2% 1 1,2% 8 9,6% 33 39,8% 30 36,1% 10 12,0% 4,23 0,81

0 0,0% 0 0,0% 7 8,4% 47 56,6% 27 32,5% 2 2,4% 4,25 0,60

El procés administratiu de gestió del PFC d'escola

El procés administratiu de gestió del PFC de Mobilitat

El procés de gestió administrativa de les assignatures (notes, al·legacions)

El lliurament i distribució del correu intern i de missatgeria

Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment d'acord

NS/NC1 2 3 4 5

6. Els serveis que m'ofereix l'Escola són adequats en:

 La realització d'actes acadèmics institucionals

Actes de Promoció dels Estudis

Difusió de noticies o esdeveniments

Adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris

Suport TIC a les aules informàtiques de l'A2

Suport TIC de les sales de presentacions i reunions

La facilitat d'introducció de notes

La facilitat d'introducció de dades de responsables d'assignatura i 
assignacions de professorat, horaris de consulta

La facilitat d'introducció de propostes de PFC

7. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l'Escola
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Satisfacció envers els programes formatius:                                                                                                                                                        

Mitjana
Desv. 
tipus

14 16,9% 26 31,3% 15 18,1% 7 8,4% 4 4,8% 17 20,5% 2,41 1,12

6 7,2% 22 26,5% 23 27,7% 15 18,1% 6 7,2% 11 13,3% 2,90 1,09

19 22,9% 32 38,6% 13 15,7% 3 3,6% 4 4,8% 12 14,5% 2,17 1,06

1 1,2% 2 2,4% 16 19,3% 24 28,9% 11 13,3% 29 34,9% 3,78 0,88

3 3,6% 7 8,4% 17 20,5% 9 10,8% 2 2,4% 45 54,2% 3,00 0,99

1 1,2% 6 7,2% 20 24,1% 11 13,3% 5 6,0% 40 48,2% 3,30 0,94

1 1,2% 3 3,6% 17 20,5% 14 16,9% 4 4,8% 44 53,0% 3,44 0,88

3 3,6% 2 2,4% 14 16,9% 12 14,5% 5 6,0% 47 56,6% 3,39 1,08

3 4 5 NS/NC1 2

Graus Fase Comuna

Graus Formació Específica

Màsters

Graus Fase Inicial

Escala de valoració:   1- gens satisfactori   a   5- molt satisfactori

Pla 92

10. Existeix coordinació de les activitats d’avaluació entre assignatures del mateix 
curs

11. Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual faig docència

9. Les assignatures en les que participo es coordinen amb la resta d’assignatures de 
la mateixa matèria

8. Existeix coordinació de la càrrega de treball no presencial de l'estudiantat en les 
diferents assignatures d'un mateix quadrimestre
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PAS
Nº respostes: 28

Mitjana
Desv. 
tipus

1 3,6% 4 14,3% 4 14,3% 14 50,0% 4 14,3% 1 3,6% 3,59 1,05

1 3,6% 1 3,6% 4 14,3% 14 50,0% 6 21,4% 2 7,1% 3,88 0,95

1 3,6% 0 0,0% 3 10,7% 13 46,4% 8 28,6% 3 10,7% 4,08 0,91

0 0,0% 0 0,0% 5 17,9% 11 39,3% 6 21,4% 6 21,4% 4,05 0,72

4 14,3% 5 17,9% 6 21,4% 9 32,1% 4 14,3% 0 0,0% 3,14 1,30

2 7,1% 0 0,0% 8 28,6% 7 25,0% 11 39,3% 0 0,0% 3,89 1,17

3 10,7% 4 14,3% 9 32,1% 9 32,1% 2 7,1% 1 3,6% 3,11 1,12

1 3,6% 6 21,4% 8 28,6% 10 35,7% 2 7,1% 1 3,6% 3,22 1,01

1 3,6% 3 10,7% 5 17,9% 12 42,9% 6 21,4% 1 3,6% 3,70 1,07

1 3,6% 5 17,9% 10 35,7% 7 25,0% 5 17,9% 0 0,0% 3,36 1,10

1 3,6% 1 3,6% 3 10,7% 10 35,7% 8 28,6% 5 17,9% 4,00 1,04

Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment d'acord

1 2 3 4 5 NS/NC

6. En general, estic assabentat/ada d’allò que passa a l’Escola

7. En general, estic assabentat/ada d’allò que passa a la UPC

1. Crec que els usuaris dels serveis de l’Escola estan satisfets en com portem a terme 
la nostra feina 

8. Quan faig propostes de millora, aquestes són analitzades suficientment (no 
responguis en cas que no hagis fet propostes de millora)

2. Les condicions estructurals (il·luminació, espai, soroll, calefacció, aire 
condicionat…) i de manteniment (ventilació, neteja…) del meu espai de treball són 
correctes

3. Tinc els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc) per desenvolupar 
correctament la meva feina

4. El PDI em proporciona la informació necessària i en els terminis establerts per a la 
gestió dels diferents processos relacionats amb el meu treball

Estudiantat

PDI

Usuaris/usuàries interns UPC

Altres  Usuaris/usuàries externs

5. En general, estic assabentat/ada d’allò que passa a altres àrees de l'Escola
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Mitjana
Desv. 
tipus

0 0,0% 1 3,6% 5 17,9% 11 39,3% 10 35,7% 1 3,6% 4,11 0,85

2 7,1% 2 7,1% 6 21,4% 8 28,6% 5 17,9% 5 17,9% 3,52 1,20

0 0,0% 2 7,1% 4 14,3% 8 28,6% 11 39,3% 3 10,7% 4,12 0,97

0 0,0% 4 14,3% 7 25,0% 6 21,4% 8 28,6% 3 10,7% 3,72 1,10

1 3,6% 4 14,3% 9 32,1% 4 14,3% 6 21,4% 4 14,3% 3,42 1,18

0 0,0% 1 3,6% 9 32,1% 7 25,0% 9 32,1% 2 7,1% 3,92 0,93

0 0,0% 1 3,6% 7 25,0% 8 28,6% 12 42,9% 0 0,0% 4,11 0,92

Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment d'acord

10. L'Equip Directiu de l'Escola té una política d'actuació ben definida

1 2 3 4 5 NS/NC

15. En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l'Escola

12. La meva capacitat professional està ben aprofitada a l’Escola

13. Quan faig bé un treball, per norma general se’m reconeix

14. Si un/una amic/amiga que ja treballa a la UPC em demanés la meva opinió, li 
aconsellaria l'Escola per treballar

11. A l’Àrea on treballo es potencia i s’afavoreix el treball en equip

9. El meu / La meva cap em dóna les directrius, guiatge i suport necessari per poder 
realitzar la meva tasca
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9. ANNEX SATISFACCIÓ DE L’ESTUDIANTAT ENVERS ELS PROGRAMES FORMATIUS PER PLA D’ESTUDIS 
 

 

119 36,5% 66 20,2% 44 13,5% 52 16,0% 30 9,2% 15 4,6%

10- Considero suficients les hores presencials de les assignatures

Total Mitjana Des. Típica

1 0,8% 7 5,9% 20 16,8% 49 41,2% 37 31,1% 5 4,2% 119 4,00 0,91
3 4,5% 2 3,0% 15 22,7% 21 31,8% 23 34,8% 2 3,0% 66 3,92 1,07
0 0,0% 2 4,5% 9 20,5% 21 47,7% 11 25,0% 1 2,3% 44 3,95 0,82
1 1,9% 0 0,0% 10 19,2% 19 36,5% 22 42,3% 0 0,0% 52 4,17 0,88
0 0,0% 3 10,0% 6 20,0% 11 36,7% 10 33,3% 0 0,0% 30 3,93 0,98
5 1,6% 14 4,5% 60 19,3% 121 38,9% 103 33,1% 8 2,6% 311 4,00 0,93

11. La distribució de la càrrega de treball no presencial es distribueix raonablement en el temps

1 2 3 4 5 NS/NC Total Mitjana Des. Típica

19 16,0% 41 34,5% 32 26,9% 17 14,3% 1 0,8% 9 7,6% 119 2,45 0,98
11 16,7% 14 21,2% 18 27,3% 17 25,8% 2 3,0% 4 6,1% 66 2,76 1,14
5 11,4% 12 27,3% 9 20,5% 12 27,3% 3 6,8% 3 6,8% 44 2,90 1,18
6 11,5% 16 30,8% 16 30,8% 8 15,4% 5 9,6% 1 1,9% 52 2,80 1,15
3 10,0% 6 20,0% 8 26,7% 9 30,0% 4 13,3% 0 0,0% 30 3,17 1,21

44 14,1% 89 28,6% 83 26,7% 63 20,3% 15 4,8% 17 5,5% 311 2,71 1,11

Escala de valoració:   1- Gens satisfactori   a   5- Molt satisfactori

Pla 92 2C Graus Fase Inicial Graus Fase Comuna
Graus Formació 

Específica

Màster 

NS/NC TOTAL 

Identifica el teu pla d'Estudis 326

1 2 3 4 5

Màsters

NS/NC

Pla 92 2C
Graus Fase Inicial
Graus Fase Comuna
Graus Formació Específica

Total

Pla 92 2C
Graus Fase Inicial
Graus Fase Comuna
Graus Formació Específica
Màster 
Total
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12. Les proves d’avaluació continuada (parcials, lliurament de proves, pràctiques i treballs etc) es distribueixen raonablement en el temps

1 2 3 4 5 NS/NC Total Mitjana Des. Típica

26 21,8% 28 23,5% 31 26,1% 26 21,8% 4 3,4% 4 3,4% 119 2,60 1,17
4 6,1% 13 19,7% 18 27,3% 22 33,3% 6 9,1% 3 4,5% 66 3,21 1,08
1 2,3% 12 27,3% 11 25,0% 15 34,1% 4 9,1% 1 2,3% 44 3,21 1,04
7 13,5% 5 9,6% 19 36,5% 16 30,8% 5 9,6% 0 0,0% 52 3,13 1,16
3 10,0% 4 13,3% 8 26,7% 10 33,3% 5 16,7% 0 0,0% 30 3,33 1,21

41 13,2% 62 19,9% 87 28,0% 89 28,6% 24 7,7% 8 2,6% 311 2,98 1,17

13. Considero adequat el temps de comunicació de les notes

1 2 3 4 5 NS/NC Total Mitjana Des. Típica

22 18,5% 34 28,6% 37 31,1% 19 16,0% 6 5,0% 1 0,8% 119 2,60 1,12
8 12,1% 20 30,3% 19 28,8% 13 19,7% 3 4,5% 3 4,5% 66 2,73 1,08
5 11,4% 10 22,7% 19 43,2% 8 18,2% 1 2,3% 1 2,3% 44 2,77 0,97
9 17,3% 13 25,0% 13 25,0% 12 23,1% 5 9,6% 0 0,0% 52 2,83 1,25
4 13,3% 3 10,0% 5 16,7% 12 40,0% 6 20,0% 0 0,0% 30 3,43 1,30

48 15,4% 80 25,7% 93 29,9% 64 20,6% 21 6,8% 5 1,6% 311 2,77 1,15

14. He assolit les competències de les matèries que he cursat (només estudiants de graus)

1 2 3 4 5 NS/NC Total Mitjana Des. Típica

0 0,0% 1 0,8% 1 0,8% 5 4,2% 0 0,0% 112 94,1% 119 3,57 0,79
2 3,0% 10 15,2% 11 16,7% 24 36,4% 14 21,2% 5 7,6% 66 3,62 1,11
0 0,0% 2 4,5% 17 38,6% 19 43,2% 4 9,1% 2 4,5% 44 3,60 0,73
2 3,8% 2 3,8% 14 26,9% 22 42,3% 12 23,1% 0 0,0% 52 3,77 0,98
0 0,0% 3 10,0% 0 0,0% 5 16,7% 3 10,0% 19 63,3% 30 3,73 1,19
4 1,3% 18 5,8% 43 13,8% 75 24,1% 33 10,6% 138 44,4% 311 3,66 0,98

15. Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual estic matriculat/da 

1 2 3 4 5 NS/NC Total Mitjana Des. Típica

21 17,6% 26 21,8% 42 35,3% 20 16,8% 5 4,2% 5 4,2% 119 2,67 1,10
5 7,6% 8 12,1% 20 30,3% 24 36,4% 4 6,1% 5 7,6% 66 3,23 1,04
2 4,5% 6 13,6% 21 47,7% 11 25,0% 2 4,5% 2 4,5% 44 3,12 0,89
5 9,6% 8 15,4% 25 48,1% 12 23,1% 2 3,8% 0 0,0% 52 2,96 0,97
6 20,0% 3 10,0% 6 20,0% 9 30,0% 6 20,0% 0 0,0% 30 3,20 1,42

39 12,5% 51 16,4% 114 36,7% 76 24,4% 19 6,1% 12 3,9% 311 2,95 1,10

Màster 

Pla 92 2C
Graus Fase Inicial
Graus Fase Comuna
Graus Formació Específica

Màster 

Total

Pla 92 2C
Graus Fase Inicial
Graus Fase Comuna
Graus Formació Específica
Màster 
Total

Pla 92 2C
Graus Fase Inicial
Graus Fase Comuna
Graus Formació Específica

Total

Total

Pla 92 2C
Graus Fase Inicial
Graus Fase Comuna
Graus Formació Específica
Màster 
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10.   ANNEX COMENTARIS REBUTS 
Les respostes a les preguntes obertes de l’enquesta han estat organitzades temàticament per facilitar la seva 
lectura.  
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10.1. COMENTARIS SOBRE ELS SERVEIS OFERTS PER L’ETSETB 

10.1.1. COMENTARIS SOBRE ELS PROCESSOS DE SEGUIMENT, AVALUACIÓ 
I COORDINACIÓ D’ASSIGNATURES 

 

ESTUDIANTAT 

-A grau hi ha molta més exigència a l'avaluació continuada però en canvi el pes que suposa dins l'avaluació en 
la majoria d'assignatures és nul. O a vegades ni es fa gairebé res d'avaluació continuada, com és el cas d'ICOM, 
on a part, l'elecció del professor (i del parcial que posi) afecta en la probabilitat d'aprovar l'assignatura. 

- Si la evaluación de una asignatura está ponderada, por ejemplo, 50% teoría y 50% prácticas, es muy injusto 
que te pasen un 25% de las prácticas al examen final. Nos pasamos todo el curso haciendo las prácticas, 
cuestiones previas, informes, etc. y aparte un montaje electrónico en una placa para que solo valga el 25%? Y 
luego te juegas el 75% de la asignatura en el examen final? No tiene ningún sentido! Podría tenerlo si hubiera 
alguna recuperación. Pero volver a pagar un pastizal para volver a jugártelo todo en un examen???  El 
argumento que te dan los profesores es que te puedes copiar las prácticas de otro curso... Pues que trabajen 
un poco más y que cambien 4 números o 4 cosas de los enunciados! Y que paren de joder a la gente! que no 
tengo 18 años! 

- Hi ha molt desnivell als parcials de les assignatures en funció del grup al que et matriculis. 

- Saber la nota dels parcials juntament amb la dels globals és una animalada. Ja és el segon quadrimestre que 
em passa. 

- Més solidaritat entre professors a l'hora de posar parcials, ja que hi ha setmanes que potser en tens 3 i després 
estàs dues o tres setmanes sense cap. 

- No trobo correcte, que en una assignatura, depenguis més del professor amb el que vagis per aprovar-la, que 
no pas per els coneixements que un té. Els exàmens parcials de les assignatures haurien de ser el mateix per 
tothom! 

- Respecte al temps de comunicació de les notes hi ha professors que s'ho passen per allà on no sona. O 
senzillament mai les pengen enlloc, les diuen un dia a classe i prou. Després surten notes finals fantasma, sense 
valoracions de cada exercici ni mitjana amb el parcial, tan sols la nota final. Un altre aspecte molt important 
són les recuperacions, ja siguin al juliol o al setembre o al febrer, són molt importants a tots els plans. 
M'agradaria saber quin setciències va decidir que el pla 92 no en tenia i quin tossut segueix dient que no ens 
en toquen. Jo ja hauria acabat la carrera i no sabria menys del que toca o del que sabré quan acabi. 

- La distribució de treballs és sobretot al final del curs, quan més temps necessites per estudiar els exàmens. 
Les assignatures de 2.5 ECTS normalment donen més feina no presencial que les de 5 ECTS. Determinats 
màsters han quedat totalment desvirtuat, sense la oferta d'assignatures que ens van prometre quan ens vam 
matricular, i es nota la pressa per a què acabem. 

- [Aspectes a millorar] 1. La mala gestió dels laboratoris.La majoria de laboratoris, es basen en seguir una 
memòria feta pel professor i sovint molt poc actualitzada que només demana als alumnes seguir unes 
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indicacions. Típicament és avorrit i poc interessant, i fomenta clarament que els estudiants amb el temps just 
per aprovar les assignatures teòriques, copiïn els previs i aprofundeixin poc en els coneixements.Com a idea, 
donar una visió pràctica de la teoria, està molt bé, però la realitat és que la majoria d'estudiants no aprenen 
pràcticament res en el lab. 2. Proposta: Els laboratoris, com ja es fa, han d'augmentar a mesura que avances 
en la carrera i haurien de separar-se en dues parts. La primera donar a conèixer unes eines bàsiques amb les 
que treballar (2-4 sessions) i a partir d'aquí motivar els estudiants a presentar treballs basats en aquestes 
eines i coneixement. Fer mini projectes que potser podrien tenir continuïtat amb els anys. Cal fomentar molt 
més la creativitat i l'emprenedoria, i els laboratoris és el lloc on fer-ho! Aprendre, conèixer unes eines, pensar 
i desenvolupar un servei, una utilitat,... Això és ser un enginyer! 

 

- [Aspectes a millorar] Considero que ha estat una pèrdua de temps, i de diners per mi i pel sistema, no disposar 
de recuperacions en el pla 92. 

- [Aspectes a millorar] M'agradaria que els parcials fossin comuns per a tots els grups (o almenys amb 
participació de tots els professors). D'aquesta manera, l'alumne es matricularia al grup amb el millor 
professor/a i no amb el que posa l'examen més fàcil. 

- [Aspectes a millorar] Trobo que no es pot parlar d'avaluació continuada a gairebé cap assignatura. Un parcial 
en tot el quadrimestre no és avaluació continuada. 

- [Aspectes a millorar] La asignatura SD2 se podría mejorar. En la teoría no se explica lo que se evaluará en el 
parcial y el final. Además que no se realiza ni soluciona ningún ejercicio durante el curso, y son precisamente 
éstos lo que entran en el examen. 

 

PDI 

-Un punt important és la falta de coordinació entre les diferents assignatures en quant a les proves d'avaluació 
durant el curs. Trenca molt el ritme d'una assignatura quan els estudiants tenen controls avisats d'altres 
assignatures. 

- Deben existir reuniones de debate, coordinación de programas de asignaturas y petición de responsabilidades 
de incumplimiento de programa, al objeto de que las materias que siguen sucesivamente a una dada no se 
conviertan en cajón de sastre sustitutivo de lo que eran prerequisitos. He notado en mi vida académica que 
casi nunca se ha arreglado este PROBLEMA. La libertad de Cátedra, no implica resolver MI problema y el que 
venga detrás que se aguante. ESTE ES UN PROBLEMA PENDIENTE DE RESOLVER. 

- [Aspectes a millorar] Coordinació de continguts entre assignatures. Horaris: les classes a les 14h son 
senzillament criminals. Els motius pels que es va proposar aquest horari, fa ja molts anys, no apliquen avui en 
dia. 

- [Aspectes a millorar] La nova normativa per a les tesis de grau no té sentit. Per exemple, la normativa és molt 
més gran que el tamany recomanat per la memòria de la tesi. Costa trobar a la normativa l'eix fonamental de 
la tesi, la integració de tots els coneixements adquirits a la carrera. Sembla que sigui més important fer un munt 
de papers i de sol·licituds abans que el propi projecte. 
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10.1.2. COMENTARIS SOBRE EL PROCÉS DE COMUNICACIÓ DE NOTES I 
AL·LEGACIONS 

 

ESTUDIANTAT 

- No tots els professors compleixen amb la data de publicació de notes quan indiquen a l'examen el dia que 
seran publicades.  

- Respecte al temps de comunicació de les notes hi ha professors que s'ho passen per allà on no sona. O 
senzillament mai les pengen enlloc, les diuen un dia a classe i prou. Després surten notes finals fantasma, sense 
valoracions de cada exercici ni mitjana amb el parcial, tan sols la nota final. Un altre aspecte molt important 
són les recuperacions, ja siguin al juliol o al setembre o al febrer, són molt importants a tots els plans. 
M'agradaria saber quin setciències va decidir que el pla 92 no en tenia i quin tossut segueix dient que no ens 
en toquen. Jo ja hauria acabat la carrera i no sabria menys del que toca o del que sabré quan acabi. 

- Concretament amb l'assignatura d'ENTIC, estic descontent amb les dates de publicació de notes. Tot i ser una 
assignatura que comporta entregar al llarg de tot el curs molts treballs i projectes la nota es comunica al final, 
sense donar marge a entendre què es demanava en cada tasca i quina era la manera de correcta realització. 

- Sobre el segon cicle d'enginyeria electrònica he de dir que la oferta d'assignatures en mode semi-presencial 
em sembla més aviat una estafa que no una altra cosa. Podria assegurar que al voltant del 85% de les 
assignatures del segon cicle s'avaluen exactament amb el mateix procediment per als alumnes presencial i 
semi-presencials i la única diferència entre aquests acaba sent l'horari dels grups de laboratori. M'agradaria 
saber per què aleshores s'ha de pagar aquest increment de preu a la matrícula pel suposat treball extra del 
professor per als alumnes semi-presencials quan aquest treball extra no existeix en absolut. També crec que 
s'hauria de millorar el procediment per anar a revisions d'examen o per fer al·legacions, ja que hi ha professors 
que fins i tot s'arriben a negar a ensenyar-te el teu examen, n'hi ha que demanen que els hi enviïs un e-mail i 
n'hi ha (només un cas) que fan servir l'aplicació de la intranet. Em sembla que pel be de tots els estudiants 
aquest procediment hauria d'estar estandarditzat per normativa i no que cada professor faci el que li sembli be 
a ell. 

- [Aspectes a millorar] El temps en que els professors triguen en donar les notes dels exàmens es massa gran, 
aquest quadrimestre ha tardat quasi 2 mesos en donar-nos notes d'ICOM. 

- [Aspectes a millorar] Complir amb les dates marcades (entrega de notes, publicació d'informació docent...)- 
Actualitzar la informació sobre els horaris, oferta d'assignatures, etc. amb més temps (estaria bé 1 mes, per 
poder compaginar-ho amb les diferents parts implicades)  abans de la matrícula- Enviar/publicar la informació 
que es dóna a les reunions informatives (mobilitat, optativitat, etc.) ABANS de les reunions, i no mesos després. 

 

PDI 

- M'ha sorprès veure en l'apartat de valoració del serveis que ofereix l'Escola una entrada relativa a la facilitat 
per entrar les notes. Crec que aquí, darrerament, l'Escola no ofereix un servei, sinó més aviat al contrari: 
demana un servei als professors que abans oferia l'Escola. En general noto que la càrrega de tasques 
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d'administració i serveis que se'ns passa als professors ha augmentat en els darrers any, en detriment del temps 
que podem dedicar a les tasques pròpiament docents. 

- [Aspectes a millorar] Donar més temps per fer les coses relacionades amb l'administració de l'assignatura, 
sobretot per posar notes. Això està molt lligat amb fer intensius ja que obliguen a comprimir-ho tot. 

- [Aspectes a millorar] Introducció de les notes 

10.1.3. COMENTARIS SOBRE EL PROCÉS DE MATRÍCULA 
 

ESTUDIANTAT 

- Em sembla inacceptable el fet que es canviïn els horaris d'algunes assignatures un cop feta la matricula. (com 
ha passat aquest quadrimestre). Si s'ha de fer alguna modificació que es faci abans, no al mig del període de 
matricula. 

- Considero que la secretaria acadèmica fa les coses en general molt malament. És necessària molta més 
organització. Cada any sembla que hi hagi els mateixos problemes i no es resolguin d'un any a l'altre. Crec que 
sabent la quantitat de gent que ha de cursar cada assignatura no seria tan difícil obrir les places necessàries.  
Per altra banda la informació que proporcionen davant de dubtes fa vergonya i acostumen a no ser gens 
amables. 

- Crec que les instàncies realitzades a e-secretaria tarden molt en respondre's i a vegades no de la manera 
adient. Sempre hi ha problemes amb els grups als quals hem de matricular-nos els del pla92.Un dels problemes 
MÉS GREUS és que a l'hora de la matrícula de cop els grups per a una assignatura s'esgotin, i tardin més de 
mitja hora en obrir nous grups. Llavors la majoria de gent es matricula al que pot i després cal fer una instància 
per matricular-se de les altres assignatures. El cas és després de mitja hora tornen a obrir grups i GENT QUE 
TENIA MENYS PRIORITAT HORÀRIA QUE TU s'ha pogut agafar grups que no tu has pogut. Això és MOLT INJUST. 
Crec que s'hauria de buscar una altra manera d'arreglar aquests problemes, perquè així només es perjudica a 
qui se suposa que tenen prioritat. 

- Trobo que la gestió per e-secretaria a vegades es força lenta, com aquest any en els canvis de grup, que ens 
vam haver de matricular una setmana després quan ja no havia places en els grups que volíem. La resolució 
havia d'estar tres dies abans de començar les matriculacions segons el seu calendari. 

- [Aspectes a millorar] Pel que fa a aquest curs vinent 2013-14, demanaven als estudiants de Màster de fer una 
pre-matrícula en un termini on encara no es coneixien ni els horaris ni la informació de les assignatures. També 
donaven opció a l'adaptació al nou MEE però la informació al respecte era limitada/errònia. Caldria ajustar els 
terminis en funció de la informació existent. 

- [Aspectes a millorar] El període de matriculació segueix sent un caos tots els quadrimestres. 

- [Aspectes a millorar] No haver de fer downgrade de Java a l'hora de fer la matrícula, ja que estant al campus 
de la "Tecnologia" és molt trist que no estigui actualitzat i a més obligar als alumnes a canviar de programa 
perquè sinó no es pot realitzar la matrícula. Més d'un cop des de secretaria et fan anar d'un lloc a un altre dient 
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que ells no tenen ni idea, que provis d'anar a tal despatx o associació o et diuen que ho parlis amb la cap 
d'estudis. 

- [Aspectes a millorar] Predicció de places a assignatures. Avisar en el meu cas concret dels períodes de canvi 
de grau. 

- [Aspectes a millorar] El procés de matriculació és cada curs més complicat i caòtic. 

- [Aspectes a millorar] Donar-li més importància al període de matrícula, fer-ne més difusió i facilitar-ne els 
tràmits. 

- [Aspectes a millorar] Sistema de matriculació i previsió de places en els grups, a més fent bé aquesta gestió 
s'evitarien els problemes i la mala gestió dels canvis de grup, ja que tenir que buscar jo personalment una 
persona que vulgui el canvi de grup oposat al meu i tenir que anar els dos a secretaria a efectuar el canvi NO 
hauria de ser una solució; no costaria tant implementar un programa que gestionés els canvis de grup de 
manera automàtica.-Pagina web de l'escola tècnica superior d’enginyeria de TELECOMUNICACIONS de 
Barcelona (en casa de herrero cuchara de palo?) 

- [Aspectes a millorar] A l'hora de matricular un grup en concret seria molt més fàcil i intuïtiu que el mateix 
programa de matrícula et generés un esborrany de l'horari, per tal d'evitar solapaments, o si més no veure'ls. 

- [Aspectes a millorar] 1.Millora en el procés de matriculació. Seria molt mes fàcil si uns dies abans de la 
matricula es fes una pre-matrícula on haguessis d'elegir les teves preferències de manera que a la UPC ja 
podrien tenir una visió més clara de quants grups i places són necessaris.2.També seria raonable el conèixer els 
professors que impartiran les diferents assignatures abans de matricular-se.(Ja sigui per que és un professor 
que coneixes, que saps que explica bé o sobretot per l’idioma que utilitza a classe). 

- [Aspectes a millorar] Em sembla indignant que no s'hagin penjat les assignacions dels professors abans de fer 
la matrícula. Tothom sap que hi han profes bons i altres de dolents, per no dir pèssims. He estat dels primers 
en fer la matrícula i no he tingut ni la mínima oportunitat de poder triar professors ja que no sabia quins hi 
haurien per al curs 2013-2014. Vaig ser dels primers, vaig trucar a la secretaria i l'única resposta que vaig rebre 
va ser: "ho sentim molt, no hi ha personal i no és prioritari, agafa l'horari que més t'agradi". 

- [Aspectes a millorar] Considero que los servicios que ofrece la escuela son adecuados y están habilitados 
correctamente, tanto presencial como virtualmente. Sin embargo, siendo esta una casa de futuros ingenieros 
y de desarrollo de tecnología, pienso que podría ofrecer más facilidades a los estudiantes en el proceso de 
matrícula, lo que propongo a continuación, imagino que puede tener cierta dificultad, pero creo que la escuela 
tiene suficientes "recursos" (los estudiantes, p.ej.) para lograrlo.Específicamente, propongo una 
implementación flash, que pueda leer automáticamente las disponibilidades horarias de cursos de la escuela, 
así como una simulación de matrícula en la cual se puedan cuadrar horarios y que pueda ofrecer al estudiante 
diferentes distribuciones en caso algún grupo quede lleno; si pasa eso hasta ahora, es normal ver que las 
personas matriculadas queden desconcertadas y hasta que se matriculan en grupos aleatorios, lo cual 
repercute en una sobrecarga en las modificaciones de horarios en la primera semana de clase. Gracias. 

- [Aspectes a millorar] MATRICULACIÓ 
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- [Aspectes a millorar] Més flexibilitat i informació en l'època de matricula, tant d'estudiant nou com no nou. 
Horaris més estesos del servei de secretaria Acadèmica. 

- [Aspectes a millorar] Les matriculacions i gestions del MASTER MERIT haurien de ser totalment on line i no 
haver d'enviar copies per FAX amb els papers signats ,etc... 

- [Aspectes a millorar] S'ha de millorar, i molt, el procés de matrícula... No es poden obrir grups a meitat 
matricula, i que els estudiants que s'han matriculat 5min. abans no trobin places. 

10.1.4. COMENTARIS SOBRE LA GESTIÓ ACADÈMICA 
 

ESTUDIANTAT 

- Fa quatre mesos que vaig presentar el projecte a una universitat estrangera on ja el van avaluar i vaig aportar 
la documentació relativa a la docència, al projecte i la seva avaluació i tots els requeriments. Llavors jo em 
pregunto i m'agradaria que vosaltres també reflexionéssiu (abans de donar cap negativa trivial): - Cal que es 
torni a avaluar a la UPC? Quina gràcia té llavors signar un conveni de cooperació educativa on l'altre universitat 
ja l'ha avaluat? - Cal que hagin passat quatre mesos i encara no tingui ni un paper que digui que he acabat la 
carrera? - Cal que al SGA hi hagi un caos monumental, ningú sàpiga res de res i no obrin el correu postal fins al 
cap de 3 setmanes? - Cal que al SGA ningú contesti mails i quan els contesten donen informació errònia? Entenc 
que estiguin fent fóra un munt de personal de la UPC però el tema "paperassa" no ha anat mai bé en tot el 
temps que porto en aquesta casa. Tema beques: - És normal que la resta d'estudiants del territori espanyols 
tinguin un coneixement de beques internacionals un 200% més ampli que els estudiants de la UPC? - És normal 
que les convocatòries de beques s'obrin abans a tota la resta d'universitats de l'estat? No us ho prengueu amb 
aire recriminatori senzillament són coses que vas veient a través del procés UPC i suposo que és el preu de 
l'excel·lència internacional. 

- Les instàncies fetes a secretaria que demanen retorn de diners tenen terminis massa llargs (tot un semestre 
per a que em retornessin uns diners que se'm van cobrar durant la matricula i que no tenien en compte el 
descompte d’una MH que havia obtingut el semestre anterior). A l'oficina de relacions externes se'm va donar 
informació equivocada respecte les assignatures a matricular per poder renovar un contracte de feina en un 
conveni de pràctiques a l'empresa que em va provocar perjudicis durant el semestre. Cal una urgent millora a 
l'oficina de mobilitat internacional. Se'm va concedir una plaça Erasmus tot i ells saber que no tenia el nivell 
d'Anglès que a la Universitat destí em demanava, provocant que finalment perdés la plaça concedida i en 
conseqüència també les altres opcions de mobilitat. En canvi, el servei de biblioteca és excel·lent. Són atents 
amb els usuaris i responen ràpid i atentament les consultes i suggeriments fets a través del web. 

- Crec que les instàncies realitzades a e-secretaria tarden molt en respondre's i a vegades no de la manera 
adient. Sempre hi ha problemes amb els grups als quals hem de matricular-nos els del pla92. Un dels problemes 
MÉS GREUS és que a l'hora de la matrícula de cop els grups per a una assignatura s'esgotin, i tardin més de 
mitja hora en obrir nous grups. Llavors la majoria de gent es matricula al que pot i després cal fer una instància 
per matricular-se de les altres assignatures. El cas és després de mitja hora tornen a obrir grups i GENT QUE 
TENIA MENYS PRIORITAT HORÀRIA QUE TU s'ha pogut agafar grups que no tu has pogut. Això és MOLT INJUST. 
Crec que s'hauria de buscar una altra manera d'arreglar aquests problemes, perquè així només es perjudica a 
qui se suposa que tenen prioritat. 
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-Trobo que la gestió per e-secretaria a vegades es força lenta, com aquest any en els canvis de grup, que ens 
vam haver de matricular una setmana després quan ja no havia places en els grups que volíem. La resolució 
havia d'estar tres dies abans de començar les matriculacions segons el seu calendari. 

- [Aspectes a millorar] L'organització a secretaria respecte al temps per fer les coses, ja que hi ha moltes vegades 
que es responen sol·licituds molt més tard del que es necessitaria per poder entrar a cursos intensius, 
al·legacions de notes, ordres de matrícula, etc. 

- [Aspectes a millorar] Cal agilitzar alguns tràmits, sobretot els relacionats amb el retorn de diners. Cal dur a 
terme una feina més exhaustiva a l'hora de concedir les places Erasmus pels fets exposats anteriorment. 

- [Aspectes a millorar] La part de convalidar crèdits es molt complicada i ineficient. 

- [Aspectes a millorar] Amb les que m'he hagut d'enfrontar últimament, els períodes de mobilitat per decidir 
on anar d'Erasmus. Els terminis entre uns tipus i un altres són massa irregulars i majoritàriament, massa curts 
(hi ha poc temps de reacció per establir-ho tot correctament). Tampoc entenc gaire per què no es poden 
gestionar els crèdits de lliure elecció del Pla 92 en qualsevol moment del curs si Secretaria és oberta cada dematí 
i no és un tràmit que tampoc trigui massa temps. 

- [Aspectes a millorar] Més flexibilitat i informació en l'època de matricula, tant d'estudiant nou com no nou. 
Horaris més estesos del servei de secretaria Acadèmica. 

- [Aspectes a millorar] Possibilitat de gestionar i sol·licitar documents acadèmics oficials telemàticament (amb 
compulsa electrònica) 

- [Aspectes a millorar] Els horaris de secretaria acadèmica, i l'accés a certs temes que s'han de fer sempre 
presencialment a la secretaria. 

10.1.5. COMENTARIS SOBRE L’ORGANITZACIÓ ACADÈMICA 
 

ESTUDIANTAT 

- Els horaris de les classes del MASTER MERIT haurien de concentrar-se més d'hora al matí o tard a la tarda per 
poder compaginar màster i feina al mateix temps. 

- [Aspectes a millorar] Bossa de feina amb mes filtratge, que no s'acceptin  condicions miserables. Tant per 
estudiants, amb experiència o sense, o per titulats. Que el cursos i tallers s'organitzin de forma que la gent que 
treballa pugui assistir. Per exemple el de robòtica o intel·ligència artificial. 

- [Aspectes a millorar] 1) L'actitud d'alguns docents deixa molt per desitjar. M'agradaria destacar el cas del 
senyor XXX., professor que ens ha fet perdre com a mínim 2 setmanes senceres de classes degut a les seves 
faltes d'assistència successives i sense justificar.  Malgrat que les substitucions han sigut bones, han arribat 
tard. 2) Els pocs grups que s'oferten al pla 92 és irrisori. Com és possible que només s'hagi obert un grup de 
tarda i ja està pel 3B?? El quadrimestre anterior van haver 2 grups de 3A. 
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- [Aspectes a millorar] Realment té poc a veure amb els serveis de l'escola, però no sé on puc dirigir aquesta 
queixa així que la faré aquí. A vegades em dóna la sensació que aquesta carrera (tot i ser una universitat pública) 
està feta per a nens rics. No és possible estudiar aquesta carrera (tal i com està plantejada) i treballar per les 
tardes, per exemple. Tema apart són els seminaris. Em sembla bé que es facin, però no trobo el sentit que es 
facin durant l'època de vacances ja que és quan aprofito per treballar, ja que durant el curs no ho puc fer. Seria 
molt més lògic fer els seminaris els dimecres a les 11. 

PDI 

- Hi ha un aspecte que penso que no es encertat: En el curs 1A del 2013-14 hi ha més grups de les assignatures 
de matemàtiques que de la resta. L'argument es que són més difícils, suspenen més i hi ha més repetidors. Això 
ja va passar al pla 1964 al 3r curs, on les assignatures que suspenien més, tenien més repetidors, se'ls assignava 
més grups, es contractaven més professors. Era un cercle viciós que estimulava mantenir i/o incrementar una 
desadaptació de l'assignatura a l'estudiantat de l'escola per excessiva exigència. Això pot estimular les 
assignatures que han adaptat temaris i exigència a l'estudiantat, incrementin l'exigència i tinguin més 
repetidors per igualar-se a les "difícils". I és molt fàcil fer-ho. 

- [Aspectes a millorar] Coordinació de continguts entre assignatures. Horaris: les classes a les 14h son 
senzillament criminals. Els motius pels que es va proposar aquest horari, fa ja molts anys, no apliquen avui en 
dia. 

- [Aspectes a millorar] Crec que els horaris de cada una de les assignatures haurien d’estar dintre d’un marge 
màxim de 3 hores. Així, no em sembla bé que una mateixa assignatura es faci un dia a les 8 del matí i un altre 
dia acabi a les 14h. 

- [Aspectes a millorar] Donar més temps per fer les coses relacionades amb l'administració de l'assignatura, 
sobretot per posar notes. Això està molt lligat amb fer intensius ja que obliguen a comprimir-ho tot. 

- [Aspectes a millorar] Els horaris d'atenció i de classe encara no faciliten la possibilitat de compaginació amb 
una feina ni tan sols en els darrers semestres d'estudis. És un handicap a millorar donat que l'experiència és 
també important a l'hora de cercar feina. 

10.1.6. COMENTARIS EN RELACIÓ A LA MOBILITAT 
 

ESTUDIANTAT 

- Fa quatre mesos que vaig presentar el projecte a una universitat estrangera on ja el van avaluar i vaig aportar 
la documentació relativa a la docència, al projecte i la seva avaluació i tots els requeriments. Llavors jo em 
pregunto i m'agradaria que vosaltres també reflexionéssiu (abans de donar cap negativa trivial): - Cal que es 
torni a avaluar a la UPC? Quina gràcia té llavors signar un conveni de cooperació educativa on l'altre universitat 
ja l'ha avaluat? - Cal que hagin passat quatre mesos i encara no tingui ni un paper que digui que he acabat la 
carrera? - Cal que al SGA hi hagi un caos monumental, ningú sàpiga res de res i no obrin el correu postal fins al 
cap de 3 setmanes? - Cal que al SGA ningú contesti mails i quan els contesten donen informació errònia? Entenc 
que estiguin fent fóra un munt de personal de la UPC però el tema "paperassa" no ha anat mai bé en tot el 
temps que porto en aquesta casa. Tema beques: - És normal que la resta d'estudiants del territori espanyols 

Enquestes Satisfacció Serveis de l’ETSETB | 2012-2013 
 



 

62 

tinguin un coneixement de beques internacionals un 200% més ampli que els estudiants de la UPC? - És normal 
que les convocatòries de beques s'obrin abans a tota la resta d'universitats de l'estat? No us ho prengueu amb 
aire recriminatori senzillament són coses que vas veient a través del procés UPC i suposo que és el preu de 
l'excel·lència internacional. 

- Les instàncies fetes a secretaria que demanen retorn de diners tenen terminis massa llargs (tot un semestre 
per a que em retornessin uns diners que se'm van cobrar durant la matricula i que no tenien en compte el 
descompte d’una MH que havia obtingut el semestre anterior). A l'oficina de relacions externes se'm va donar 
informació equivocada respecte les assignatures a matricular per poder renovar un contracte de feina en un 
conveni de pràctiques a l'empresa que em va provocar perjudicis durant el semestre. Cal una urgent millora a 
l'oficina de mobilitat internacional. Se'm va concedir una plaça Erasmus tot i ells saber que no tenia el nivell 
d'Anglès que a la Universitat destí em demanava, provocant que finalment perdés la plaça concedida i en 
conseqüència també les altres opcions de mobilitat. En canvi, el servei de biblioteca és excel·lent. Són atents 
amb els usuaris i responen ràpid i atentament les consultes i suggeriments fets a través del web. 

- [Aspectes a millorar] Millorar les gestions acadèmiques en termes de convalidació de crèdits d'estades 
realitzades a l'estranger. Els tràmits de convalidació de crèdits no són gens àgils ni clars a part de que es fan 
eterns i sempre surten mil problemes. 

- [Aspectes a millorar] Pel que fa a la mobilitat he sentit casos de gent a la que es dóna la plaça i després fas 
comptes i se n'han donat més de les disponibles, això aboca a haver d'anar a una segona opció. Ho considero 
molt mal gestionat, perquè una segona opció quan tot ja està repartit acostuma a ser com l'última oliva del plat 
i que ningú es vol menjar. D'altra banda, s'hauria de promocionar més l'opció de fer pràctiques en empresa. És 
molt important i als del pla 92 sembla com si no ens hagués de fer falta, quan en realitat és quelcom que es 
valora molt un cop acabada la carrera. 

- [Aspectes a millorar] Amb les que m'he hagut d'enfrontar últimament, els períodes de mobilitat per decidir 
on anar d'Erasmus. Els terminis entre uns tipus i un altres són massa irregulars i majoritàriament, massa curts 
(hi ha poc temps de reacció per establir-ho tot correctament).Tampoc entenc gaire per què no es poden 
gestionar els crèdits de lliure elecció del Pla 92 en qualsevol moment del curs si Secretaria és oberta cada dematí 
i no és un tràmit que tampoc trigui massa temps. 

- [Aspectes a millorar] Aquest any he tractat amb mobilitat en primera mà i crec que aquest servei s'ha de 
millorar considerablement, en quant a terminis, informació que tenen sobre els llocs on hi ha conveni (en 
teoria). 

- [Aspectes a millorar] Cal agilitzar alguns tràmits, sobretot els relacionats amb el retorn de diners. Cal dur a 
terme una feina més exhaustiva a l'hora de concedir les places Erasmus pels fets exposats anteriorment. 

 

PDI 

- [Aspectes a millorar] En general fa falta molta transparència. Totes les dades han de ser públiques i amb el 
màxim nivell de detall. Les persones més qualificades, no les que tenen major antiguitat, haurien de prendre 
més responsabilitat. El serveis seria millor centralitzar-los a nivell de Campus Nord per a ser més eficients. La 
pàgina web de mobilitat és molt poc intuïtiva. 
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- [Aspectes a millorar] Los alumnos deberían tener una visibilidad mayor de la oferta de PFCs  y TFC publicada 
en la web de la escuela. La aplicación que existe para introducir la oferta de un PFC es muy pobre y debería 
mejorarse mucho. Por lo que me cuentan algunos alumnos no saben ni que existe. La gestión de los PFCs de 
movilidad debería simplificarse 

10.1.7. COMENTARIS SOBRE ELS TRÀMITS EN RELACIÓ AMB PRÀCTIQUES 
A EMPRESES 

 

ESTUDIANTAT 

- Les instàncies fetes a secretaria que demanen retorn de diners tenen terminis massa llargs (tot un semestre 
per a que em retornessin uns diners que se'm van cobrar durant la matricula i que no tenien en compte el 
descompte d’una MH que havia obtingut el semestre anterior). A l'oficina de relacions externes se'm va donar 
informació equivocada respecte les assignatures a matricular per poder renovar un contracte de feina en un 
conveni de pràctiques a l'empresa que em va provocar perjudicis durant el semestre. Cal una urgent millora a 
l'oficina de mobilitat internacional. Se'm va concedir una plaça Erasmus tot i ells saber que no tenia el nivell 
d'Anglès que a la Universitat destí em demanava, provocant que finalment perdés la plaça concedida i en 
conseqüència també les altres opcions de mobilitat. En canvi, el servei de biblioteca és excel·lent. Són atents 
amb els usuaris i responen ràpid i atentament les consultes i suggeriments fets a través del web. 

- [Aspectes a millorar] Bossa de feina amb mes filtratge, que no s'acceptin  condicions miserables. Tant per 
estudiants, amb experiència o sense, o per titulats. Que el cursos i tallers s'organitzin de forma que la gent que 
treballa pugui assistir. Per exemple el de robòtica o intel·ligència artificial. 

- [Aspectes a millorar] Pel que fa a la mobilitat he sentit casos de gent a la que es dóna la plaça i després fas 
comptes i se n'han donat més de les disponibles, això aboca a haver d'anar a una segona opció. Ho considero 
molt mal gestionat, perquè una segona opció quan tot ja està repartit acostuma a ser com l'última oliva del plat 
i que ningú es vol menjar. D'altra banda, s'hauria de promocionar més l'opció de fer pràctiques en empresa. És 
molt important i als del pla 92 sembla com si no ens hagués de fer falta, quan en realitat és quelcom que es 
valora molt un cop acabada la carrera. 

- [Aspectes a millorar] Resolución de los temas relacionados con prácticas y convenios adecuados a la urgencia 
de las mismas. 

- [Aspectes a millorar] Més informació i facilitat per accedir a pràctiques en empreses. 

- [Aspectes a millorar] Tot i que amb els graus ja es déu estar fent convindria incrementar les pràctiques i fer 
uns temaris més lligats a la realitat laboral i a l'època en la que estem, sobretot per a les pràctiques on s'utilitzen 
protocols o tecnologies ja obsoletes 

10.1.8. COMENTARIS SOBRE LA PROMOCIÓ DELS ESTUDIS 
 

ESTUDIANTAT 
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- [Aspectes a millorar] Gairebé tot correcte, excepte:- El mal plantejament de les Jornades de Portes Obertes 
en quant a organització. S'han de saber trobar altres i millors recursos per captar alumnes.- Tot i així, com a 
comentari, seria bo que l'escola recolzés plenament les Associacions (si més no a les relacionades amb les 
Telecomunicacions), fent-ne més difusió i incentivant als alumnes a participar-hi. 

10.1.9. ALTRES COMENTARIS SOBRE ELS SERVEIS OFERTS  
 

ESTUDIANTAT 

- [Aspectes a millorar] Considero que los servicios que ofrece la escuela son adecuados y están habilitados 
correctamente, tanto presencial como virtualmente. Sin embargo, siendo esta una casa de futuros ingenieros 
y de desarrollo de tecnología, pienso que podría ofrecer más facilidades a los estudiantes en el proceso de 
matrícula, lo que propongo a continuación, imagino que puede tener cierta dificultad, pero creo que la escuela 
tiene suficientes "recursos" (los estudiantes, p. ej.) para lograrlo. Específicamente, propongo una 
implementación flash, que pueda leer automáticamente las disponibilidades horarias de cursos de la escuela, 
así como una simulación de matrícula en la cual se puedan cuadrar horarios y que pueda ofrecer al estudiante 
diferentes distribuciones en caso algún grupo quede lleno, si pasa eso hasta ahora, es normal ver que las 
personas matriculadas queden desconcertadas, y hasta que se matriculen en grupos aleatorios, lo cual 
repercute en una sobrecarga en las modificaciones de horarios en la primera semana de clase. Gracias. 

- Les respostes corresponen a una mitja. Per descomptat hi ha casos en els que els temps o el tracte rebut és 
excel·lent i d'altres que és tot el contrari. 

- [Aspectes a millorar] Crec que els serveis de l'Escola són totalment adequats, el problema més important de 
l'Escola és com s'imparteix la docència. Seria molt més productiu destinar esforços a millorar com s'ensenya als 
alumnes que no pas els serveis, que no tenen cap problema. 

- [Aspectes a millorar] Tots, per algun motiu m'he canviat de centre. 

- [Aspectes a millorar] Eficiència, responsabilitat i coherència 

- [Aspectes a millorar] Cal millorar molt encara tota la gestió de forma no presencial a nivell administratiu. 

- Heu ignorat els serveis d'impressió. Jo, per la mala qualitat de les impressions i per la baixa quota que tenim, 
fa temps que l'he deixat de fer servir. I la matrícula continua pujant de preu. 

 

PDI 

- En conjunt estan bé 

- [Aspectes a millorar] Em semblen molt bé els serveis i aquest sistema d'enquestes per millorar la seva qualitat. 
Hi ha serveis que no faig servir i els he valorat amb "3". 
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- [Aspectes a millorar] No tinc queixa dels serveis de la ETSETB sinó agraïments pel suport malgrat les limitacions 
i retallades. En un àmbit més UPC Atenea hauria de millorar molt en agilitat i facilitat d'ús si volem ser més 
eficients en la utilització d'aquestes eines. 

- [Aspectes a millorar] Evitar passar als professors tasques d'administració i serveis. Qualsevol aplicació 
informàtica que s'implementi per agilitzar tasques com ara introducció de notes, actualització de guia docent, 
etc., hauria de significar efectivament una reducció del temps que el professor hi dedica respecte del que hi 
dedicava en els processos anteriors i no al contrari. 

- [Aspectes a millorar] Crec que hi ha limitacions a la plataforma Atenea per facilitar la docència i estalviar 
temps. Crec que hauria d'haver mes comunicació amb els serveis TIC dels laboratoris i que es revisessin abans 
de les classes, per no fer perdre temps als estudiants. S'hauria de facilitar documentació més adequada i 
simplificada pels estudiants en quant als sistemes informàtics que es fan servir. Hauria de ser públic a cada 
nivell, la carre. El fet que la informació d'horaris i calendari només es pugui visualitzar en format pdf, en comptes 
de des de la mateixa pagina web es farragós. 

- [Aspectes a millorar] La reserva d'aules dels aularis (que a començament de curs normalment ens cal) és 
complicada, sempre l'he de fer per mail i mai encerto a qui li he de fer. 

- [Aspectes a millorar] En general fa falta molta transparència. Totes les dades han de ser públiques i amb el 
màxim nivell de detall. Les persones més qualificades, no les que tenen major antiguitat, haurien de prendre 
més responsabilitat. El serveis seria millor centralitzar-los a nivell de Campus Nord per a ser més eficients. La 
pàgina web de mobilitat és molt poc intuïtiva. 
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10.2. COMENTARIS SOBRE LES PERSONES 
 

ESTUDIANTAT 

- Sobre el tracte rebut pels membres de secretaria i consergeria s'ha de dir que depèn de qui t'atén. A secretaria 
una persona abans et tractava molt malament però sembla que l'últim any ha millorat el seu tracte amb la gent. 
A consergeria hi ha un home molt, però que molt, "paraula ofensiva" però n'hi ha un altre que no. 

- [Aspectes a millorar] L'únic punt seria la Secretaria Acadèmica. El tracte rebut (i el grau d'utilitat) depèn massa 
de qui sigui que t'està atenent 

- Hi ha poc personal apte per poder fer la feina a secretaria, cosa que provoca que vagin més lents, es formin 
mes cues i triguin mes en solucionar els problemes o les dubtes/ papers dels estudiants. 

- No es parla en cap moment del més important, ELS PROFESSORS! De la majoria estic molt content, però hi ha 
professors que no fan absolutament res de res. Cada any fan el mateix amb els mateixos errors. Algú hauria 
d'avaluar la seva feina i discernir si són bons professors per estar en aquesta universitat. Un clar exemple és  
XXX. 

- [Aspectes a millorar] L'escola necessita mes professors mes implicats en donar classe, mes formats com a 
professors i que es sàpiguen fer entendre. 

- [Aspectes a millorar] La qualitat del professorat 

- No tots els alumnes arriben amb un mateix nivell de coneixements a les darreres assignatures. Una possible 
solució seria que el professor el primer o segon dia de classe fes un petit qüestionari de 5-10 preguntes curtes 
per determinar el nivell de coneixements general i durant el curs fer incís en segons quins punts o donar 
referències perquè tothom segueixi el curs. 

- [Aspectes a millorar] Les persones que treballen de cara al públic millorarien la vida de tothom amb un simple 
somriure als llavis. 

-[Aspectes a millorar] Tots els treballadors de secretaria acadèmica haurien de tenir tota la informació i els 
coneixements necessaris per realitzar els tràmits corresponents a la seva feina. 

- [Aspectes a millorar] Crec que els professors que imparteixen assignatures amb anglès, haurien de tenir un 
nivell adequat per realitzar les classes. 

- [Aspectes a millorar] 1) L'actitud d'alguns docents deixa molt per desitjar. M'agradaria destacar el cas del 
senyor XXX., professor que ens ha fet perdre com a mínim 2 setmanes senceres de classes degut a les seves 
faltes d'assistència successives i sense justificar.  Malgrat que les substitucions han sigut bones, han arribat 
tard. 2) Els pocs grups que s'oferten al pla 92 és irrisori. Com és possible que només s'hagi obert un grup de 
tarda i ja està pel 3B?? El quadrimestre anterior van haver 2 grups de 3A. 

- Considero que la secretaria acadèmica fa les coses en general molt malament. És necessària molta més 
organització. Cada any sembla que hi hagi els mateixos problemes i no es resolguin d'un any a l'altre. Crec que 
sabent la quantitat de gent que ha de cursar cada assignatura no seria tan difícil obrir les places necessàries.  
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Per altra banda la informació que proporcionen davant de dubtes fa vergonya i acostumen a no ser gens 
amables. 

- [Aspectes a millorar] Administració i serveis: amb la retallada de personal i tot, crec que se'ls exigeix massa. 
Jo els demanaria que aprenguessin a fer servir eines de software lliure i així estalviar-nos unes quantes llicències 
completament innecessàries. Serveis Informàtics: a part de la feina actual, haurien de desenvolupar software 
per a automatitzar gestions de secretaria, posar-se les piles amb la web (no val el canvi d'estils, continua sent 
la mateixa web arcaica) i iniciar projectes de software lliure oberts a tota la comunitat (que sap programar) per 
a solucionar problemes endèmics de l'escola, sobretot del PAS. Per a fer això, es necessita afavorir la 
comunicació transversal: per exemple, ara mateix, la web no la porta ningú. Ningú la millora, ningú n'està 
encarregat directament. Hi ha gent que pot penjar-hi contingut, però poca cosa més. Ningú té un projecte de 
millora per a la web, i sé del que parlo. No hi ha lloc de "contacte amb l'administrador" per a reportar errors i 
internament, ni tan sols el becari web sap ben bé què ha de fer. (Ara ja saps qui sóc, possiblement). Crec que 
invertir en serveis informàtics és estalviar en hores de feina d'altres departaments. Fan falta:- generador 
d'horaris de matrícula- generador d'horaris per a estalviar-li maldecaps a XXX i millorar-ne la distribució- 
millorar prisma o pressionar per a fer-lo més flexible per a secretaria. Sempre diuen que "no hi podem fer res, 
el sistema no ens deixa"- eines per a facilitar els professors enviar notes i altres dades a direcció. També les 
notes d'exàmens finals, que no se'n disposa i és lamentable per la opacitat que genera.- eines per a generar 
estadístiques d'aprovats, suspensos, etc. amb més dades recollides per professors. En altres àmbits, també 
trobo que falla la comunicació cap a l'estudiant de:- les activitats de direcció- les de la dat- les de diversos 
òrgans de govern. Entre d'altres, consells de departament, junta d'escola, comissions, etc. Crec que en primer 
lloc, s'hauria d'explicar a l'estudiant amb un organigrama què és i què fa cada comissió, i arribant-hi des d'un 
lloc amb tràmits a realitzar: curricular assignatura, reconèixer crèdits, etc. En segon lloc, s'hauria de 
reconsiderar la confidencialitat de certa documentació. No entenc per què tant secretisme amb les actes de la 
junta, per exemple. En tercer lloc, s'hauria de visibilitzar més la informació no confidencial però amagada a la 
intranet, que poca gent consulta. Per la meva part, faré el que pugui des de la DAT, però poca feina podré fer 
jo sol o amb algun company. Salut 

 

PDI 

- L'actitud del personal de l'Escola en general és molt atenta i amigable. Intenten resoldre els problemes, però 
la complexitat organitzativa és massa elevada, el que fa que apareguin molts problemes. L'equip directiu hauria 
de fer un esforç de simplificació real, tan dels processos de l'Escola com de les tasques del professorat, que se 
li demana avaluar més i fer més feina amb menys reconeixement. La mentalitat de creació dels nous plans 
continua essent antiquada. No s'ha tingut en compte que els crèdits ECTS són d'esforç d'estudiant i no de 
professorat i s'ha fet la regla de tres fàcil. Un curs de màster implica menys dedicació horària a l'estudiant i al 
professor. No es té en compte que és més avançat que el grau i de fet hauria d'implicar més esforç per a les 
dues parts. En canvi es fomenta el contrari. 

 

PAS 

- L'Escola funciona degut a la capacitat d'adaptació i treball del personal d'administració i serveis 
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-[Aspectes a millorar] Crec que el PDI hauria de treballar la seva empatia vs. el PAS. Que abans que es prenguin 
certes decisions, s'analitzi amb consciència el què pot comportar. 

- Estem passant una calor a l'estiu i un fred a l'hivern que és de tortura xinesa! ens podem fer els "huevos con 
bacon" a l'esquena, quasi quasi! Anem mancats de material, amb les retallades, ens manca material molt bàsic, 
o escasseja. A secretaria ens falta personal, és una bogeria sobretot a l'època de matrícula. Només ens falta el 
"suero" i la "sonda"!! Respecte les cues que es fan, potser unes revistetes (reaprofitades, of course, que ja 
sabem que hi ha crisi!) per la gent que espera no estaria malament per pujar els ànims. Això, o els muntem una 
gimcana aviam si els tenim distrets! El millor de l'escola, l'ambient que hi ha! i la resta del PAS, 
maquíssim!!Respecte l'actual equip directiu, considero que és treballador i eficient (i respectuós en el tracte), 
i s'implica en els afers de l'escola. 

-En aquesta Escola el que preval per davant de tot és el PDI, les diferències entre PDI i PAS sempre han estat 
molt importants, però recentment aquestes diferències estan més acusades. Per altra banda, algunes decisions 
que es prenen apartment sembla que s'hagin pres de manera impulsiva, sense mirar-ho en perspectiva ni 
preveure les conseqüències. 
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10.3. COMENTARIS SOBRE ELS RECURSOS: INSTAL·LACIONS I EINES DE GESTIÓ 
 

ESTUDIANTAT 

- [Aspectes a millorar] Biblioteca els caps de setmana i horaris nocturns en època d'exàmens. Els ordinadors a 
disposició dels alumnes no funcionen mai bé, i no tenen pràcticament cap programa dels que es fan servir a 
moltes assignatures. Versions antigues de tot, impossibilitat d'instal·lar cap aplicació, ni tan sols per poder obrir 
moltes pagines web. La prova es que he hagut de repetir l'enquesta 4 vegades per un problema en el 
servidor.Aquesta escola amb l'excusa de la crisi esta cada vegada pitjor, no tot s'arregla amb diners. 

- [Aspectes a millorar] En las nuevas aulas de estudio se podrían colocar más mesas y sillas en vez de butacas 
en algunas zonas y así aprovechar su amplio espacio. La distribución actual limita mucho el aforo de 
estudiantes. 

- [Aspectes a millorar] Administració i serveis: amb la retallada de personal i tot, crec que se'ls exigeix massa. 
Jo els demanaria que aprenguessin a fer servir eines de software lliure i així estalviar-nos unes quantes llicències 
completament innecessàries. Serveis Informàtics: a part de la feina actual, haurien de desenvolupar software 
per a automatitzar gestions de secretaria, posar-se les piles amb la web (no val el canvi d'estils, continua sent 
la mateixa web arcaica) i iniciar projectes de software lliure oberts a tota la comunitat (que sap programar) per 
a solucionar problemes endèmics de l'escola, sobretot del PAS. Per a fer això, es necessita afavorir la 
comunicació transversal: per exemple, ara mateix, la web no la porta ningú. Ningú la millora, ningú n'està 
encarregat directament. Hi ha gent que pot penjar-hi contingut, però poca cosa més. Ningú té un projecte de 
millora per a la web, i sé del que parlo. No hi ha lloc de "contacte amb l'administrador" per a reportar errors i 
internament, ni tan sols el becari web sap ben bé què ha de fer. (Ara ja saps qui sóc, possiblement). Crec que 
invertir en serveis informàtics és estalviar en hores de feina d'altres departaments. Fan falta:- generador 
d'horaris de matrícula- generador d'horaris per a estalviar-li maldecaps a XXX i millorar-ne la distribució- 
millorar prisma o pressionar per a fer-lo més flexible per a secretaria. Sempre diuen que "no hi podem fer res, 
el sistema no ens deixa"- eines per a facilitar els professors enviar notes i altres dades a direcció. També les 
notes d'exàmens finals, que no se'n disposa i és lamentable per la opacitat que genera.- eines per a generar 
estadístiques d'aprovats, suspensos, etc. amb més dades recollides per professors. En altres àmbits, també 
trobo que falla la comunicació cap a l'estudiant de:- les activitats de direcció- les de la dat- les de diversos 
òrgans de govern. Entre d'altres, consells de departament, junta d'escola, comissions, etc. Crec que en primer 
lloc, s'hauria d'explicar a l'estudiant amb un organigrama què és i què fa cada comissió, i arribant-hi des d'un 
lloc amb tràmits a realitzar: curricular assignatura, reconèixer crèdits, etc. En segon lloc, s'hauria de 
reconsiderar la confidencialitat de certa documentació. No entenc per què tant secretisme amb les actes de la 
junta, per exemple. En tercer lloc, s'hauria de visibilitzar més la informació no confidencial però amagada a la 
intranet, que poca gent consulta. Per la meva part, faré el que pugui des de la DAT, però poca feina podré fer 
jo sol o amb algun company. Salut 

 

PAS 

- Les condicions en que es treballa en el mes de juliol, a les Secretaries Acadèmiques, on hi ha el procés 
d'avaluació i matrícula, on els estudiants venen a finestreta per tal de resoldre els seus assumptes i l'aire 
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condicionat NO FUNCIONA, els despatxos estan a 30º, encara que hi hagin ventiladors i les finestres obertes.Per 
tot això es una mica agobiant treballar en aquestes condicions. 

- Estem passant una calor a l'estiu i un fred a l'hivern que és de tortura xinesa! ens podem fer els "huevos con 
bacon" a l'esquena, quasi quasi!Anem mancats de material, amb les retallades, ens manca material molt bàsic, 
o escasseja.A secretaria ens falta personal, és una bogeria sobretot a l'època de matrícula. Només ens falta el 
"suero" i la "sonda"!! Respecte les cues que es fan, potser unes revistetes (reaprofitades, of course, que ja 
sabem que hi ha crisi!) per la gent que espera no estaria malament per pujar els ànims. Això, o els muntem una 
gimcana aviam si els tenim distrets!El millor de l'escola, l'ambient que hi ha! i la resta del PAS, maquíssim!! 
Respecte l'actual equip directiu, considero que és treballador i eficient (i respectuós en el tracte), i s'implica en 
els afers de l'escola. 

- Problemes cada estiu amb l'aire condicionat. 

- [Aspectes a millorar] Los alumnos deberían tener una visibilidad mayor de la oferta de PFCs  y TFC publicada 
en la web de la escuela. La aplicación que existe para introducir la oferta de un PFC es muy pobre y debería 
mejorarse mucho. Por lo que me cuentan algunos alumnos no saben ni que existe. La gestión de los PFCs de 
movilidad debería simplificarse 
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10.4. COMENTARIS SOBRE LA INFORMACIÓ 
 

ESTUDIANTAT 

- [Aspectes a millorar] Em sembla que estaria bé una explicació més específica sobre en què es diferencien les 
diferents branques d'estudi que existeixen (telemàtica, sistemes de telecomunicacions, sistemes audiovisuals, 
electrònica) i quines opcions hi ha alhora d'acabar el grau (màster, treballs, pràctiques a empreses, etc.). 

- [Aspectes a millorar] Complir amb les dates marcades (entrega de notes, publicació d'informació docent...)- 
Actualitzar la informació sobre els horaris, oferta d'assignatures, etc. amb més temps (estaria bé 1 mes, per 
poder compaginar-ho amb les diferents parts implicades)  abans de la matrícula- Enviar/publicar la informació 
que es dóna a les reunions informatives (mobilitat, optativitat, etc.) ABANS de les reunions, i no mesos després. 

- [Aspectes a millorar] Sistema de matriculació i previsió de places en els grups, a més fent bé aquesta gestió 
s'evitarien els problemes i la mala gestió dels canvis de grup, ja que tenir que buscar jo personalment una 
persona que vulgui el canvi de grup oposat al meu i tenir que anar els dos a secretaria a efectuar el canvi NO 
hauria de ser una solució; no costaria tant implementar un programa que gestionés els canvis de grup de 
manera automàtica.-Pagina web de l'escola tècnica superior d’enginyeria de TELECOMUNICACIONS de 
Barcelona (en casa de herrero cuchara de palo?). 

- [Aspectes a millorar] La información referente a cada itinerario formativo en general es a día de hoy muy 
deficiente. La web de la ETSETB es una maraña de información poco estructurada acerca de estudios de grado, 
másteres nuevos, másteres viejos, planes de estudios antiguos y planes de estudios nuevos.Aclarar los pasos 
para llevar a cabo la matrícula de un itinerarios en concreto (en mi caso, un plan de estudios de máster 
semipresencial en extinción) y encontrar exactamente qué asignaturas son las que realmente puedo escoger 
de entre toda la oferta (del orden de 20 documentos en PDF con tablas de horarios en diferentes formatos y 
con acrónimos no resueltos, más información adicional en otras subsecciones) se convierte en una verdadera 
odisea. En mi opinión, creo que es mucho más fácil componer una base de datos con un registro de asignaturas 
cuyos parámetros sean flags que indican a qué itinerario o tipo de estudios se corresponde cada una. El 
estudiante podría acceder a una aplicación web en la cual indicaría cuáles son sus estudios y su nivel o itinerario, 
y ésta le proporcionaría toda la oferta de materias de la escuela que éste podría matricular correspondiéndose 
con su solicitud. 

- [Aspectes a millorar] Que la información de la gestión académica como la matrícula, opciones de matrícula, 
tipos de becas, etc., sea más clara, sencilla, precisa, estructurada, etc. 

- [Aspectes a millorar] Administració i serveis: amb la retallada de personal i tot, crec que se'ls exigeix massa. 
Jo els demanaria que aprenguessin a fer servir eines de software lliure i així estalviar-nos unes quantes llicències 
completament innecessàries. Serveis Informàtics: a part de la feina actual, haurien de desenvolupar software 
per a automatitzar gestions de secretaria, posar-se les piles amb la web (no val el canvi d'estils, continua sent 
la mateixa web arcaica) i iniciar projectes de software lliure oberts a tota la comunitat (que sap programar) per 
a solucionar problemes endèmics de l'escola, sobretot del PAS. Per a fer això, es necessita afavorir la 
comunicació transversal: per exemple, ara mateix, la web no la porta ningú. Ningú la millora, ningú n'està 
encarregat directament. Hi ha gent que pot penjar-hi contingut, però poca cosa més. Ningú té un projecte de 
millora per a la web, i sé del que parlo. No hi ha lloc de "contacte amb l'administrador" per a reportar errors i 
internament, ni tan sols el becari web sap ben bé què ha de fer. (Ara ja saps qui sóc, possiblement). Crec que 
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invertir en serveis informàtics és estalviar en hores de feina d'altres departaments.Fan falta:- generador 
d'horaris de matrícula- generador d'horaris per a estalviar-li maldecaps al Clavero i millorar-ne la distribució- 
millorar prisma o pressionar per a fer-lo més flexible per a secretaria. Sempre diuen que "no hi podem fer res, 
el sistema no ens deixa"- eines per a facilitar els professors enviar notes i altres dades a direcció. També les 
notes d'exàmens finals, que no se'n disposa i és lamentable per la opacitat que genera.- eines per a generar 
estadístiques d'aprovats, suspensos, etc. amb més dades recollides per professors. En altres àmbits, també 
trobo que falla la comunicació cap a l'estudiant de:- les activitats de direcció- les de la dat- les de diversos 
òrgans de govern. Entre d'altres, consells de departament, junta d'escola, comissions, etc.Crec que en primer 
lloc, s'hauria d'explicar a l'estudiant amb un organigrama què és i què fa cada comissió i arribant-hi des d'un 
lloc amb tràmits a realitzar: curricular assignatura, reconèixer crèdits, etc. En segon lloc, s'hauria de 
reconsiderar la confidencialitat de certa documentació. No entenc per què tant secretisme amb les actes de la 
junta, per exemple.En tercer lloc, s'hauria de visibilitzar més la informació no confidencial però amagada a la 
intranet, que poca gent consulta.Per la meva part, faré el que pugui des de la DAT, però poca feina podré fer jo 
sol o amb algun company.Salut 

- [Aspectes a millorar] una distribució de la informació respecte al grau de necessitat de ésser conegut per 
l'estudiant de telecos, com per exemple:Coses bàsiques que ha de conèixer un telecos abans, durant i després 
de fer la carrera... ( orientació efectiva per a l'estudiant. ) 

- [Aspectes a millorar] Un aspecte interessant seria la possibilitat de consultar la disponibilitat de les consultes 
amb el personal docent de la mateixa manera que es fa a l'hora de reservar una aula informàtica o d'estudi: 
mirar horaris i disponibilitat i reservar hora. 

 

PDI 

- [Aspectes a millorar]  Tràmits per la matrícula, nomenament de tribunal, terminis i lectura del PFC. Estaria bé 
que el procés estigués explicat (breument) en algun lloc, tant per a l'alumne com per al professor. 

- [Aspectes a millorar] En general fa falta molta transparència. Totes les dades han de ser públiques i amb el 
màxim nivell de detall. Les persones més qualificades, no les que tenen major antiguitat, haurien de prendre 
més responsabilitat. El serveis seria millor centralitzar-los a nivell de Campus Nord per a ser més eficients. La 
pàgina web de mobilitat és molt poc intuïtiva. 

- [Aspectes a millorar] La comunicació institucional es molt important i penso que es francament millorable.Si 
no es pertany a cap òrgan de govern, no es te quasi cap informació del que passa a l'Escola. 

- El fet de tenir informació a la intranet i a Atenea, porta a inconsistències i actualitzacions incorrectes de llistats 
d'alumnes.I de vegades, i ha informació difícil de trobar.També es farragós haver d'introduir cada curs la 
mateixa informació, en comptes de mantenir-la. 

- [Aspectes a millorar] Millorar la informació al professorat. De vegades inunden la bústia amb informacions 
irrellevants i moltes vegades no s'ha informat gens o gairebé gens sobre temes transcendents. Exemples: 
Creació de nova titulació d'Enginyeria Física, oferta d'assignatures optatives o de seminaris, política quan hi ha 
vagues d'estudiants, problemàtiques al rectorat de la UPC, etc. 
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- [Aspectes a millorar] Quan s´elaboren o modifiquen plans d´estudis, normatives, etc., pot ser caldria una mica 
més de transparència i participació general 

- [Aspectes a millorar] Los alumnos deberían tener una visibilidad mayor de la oferta de PFCs  y TFC publicada 
en la web de la escuela. La aplicación que existe para introducir la oferta de un PFC es muy pobre y debería 
mejorarse mucho. Por lo que me cuentan algunos alumnos no saben ni que existe. La gestión de los PFCs de 
movilidad debería simplificarse 

- [Aspectes a millorar] Crec que hi ha limitacions a la plataforma Atenea per facilitar la docència i estalviar 
temps. Crec que hauria d'haver mes comunicació amb els serveis TIC dels laboratoris i que es revisessin abans 
de les classes, per no fer perdre temps als estudiants. S'hauria de facilitar documentació més adequada i 
simplificada pels estudiants en quant als sistemes informàtics que es fan servir. Hauria de ser públic a cada 
nivell, la carre. El fet que la informació d'horaris i calendari només es pugui visualitzar en format pdf, en comptes 
de des de la mateixa pagina web es farragós. 

- El comentari principal és que les fotografies dels alumnes tarden molt en incorporar-se als llistats. Fins i tot, 
molt sovint acaba el quadrimestre i encara hi ha alumnes sense fotografia. És molt important disposar del llistat 
d’alumnes amb fotografia durant la primera quinzena de docència. 
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10.5. COMENTARIS SOBRE LA QUALITAT DE LA VIDA LABORAL 
 

PAS 

- Treball en equip.Bona comunicació. 

- [Aspectes a millorar] Cursos de formació, reciclatge. 

- [Aspectes a millorar] Dimensionament adequat de les plantilles.Reconeixement de la feina desenvolupada. 

- [Aspectes a millorar] Falta de personal. Saturació de treball. Errors en processos per falta de temps. 

- [Aspectes a millorar] Les coses s'han d'anar implementant amb el temps suficient. Si una idea per molt bona 
que sigui no hi ha pressupost ni personal, val més que no es faci.La informació ha d'estar a l'abast de tothom i 
les coses s'han de pensar i no fer-les a salt de mata. 

- [Aspectes a millorar] Necessitem més personal. No podem continuar així.S'estan produint errors motivats per 
l'excés de treball. 

- [Aspectes a millorar] Tema climàtic a l'escola, com ja he comentat, i hem de pensar alguna forma per cobrir la 
manca de recursos a la secretaria (i sort que alguns companys/es d'altres unitats ens estan donant algun cop 
de mà!). Tema perfils a l'escola, crec que en general les places estan perfilades a la baixa.Cal treballar per una 
major planificació dels processos i procediments, i intentar que els serveis generals respectin aquests, ja que si 
no, de vegades ens trobem immersos/es en canvis constants de criteris (un cert nivell és inevitable però per 
intentar-ho minimitzar tot el possible). 
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10.6. COMENTARIS SOBRE LES ENQUESTES 
 

ESTUDIANTAT 

-No reflejan criterios realistas 

- La última pregunta no està del tot ben pensada: hi ha una escala de l'1 al 5 però a l'enunciat únicament diu a 
que corresponen el 1, el 3 i el 5.- Deixa molt a desitjar que en una enquesta oficial de l'escola en una pregunta 
hi posi: només graus. Hi ha mecanismes per a que s'activi la pregunta quan l'estudiant selecciona que es de 
Grau. 

- A la pregunta "He assolit les competències de les matèries que he cursat (només estudiants de graus)" podríeu 
afegir després les següents: - He aprovat almenys 1 examen estudiant, sense mòbil ni copiar. - No he 
entès res, em vaig matricular del grup que te el "parcial fàcil" per tenir contínua de 9. - Procuro caure bé al 
professor perquè m'ajudi durant els exàmens. Què ha passat amb l'enquesta sobre el professorat? 

- Faltaria preguntar un parell de coses, com per exemple si coneixes i/o participes els òrgans de govern de 
l'escola, o que és el Casal de l'estudiantat o Assemblea Campus Nord, i així un parell de temes més. 

- Hay muchas preguntas que no me involucran o todavía no me he encontrado en situación de valorar o dar 
una opinión. Creo que deberían, en medida de lo posible, estar adaptadas (personalizadas) a la situación actual 
en la que se encuentra el alumno en la UPC. 

- Les que es refereixen a les assignatures i a la seva distribució de càrrega de treball són massa generals. Ni ha 
unes que funcionen bé i unes altres que funcionen terriblement malament, no crec que les preguntes es 
trobin ben enfocades. 

 

-  Crec que valorar les assignatures en global és un error, em refereixo a la pregunta de si les hores lectives són 
suficients, doncs bé per algunes assignatures en falten i per altres en sobren. 

- Las preguntas corresponden bien a las actividades de los estudiantes en la UPC. 

PDI  

- Com que aquest any no sóc professor de l'Escola (actualment treballo com a Personal de Suport a la Recerca) 
però he rebut mails insistint que contestés l'enquesta, he contestat les preguntes que he pogut i a la resta he 
posat NS/NC. Espero que la part d'informació que puc donar resulti útil. 
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10.7. COMENTARIS SOBRE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 
 

ESTUDIANTAT 

- Donar-li un espai a l'Assemblea d'Estudiants del Campus Nord per a donar-la a conèixer. 

- [Aspectes a millorar] Promocionar més les associacions. Horari de biblioteca més extens (tot i que no és 
estrictament de l'ETSETB). 

- [Aspectes a millorar] Ja ho vaig comentar a una enquesta anterior i, pel que he vist, es farà (el que les 
associacions tinguin un temps per posar el seu "escaparate" per donar-se a conèixer), per tant donar les gràcies 
per això i felicitar la bona feina (sempre es pot millorar, però considero que s'està fent una molt bona feina). 

- [Aspectes a millorar] Gairebé tot correcte, excepte:- El mal plantejament de les Jornades de Portes Obertes 
en quant a organització. S'han de saber trobar altres i millors recursos per captar alumnes.-Tot i així, com a 
comentari, seria bo que l'escola recolzés plenament les Associacions (si més no a les relacionades amb les 
Telecomunicacions), fent-ne més difusió i incentivant als alumnes a participar-hi. 

- [Aspectes a millorar] Se puede reservar más alojamientos para los de máster y más baratos. 
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10.8. COMENTARIS SOBRE ELS PLANS D’ESTUDI 
 

ESTUDIANTAT 

- Crec que el desenvolupament del graus s'hauria d'haver fet amb més temps. Ja que per exemple dels màsters 
que es realitzaran els curs que ve no tenim suficient informació. 

- No es tracta el tema del material subministrat a la gent  que cursa les assignatures en regim  de semi-
presencialitat. Normalment no tot ho que es dona a classe es reflecteix en aquest material. Per ho que 
augmenta l'esforç a realitzar i disminueix la probabilitat d'aprovar. 

- Crec que el fet de posar-nos tant de treball a fora de l'aula i donar la teoria tant ràpid (típic de Graus) fa que 
no aprenguem amb contundència tot allò que hauríem de controlar sobradament. O per lo menys, ja que ens 
tenim que buscar la vida fora de l'aula per aprendre a fer exercicis, estaria bé que ens orientessin una mica 
sobre on podem trobar bons recursos per aprendre-ho a fer. 

- Algunas asignaturas del grado de Sistel, como CDA podría seguirse mejor su plan de estudios ya que cada 
cuatrimestre el profesor encargado no lo sigue y cada vez parece una asignatura distinta. 

- [Aspectes a millorar] 1. La mala gestió dels laboratoris. La majoria de laboratoris, es basen en seguir una 
memòria feta pel professor i sovint molt poc actualitzada que només demana als alumnes seguir unes 
indicacions. Típicament és avorrit i poc interessant, i fomenta clarament que els estudiants amb el temps just 
per aprovar les assignatures teòriques, copiïn els previs i aprofundeixin poc en els coneixements. Com a idea, 
donar una visió pràctica de la teoria, està molt bé, però la realitat és que la majoria d'estudiants no aprenen 
pràcticament res en el lab. 2. Proposta: Els laboratoris, com ja es fa, han d'augmentar a mesura que avances 
en la carrera i haurien de separar-se en dues parts. La primera donar a conèixer unes eines bàsiques amb les 
que treballar (2-4 sessions) i a partir d'aquí motivar els estudiants a presentar treballs basats en aquestes 
eines i coneixement. Fer mini projectes que potser podrien tenir continuïtat amb els anys. Cal fomentar molt 
més la creativitat i l'emprenedoria, i els laboratoris és el lloc on fer-ho! Aprendre, conèixer unes eines, pensar 
i desenvolupar un servei, una utilitat,... Això és ser un enginyer! 

- [Aspectes a millorar] Canviar la filosofia d'ensenyament. 

- [Aspectes a millorar] Crec que els serveis de l'Escola són totalment adequats, el problema més important de 
l'Escola és com s'imparteix la docència. Seria molt més productiu destinar esforços a millorar com s'ensenya als 
alumnes que no pas els serveis, que no tenen cap problema. 

- [Aspectes a millorar] El grau de telemàtica, tan els professors com el pla docent, és lamentable. Estic molt, 
però molt descontent amb l'escola. 

- Sobre el segon cicle d'enginyeria electrònica he de dir que la oferta d'assignatures en mode semi-presencial 
em sembla més aviat una estafa que no una altra cosa. Podria assegurar que al voltant del 85% de les 
assignatures del segon cicle s'avaluen exactament amb el mateix procediment per als alumnes presencial i 
semi-presencials i la única diferència entre aquests acaba sent l'horari dels grups de laboratori. M'agradaria 
saber per què aleshores s'ha de pagar aquest increment de preu a la matrícula pel suposat treball extra del 
professor per als alumnes semi-presencials quan aquest treball extra no existeix en absolut. També crec que 
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s'hauria de millorar el procediment per anar a revisions d'examen o per fer al·legacions, ja que hi ha professors 
que fins i tot s'arriben a negar a ensenyar-te el teu examen, n'hi ha que demanen que els hi enviïs un e-mail i 
n'hi ha (només un cas) que fan servir l'aplicació de la intranet. Em sembla que pel be de tots els estudiants 
aquest procediment hauria d'estar estandarditzat per normativa i no que cada professor faci el que li sembli be 
a ell. 

- La distribució de treballs és sobretot al final del curs, quan més temps necessites per estudiar els exàmens. 
Les assignatures de 2.5 ECTS normalment donen més feina no presencial que les de 5 ECTS. Determinats 
màsters han quedat totalment desvirtuat, sense la oferta d'assignatures que ens van prometre quan ens vam 
matricular, i es nota la pressa per a què acabem. 

- [Aspectes a millorar] PLA 92 

 

PDI 

- El disseny del nou Màster de l'Escola no ha estat gens transparent. 

- Crec que el plantejament dels nous plans d'estudis És equivocat, no estem donant una base sòlida de 
coneixements als nostres estudiants. La especialització a nivell de grau i unificació a nivell de màster és just el 
contrari del que hauríem de fer. He pogut constatar com les universitats de recerca europees han tornat a un 
plantejament de 5 anys poc o gens diversificat amb una titulació de mobilitat (no professional)  als 3 anys. 
Nosaltres hem convertit una titulació solvent i reconeguda en un pot-pourri de titulacions que em temo molt 
resultaran amb uns estudiants que en conjunt tindran pitjor preparació i reconeixement.  Al meu entendre cal 
una reflexió urgent i canvis en profunditat saltant el guió reglamentari amb imaginació si cal. En Educació 
Superior té sentit que hi hagi universitats i escoles repartides pel territori per a les tasques menys exigents de 
l'exercici professional i altres universitats singulars de nivell internacional orientades a la recerca que recolzin 
la R&D d'un país. L’ETSETB estava en el aquest segon grup però amb les decisions de la UPC i també de l’ETSETB 
en matèria acadèmica em temo que ja no hi som. Hem de triar on volem ser, no podem jugar en les dues 
divisions a la vegada. 

- Crec que, amb tants graus, s'ha perdut cohesió. 

- Puede que se tuviera que replantear el tema de los dos primeros años comunes en los grados. Los alumnos 
son muy heterogéneos, y tienen un nivel muy distinto, además de que tienen intereses diversos (el que quiere 
hacer multimedia la electrónica no le importa, por poner un ejemplo). Al final lo de mezclar peras con manzanas 
no sé si fue una buena idea y están llegando a segundo curso alumnos que no deberían haber superado primero. 

- Considero que s'haurien de suprimir els cursos intensius. Una persona que ha suspès el curs amb una nota de 
teoria/problemes inferior a 3 (a 3 generalment hi arriba amb la nota de pràctiques) no em crec que sàpiga gaire 
més després de 5 classes més rebudes al cap de dues setmanes. El que passa és que aprèn quatre coses que 
són les que li surten a l'examen de l'intensiu. Consti que no estic criticant els professors que donen l'intensiu. 
És lògic que si en 10 hores insisteixen en determinats temes preguntin el que han explicat, no un tema que ni 
han esmentat. Jo faria el mateix. La solució NO és posar l'examen abans de començar el curset, ja que llavors 
un té tendència a explicar el que sap que sortirà. També és lògic. En qualsevol cas el resultat és que passen 
alumnes que estan massa verds per anar a cursos superiors i que en molts casos ja aposten per les rebaixes 
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(treure un 3 per poder fer l'intensiu i aprovar fàcil) quan estudien per l'examen final. Jo (amb una experiència 
de 30 anys) em veig incapaç de honradament garantir que els alumnes que passen l'intensiu saben l'assignatura. 
No sé fins a quin punt és important que la sàpiguen, però al menys un grau de maduresa sí que el considero 
necessari. 

- Caldria informar al professorat sobre els resultats del control de qualitat sobre el desplegament dels graus. 
Cal informar amb detall sobre la planificació dels màsters. 

- Mentre l'escola no s'impliqui en l'assignació de l'encàrrec docent i en la definició i supervisió de les diferents 
assignatures serà difícil poder assolir el nivell d'excel·lència. 
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10.9. COMENTARIS FORA DE L’ABAST DE L’ENQUESTA (SERVEIS NO OFERTS 
DIRECTAMENT PER L’ESCOLA) 

 

ESTUDIANTAT 

-A la pregunta "He assolit les competències de les matèries que he cursat (només estudiants de graus)" 
podríeu afegir després les següents: - He aprovat almenys 1 examen estudiant, sense mòbil ni copiar.
 - No he entès res, em vaig matricular del grup que te el "parcial fàcil" per tenir contínua de 9. - 
Procuro caure bé al professor perquè m'ajudi durant els exàmens. Què ha passat amb l'enquesta sobre el 
professorat? 

- Els ordinadors a disposició dels alumnes no funcionen mai bé i no tenen pràcticament cap programa dels que 
es fan servir a moltes assignatures. Versions antigues de tot, impossibilitat d'instal·lar cap aplicació, ni tan sols 
per poder obrir moltes pagines web. A la pregunta Que ha passat amb l'enquesta sobre el professorat? 

- Les instàncies fetes a secretaria que demanen retorn de diners tenen terminis massa llargs (tot un semestre 
per a que em retornessin uns diners que se'm van cobrar durant la matricula i que no tenien en compte el 
descompte d’una MH que havia obtingut el semestre anterior). A l'oficina de relacions externes se'm va donar 
informació equivocada respecte les assignatures a matricular per poder renovar un contracte de feina en un 
conveni de pràctiques a l'empresa que em va provocar perjudicis durant el semestre. Cal una urgent millora a 
l'oficina de mobilitat internacional. Se'm va concedir una plaça Erasmus tot i ells saber que no tenia el nivell 
d'Anglès que a la Universitat destí em demanava, provocant que finalment perdés la plaça concedida i en 
conseqüència també les altres opcions de mobilitat. En canvi, el servei de biblioteca és excel·lent. Són atents 
amb els usuaris i responen ràpid i atentament les consultes i suggeriments fets a través del web. 

- [Aspectes a millorar] Biblioteca els caps de setmana i horaris nocturns en èpocad'exàmens.Els ordinadors a 
disposició dels alumnes no funcionen mai bé, i no tenen pràcticament cap programa dels que es fan servir a 
moltes assignatures. Versions antigues de tot, impossibilitat d'instal·lar cap aplicació, ni tan sols per poder obrir 
moltes pagines web. La prova es que he hagut de repetir l'enquesta 4 vegades per un problema en el servidor. 
Aquesta escola amb l'excusa de la crisi esta cada vegada pitjor, no tot s'arregla amb diners. 

- [Aspectes a millorar] Les e-enquestes sobre assignatures i professors crec que eren prou reveladores de la 
satisfacció segons l'assignatura i professor 

- [Aspectes a millorar] Crec que s'haurien de realitzar les enquestes de satisfacció amb els professors i les 
assignatures cursades cada quadrimestre (aquest any només l'hem realitzat al 1rQ i crec que és bastant útil) 

- [Aspectes a millorar] Enquestes de professorat, de manera que ells puguin saber quina és la valoració que fan 
d'ells els seus alumnes. 

- [Aspectes a millorar] Crec que l'Atenea podria millorar molt  més. 

- [Aspectes a millorar] Promocionar més les associacions.Horari de biblioteca més extens (tot i que no és 
estrictament de l'ETSETB) 
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PDI  

- [Aspectes a millorar] Quan vaig demanar que m'activessin l'accés al mòdul C3, em van canviar la targeta-
carnet però la nova que em van enviar no tenia l'accés activat (i l'accés a la Biblioteca havia quedat 
desactivat).La meva opinió és que l'accés a les biblioteques universitàries hauria de ser obert a tothom, sense 
targetes ni carnets. Com a molt podria haver-hi una limitació en època d'exàmens. 

- [Aspectes a millorar] No tinc queixa dels serveis de la ETSETB sinó agraïments pel suport malgrat les limitacions 
i retallades.En un àmbit més UPC Atenea hauria de millorar molt en agilitat i facilitat d'ús si volem ser més 
eficients en la utilització d'aquestes eines. 

- [Aspectes a millorar] Coordinació, suposo per això les preguntes anteriors d'aquesta enquesta. Serà que no 
m'entero prou, però de vegades, no sé si em pregunteu sobre aspectes que es troben a Atenea o directament 
al B3.Respecte els aspectes d'Atenea, tinc queixa: Fa temps, qualsevol pregunta o dubte que tenia sobre Atenea 
era resolt satisfactòriament en un termini molt breu (per telèfon o inclús per escriptori remot). Els darrers dos 
quadrimestres: El tracte és igualment molt amable, però no resolen els dubtes i la solució que ofereixen (que 
sovint no és el que pregunto) és dolenta. 

- [Aspectes a millorar] Crec que hi ha limitacions a la plataforma Atenea per facilitar la docència i estalviar 
temps. Crec que hauria d'haver mes comunicació amb els serveis TIC dels laboratoris i que es revisessin abans 
de les classes, per no fer perdre temps als estudiants. S'hauria de facilitar documentació més adequada i 
simplificada pels estudiants en quant als sistemes informàtics que es fan servir. Hauria de ser públic a cada 
nivell, la carre. El fet que la informació d'horaris i calendari només es pugui visualitzar en format pdf, en comptes 
de des de la mateixa pagina web es farragós. 
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11.   FITXA TÈCNICA 
Qüestionaris utilitzats (veure annex Preguntes enquestes) 

Estudiantat 

 Preguntes de la 1 a la 9: valoracions sobre el serveis 
 Preguntes de la 10 a la 15: valoracions sobre els programes formatius 
 Pregunta 16: valoració sobre la vida universitària (associacions) 
 Preguntes obertes (text lliure): 2. 

• Comentaris sobre les preguntes del qüestionari 
• Propostes de millora sobre els serveis. 

Professorat 

 Preguntes de la 1 a la 7: valoracions sobre el serveis 
 Preguntes de la 8 a la 11: valoracions sobre els programes formatius 
 Preguntes obertes (text lliure): 2. 

• Comentaris sobre les preguntes del qüestionari 
• Propostes de millora sobre els serveis. 

Personal d’Administració i Serveis 

 Preguntes de la 1 a la 15: valoracions sobre les condicions laborals 
 Preguntes obertes (text lliure): 2. 

• Comentaris sobre les preguntes del qüestionari 
• Propostes de millora sobre els serveis. 

 

Responsables de l’Informe de les enquestes 

Montserrat Pardàs Feliu. Sotsdirectora de Planificació i Qualitat 

Joan Sardà Ferrer. Adjunt de Qualitat 

 

Coordinador de l’ETSETB per al procés d’enquestes 

Alberto Clavero Navarro. Cap de l’Àrea de Planificació i Estudis 

 

Coordinadora del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat UPC per al procés d’enquestes de 
satisfacció 

Laura Campeny Carrasco 

 

Tractament de les dades 

Susana Prat del Barrio. Tècnica de Suport de l’Àrea de Planificació i Estudis. 

 

Dates realització de l’enquesta 

Del 4 al 25 de juliol de 2013  
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Nombre d’enquestes processades 

 

 Població Mostra total Completades 
(amb resposta) 

En blanc 
(sense respostes) 

% Participació 
(completades) 

Estudiantat 1.917 477 326 151 17,0% 

PDI 285 116 83 33 29,1% 

PAS 43 38 28 10 65,1% 

TOTAL 2.245 631 437 194 19,5% 
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