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1 Introducció  

El  reglament de  l’Escola, en el  seu article 24 punt  (d) estableix  com a  funcions del director 

elaborar i sotmetre a la consideració i la sanció de la Junta l’informe de gestió anual de l’Escola. 

Aquest és de format  lliure  i de caràcter estratègic, en el que es presenten  les diferents  línies 

d’actuació en els diversos àmbits de la gestió de l’Escola.  

D’altra banda el reglament de l’Escola, en el seu article 33 punt (g) indica que és competència 

del secretari acadèmic elaborar la memòria anual de l’Escola. Aquest document s’ha d’elaborar  

seguint les directrius donades per la  “Normativa sobre la Memòria Anual de la Universitat i de 

les Unitats Acadèmiques” (Acord núm. 158/2013 del Consell de Govern), i  en el qual es recullen 

les principals dades sobre l’activitat desenvolupada per ‘Escola al llarg d’un any acadèmic. 

Atès  que  ambdós  documents  són  complementaris  es  presenten  conjuntament.  Un  primer 

document  anomenat  “Informe  de  Gestió  2015/2016”  i  un  segon  document,  anomenat 

“Memòria 2015/2016”, que detalla les dades concretes relacionades amb aquesta gestió i que 

té uns continguts mínims establerts per la normativa anteriorment comentada.  

A l’hora de d’estructurar el document “Informe de Gestió 2015/2016”, així com d’escriure’l, ens 

hem adaptat a l’estructura i nomenclatura de la “Guia del Pla de Qualitat” que regula i descriu 

els processos que conformen el sistema de qualitat de l’ETSETB. D’igual manera, hem tingut en 

compte la nomenclatura utilitzada en els processos d’acreditació dels graus per part de l’Agència 

per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).  

D’aquesta manera  l’Informe de gestió està estructurat  segons  les diferents àrees de  l’equip 

directiu. Dins de cada àrea, primer es fa un breu resum de l’evolució de l’àrea al llarg del curs i 

es revisen  les propostes de millora (objectius  inicials) que es van marcar pel curs 2015/2016. 

Posteriorment, es presenten i argumenten les principals línies d’actuació desenvolupades en el 

curs  2015/2016,  relacionant‐les  amb  les  propostes  de millora marcades  o  explicant  la  seva 

necessitat quan han estat actuacions que es relacionen amb nous objectius que han sorgit all 

llarg del curs i, per tant, no es relacionen directament amb les propostes de millora inicials. Es 

valora  també  el  grau  d’assoliment  de  les  propostes  de  millora  treballades.  Finalment,  es 

presenten les propostes de millora que es pretenen assolir en el curs actual 2016/2017.  

La  presentació  de  les  línies  d’actuació  en  aquest  primer  document  (“Informe  de  Gestió 

2015/2016”) es recolza en les dades presentades en el document “Memòria 2015/2016” i, per 

tant, es fa referència a taules i continguts que es detallen en aquest segon document. 

El document es tanca amb un annexa que presenta totes les millores de processos que s’han dut 

a terme des de les diferents àrees de serveis durant el curs 2015/2016. 
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2 Direcció 

2.1 Situació a l’inici i propostes de millora pel curs 2015/2016 

De  tot el conjunt de  temes que es podrien  tractar en aquest punt, pel curs 2015/2016 hem 

destacat un quants concrets,  ja sigui perquè  l’àrea més  implicada en el desenvolupament del 

tema és la de Direcció o perquè hi ha vàries àrees implicades i, per tant, creiem que val la pena 

plantejar‐lo des d’un punt de vista global. 

2.1.1 Situació a l’inici del curs 2015/2016 

Oferta de titulacions: Al curs 2015/2016,  l’oferta d’estudis de nou  ingrés a  l’ETSETB va ser  la 

següent: a nivell de grau, el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i el 

Grau  en  Enginyeria  Física;  mentre  que  a  nivell  de  màster,  el  Màster  en  Enginyeria  de 

Telecomunicació, el Màster en Enginyeria Electrònica, el Màster en Fotònica (amb una vessant 

Erasmus Mundus  no  coordinada  per  l’ETSETB)  i  els Màsters  en  Visió  per  Computador  i  en 

Comunicacions Sense Fils (interuniversitaris i no gestionats per la UPC). Podeu trobar més detalls 

sobre  la  situació d’aquestes  titulacions, així com de  les  titulacions en procés d’extinció, a  la 

Secció 4 pels graus de l’àmbit TIC, a la Secció 5 pel Grau d‘Enginyeria Física i a la Secció 6 pels 

diferents màsters. 

Plantilla de Personal d’Administració i Serveis: A l’inici del curs 2015/2016, la composició de la 

plantilla del Personal d’Administració  i Serveis  (PAS) de  l’escola presentava  clars problemes. 

Aquest punt es detalla a la Secció 12 d’aquest document. A més, existia ja des de juny de 2013 

la proposta d’estudiar la creació d’una (o vàries) Unitat Transversal de Gestió que agrupés el PAS 

de  l’àmbit TIC del Campus Nord. Aquest projecte va ser recollit per  l’equip rectoral actual, el 

qual el va tornar a plantejar al llarg de l’any 2015. 

Desenvolupament de competències transversals: En els plans d’estudis actuals, hi ha algunes 

competències que estan millor cobertes que d’altres, tal i com s’explica a la Secció 11 d’aquest 

document. A més,  la solució de  tractar‐les en  forma de seminaris a  l’assignatura de Projecte 

Avançat d’Enginyeria no està donant els resultats esperats. Entre aquestes competències, es 

troben clarament la d’emprenedoria i la de sostenibilitat i compromís social. 

2.1.2 Propostes de millora per al curs 2015/2016 

Les propostes de millores principals que es van fer a l’inici del curs 2015/2016 feien referència 

als punts comentats en l’apartat anterior: noves titulacions i evolució de la plantilla del PAS: 

 Estructura d’estudis 3+2 en  l’àmbit TIC:  Ja des de  la  Junta Extraordinària de maig 2014, 

l’equip directiu tenia el mandat d’intentar aproximar‐se quan fos possible a una estructura 

de pla d’estudis 3+2; és a dir, un grau generalista de 3 anys sense atribucions que donés 

entrada al màster habilitant per desenvolupar la professió d’enginyer de telecomunicacions 

ja existent (Máster en Enginyeria de Telecomunicació). 

 Grau en Enginyeria Electrònica: Es va proposar treballar per crear un grau específic per a 

l’àrea  de  l’Enginyeria  Electrònica,  amb  entrada  pròpia  i  que  definís  un  recorregut  de 

formació complert juntament amb el Màster en Enginyeria Electrònica ja existent. Aquesta 
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proposta no era un mandat de  la  Junta d’Escola,  sinó un projecte desenvolupat des del 

Departament d’Enginyeria Electrònica amb el recolzament de l’equip directiu de l’Escola. 

 Evolució de  la plantilla de PAS  i possibilitat de creació d’una UTG: Malgrat no existia un 

mandat específic des de  la  Junta d’Escola,  l’equip directiu de  l’escola es va marcar  com 

objectiu regularitzar el més aviat i el màxim possible la situació de la plantilla de PAS. A més, 

l’equip es va proposar recollir  informació sobre  les experiències d’implantació d’UTGs en 

altres centres i departaments de la UPC, per tal de poder debatre el tema a la Junta d’escola. 

Aquest punt es tracte en detall a la Secció 12 d’aquest document. 

 Desenvolupament de competències transversals: Per poder pal∙liar el problema de la poca 

cobertura d’algunes competències, l’Escola ha impulsat activitats concretes, i fora del marc 

estricte del pla d’estudis, adreçades a  les competències d’emprenedoria i de cooperació i 

sostenibilitat. 

2.1.3 Nous objectius en el curs 2015/2016 

A més de les propostes de millora que es van plantejar a l’inici del curs, al llarg del mateix va 

aparèixer l’oportunitat de crear un nou grau en l’àmbit TIC: 

 Grau en Ciència  i Enginyeria de Dades: Es va treballar per crear un grau en col∙laboració 

amb la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i el Departament de Matemàtiques de la 

UPC. Aquest grau es genera com una proposta d’un equip de professors dels Departaments 

de Ciències de la Computació, de Matemàtiques i de Teoria del Senyal i Comunicacions de 

la  UPC.  Aquesta  proposta  es  recolzada  des  de  Rectorat  i  finalment  desenvolupada 

conjuntament per la FIB i l’ETSETB.  

2.2 Actuacions  en  el  curs  2015/2016  per  assolir  les  propostes  de millora  i 

anàlisi de resultats 

2.2.1 Estructura d’estudis 3+2 en l’àmbit TIC	

L’equip directiu treballa en aquesta proposta de millora des de maig de 2014. Al maig de 2016, 

des de Rectorat de la UPC, se’ns van comentar que la Generalitat obria una possibilitat d’incloure 

graus de 180 crèdits a l’oferta de titulacions de l’any 2017/2018 i, per tant, es va donar prioritat 

a aquest objectiu. D’aquesta manera, les tasques principals que es van dur a terme associades 

a aquesta proposta de millora van ser les següents 

 Reunions de treball de l’equip directiu i amb professors concrets: Donat que aquest és un 

punt de millora en el que l’equip treballa des de fa temps, és habitual que periòdicament 

s’analitzi les possibilitats de la proposta i com els plans d’estudis haurien de variar. A més, 

des que Rectorat va obrir la possibilitat, l’equip directiu es va reunir amb diversos professors 

que podien estar implicats en el procés. A aquestes reunions es van veure els punts forts i 

els punts febles de la proposta. 

 Presentació  a  la  Junta  de  l’Escola:  A  la  Junta  ordinària  del  20  de  juliol  de  2016  es  va 

presentar el projecte i es va explicar que al llarg de l’estiu es treballaria en la concreció del 

pla d’estudis. 

 Reunions amb membres d’altres universitats espanyoles: Tant en  l’àmbit de  les quatre 

universitat  politècniques  de  l’estat  espanyol  (UP4:  reunió  del  5/9/2016)  com  en  la 
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“Conferencia  de  Directores  de  Escuela  de  Telecomunicación”  (CODITEL:  reunió  del 

7/9/2016), la proposta de l’estructura 3+2 va ser molt ben rebuda. De fet, tothom coincideix 

que és un error l’estructura d’estudis actual en la que hi ha una especialització al grau per 

després tornar a una formació generalista al màster amb atribucions. També sembla més 

interessant  crear  titulacions  de  disseny  integrat,  que  no  requereixin  donar  un  títol  als 

estudiants al finalitzar el tercer any.  

 Reunió amb  la Comissió de Graus: En una reunió  final amb  la Comissió de Graus es van 

destacar dos punts contraris a la proposta actual de l’estructura d’estudis 3+2: primer, que 

la incertesa política no assegurava la viabilitat del projecte en aquest moment i, segon i més 

important, que l’obligació de donar un títol al finalitzar el grau (180 crèdits ECTS) obria la 

possibilitat d’obtenir el títol de màster amb una formació molt inferior a la que es considera 

acceptable. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

Com s’ha comentat abans, la situació d’incertesa política va frenar completament la proposta 

de graus de 3 anys per part de l’ETSETB. La situació és que, mentre semblava que hi havia un 

cert recolzament des de  la Generalitat,  la posició des del Ministeri era clarament contrària a 

acceptar graus de tres anys dins de l’àmbit de l’enginyeria. 

A més, en el cas de la proposta d’un grau en l’àmbit de la telecomunicació dins d’una estructura 

3+2, aquesta possibilitat es va cancel∙lar degut a que l’obligació de donar un títol al finalitzar el 

grau (180 crèdits ECTS) obra la possibilitat d’obtenir el títol de màster amb una formació molt 

inferior a la que es considera mínima necessària 

2.2.2 Grau en Enginyeria Electrònica 

L’equip  directiu  va  recolzar  aquesta  proposta  que  s’havia  realitzat  des  del  Departament 

d’Enginyeria  Electrònica. D’aquesta manera,  es  va  nomenar  Cap  d’Estudis  de  la  titulació  el 

professor Vicente Jiménez. El seu mandat era desenvolupar els continguts de les assignatures 

proposades en el pla d’estudis inicial i proposar les variacions necessàries sobre aquest pla. La 

versió inicial d’aquest pla havia estat definit per una comissió creada des del Departament amb 

el vistiplau de l’Escola.  

 Reunions amb membres de l’equip rectoral de la UPC: Tant el Director del Departament 

d’EEL com el Director de  l’ETSETB han  realitzat vàries reunions amb membres de  l’equip 

rectoral per explicar i debatre la necessitat i l’interès d’aquesta titulació. 

 Reunions amb el Departament d’Enginyeria Electrònica: Per tal de que els membres del 

departament estiguessin al dia de l’evolució de la definició del grau, el Director de l’ETSETB 

ha realitzat vàries reunions amb el conjunt del professorat del departament.  

 Reunions amb els responsables de les assignatures: El Cap d’Estudis i, en alguns casos, el 

Director han mantingut reunions amb els responsables  inicials de  les assignatures per tal 

d’acabar de perfilar els continguts del pla d’estudis. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 
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La proposta d’aquest grau de 180  crèdits ECTS  (3 anys) no va  ser acceptada per  la Direcció 

General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es va poder programar 

pel curs 2017/2018 com era la intenció. El projecte en sí sembla no tenir un recolzament clar 

tampoc des de l’equip Rectoral de la UPC.  

2.2.3 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades	

Aquest projecte ens ha donat la possibilitat de generar una titulació conjunta amb la Facultat 

d’Informàtica de Barcelona (FIB) i amb una forta implicació del Departament de Matemàtiques 

de la UPC. Les actuacions principals han estat a nivell de: 

 Reunions  amb  l’equip  de  professors  que  va  liderar  el  projecte:  Des  de  l’Escola  es  va 

treballar principalment en el desenvolupament de la part final del pla d’estudis del grau.  

 Juntes de centre: Es va presentar el projecte conjuntament amb la Degana de la FIB a les 

juntes de ambdós centres 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

Considerem que aquest projecte ha funcionat molt bé  i que el treball conjunt amb  la FIB  i el 

Departament de Matemàtiques ha estat una molt bona experiència.  

2.2.4 Desenvolupament de competències transversals	

En aquest àmbit s’ha treballat tant pel que fa al desenvolupament de l’emprenedoria com de la 

cooperació i sostenibilitat. En ambdós casos, s’han realitzat accions principalment fora del marc 

dels plans d’estudis de l’Escola, per facilitar l’agilitat de les mateixes. 

Competència  d’emprenedoria:  El  projecte  ha  estat  liderat  pel  professor  Francesc Moll.  La 

finalitat principal és promocionar  i donar suport a  les startups que es generen a  l’entorn de 

l’ETSETB. Les accions principals que s’han realitzat són les següents: 

 Difusió  d’informació:  Gestió  d’una  llista  de  correu  d'inscripció  oberta,  a  la  qual  hi  ha 

actualment 100  inscrits  i que té redifusió a  les  llistes de  l'Espai Emprèn  i  l’AESS. Aquesta 

informació  també  es  difon  a  Twitter  (@EmprenCN_UPC)  i  s’inclou  al  web  de  l’escola: 

http://etsetb.upc.edu/ca/empreses/emprenedoria‐i‐startups. 

 Inscripcions d'activitats dirigides a estudiants: Es va donar accés a l’esdeveniment 4YFN 
2016, donat servei a 290 estudiants. 

 Interfície general amb Startups i altres institucions: En aquest àmbit, destaquen el servei 
que s’està gestionant la informació d’institucions com ara ESADE Startup Turbo, Imagine 
IoT o Talents of Barcelona. 
 

Competència de cooperació i sostenibilitat: Aquest projecte ha estat liderat per dues persones: 

les professores Eva Vidal i Alba Pagès. Les accions principals han estat les següents: 

 Revitalització  de  l’Associació  d’Estudiants  per  a  la  Cooperació  (AUCOOP):  L’associació 

havia tingut una disminució en  la seva activat en els darrers anys, que ha estat revertida. 

Això també ha implicat una renovació dels estatuts de l’associació, per donar entrada a PDI 

i PAS. 
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 Realització  de  projectes  de  cooperació:  Al  llarg  del  curs  2015/2016,  s’han  realitzat  6 

projectes de cooperació a 6 països diferents que, en global, han implicat a 15 estudiants i 4 

professors de l’Escola: 

o Suport i assessorament acadèmic i de recerca a la universitat Addis Ababa Science 

& Technology University (AASTU), Etiòpia. 2 professors. 

o Ampliació de  la  xarxa WiFi  i  implementació d'un  sistema de  seguretat per  a un 

centre de dones a Puerto Cabezas, Nicaragua. 3 estudiants. 

o Avaluació  i millora de  l’abastament  i  la qualitat d’aigua de  la ciutat de Camoapa, 

Nicaragua. 2 estudiants. 

o Capacitacions a Northern Region, Ghana. 1 professor i 3 estudiants. 

o Desplegament  d’una  xarxa  comunitària  sense  fils  i  muntatge  d’un  servidor 

Viquipèdia offline al Meki Catholic School, Etiòpia. 1 professor i 4 estudiants. 

o Extensió  i  optimització  dels  recursos  TIC  a  la ONG  PRODESENH  de  San Mateo, 

Guatemala. 1 professor i 3 estudiants. 

 Sol∙licitud  d’ajut  al  CCD:  Per  tal  de  dinamitzar  i  difondre  activitats  de  cooperació, 

sostenibilitat i compromís social a l’ETSETB. L’ajut va ser concedit. 

 Campanya de sensibilització del 0.7% entre els nous estudiants del curs 2016‐17:  

 Participació en el programa de Voluntariat TIC de la UPC: Vuit alumnes i sis professors de 

l’Escola han participat en aquest programa en el curs 2015/2016. 

 Promoció de les activitats: S’ha realitzat el disseny i la posada en funcionament de la secció 

de Cooperació i Desenvolupament del web de l’escola. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

Les accions en els dos àmbits estan donant molt bons resultats. En el cas de l’emprenedoria, cal 

destacar  que  aquesta  acció  és  conjunta  amb  la  FIB  i  dóna  servei  a membres  de  les  dues 

institucions. A més, aquesta acció ha ajudat a millorar la coordinació de la FIB i l’ETSETB amb 

l’Espai Emprèn. L’evolució de  l’àrea de cooperació  i  sostenibilitat ha estat molt positiva  i en 

aquest moments hi ha uns 30 estudiants actius,  i es comença a captar membres del PDI  i del 

PAS.  

Amb els dos casos, potser encara queda donar a conèixer aquestes possibilitats a més estudiants 

per a que l’impacte sigui major.  

2.3 Propostes de millora per al curs 2016/2017 

A continuació es detallen les propostes de millora per l’àrea de direcció pel curs 2016/2017 així 

com, quan sigui possible, les accions principals que es proposen per assolir‐les: 

 Títol de Disseny Integrat (estructura 3+2) en l’àmbit TIC: Es pretén treballar per a que es 

defineixin titulacions de disseny integrat a cinc anys i que permetin eliminar el pas actual 

per un grau especialitzat, per després tornar a un màster generalista. Aquesta feina es vol 

fer tant a  l’àmbit espanyol de  l’enginyeria de telecomunicació, dins de  la CODITEL, com a 

nivell de múltiples enginyeries, dins de la UPC. 

 Grau en Enginyeria Electrònica: Independentment de si prospera la proposta anteriorment 

esmentada del títol de disseny integrat, des de l’Escola es vol recuperar un grau específic en 
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Enginyeria Electrònica. D’aquesta manera es treballarà en la definició d’un grau amb dues 

variants: de 180 crèdits ECTS (3 anys) i de 240 crèdits ECTS (4 anys). Malgrat l’estructura que 

ens sembla més correcte és la 3+2, considerem que si no és factible treballar amb aquesta 

estructura, això no hauria de frenar la definició del grau. 

 Anàlisi de la creació d’una o vàries UTGs a l’àmbit TIC en el Campus Nord: Des de la UPC 

s’està proposant una reestructuració de les plantilles del personal d’administració i serveis 

que  impliqui a tot  l’àmbit TIC del Campus Nord; tant departaments com centres docents. 

Com és natural, l’Escola estarà fortament implicada en el procés malgrat no és evident a dia 

d’avui quin model és el més adient per a la institució. 

 Promoció de l’àmbit TIC Campus Nord: Independentment de quina sigui la nova estructura 

organitzativa del PAS a  l’àmbit TIC del Campus Nord, des de  la Facultat d’Informàtica de 

Barcelona  (FIB)  i  la pròpia ETSETB es veu amb gran  interès  la possibilitat de  fer accions 

conjuntes i, sobretot, promoure el gran potencial que té el Campus Nord en aquest àmbit. 

Fins el moment ja s’han fet algunes accions, a on destaca la definició conjunta del Grau en 

Ciència  i  Enginyeria  de  Dades,  però  considerem  rellevant  crear  un  marc  que  permeti 

treballar en més comoditat. És per això que, tal  i com es comenta a  la Secció 3 d’aquest 

document, es vol analitzar la creació d’una federació dels dos centres.  

 Seguiment dels alumni i recuperació del seu vincle amb l’escola: És evident que els nostres 

titulats poden ser un actiu  importantíssim de  l’Escola. Volem generar accions  i eines que 

permetin apropar‐los de nou a l’Escola i fer que ens serveixin de model i contacte. Aquest 

és un tema transversal a l’Escola, per a qual cosa algunes accions concretes al respecte es 

llisten a la Secció 5, la Secció 8, la Secció 11 i la Secció 12 d’aquest document. 

 Desenvolupament de  les competències  transversals: És  la  intenció de  l’Escola continuar 

promovent activitats i establint projectes que permetin millorar el desenvolupament de les 

competències  transversals. Aquest  tema  l’hem de  tractar  tant dins de  l’àmbit dels plans 

d’estudis com, si és positiu, amb accions externes als plans d’estudi. Algunes d’aquestes 

possibilitats s’analitzen a la Secció 10 i a la Secció 11 d’aquest document. 

 Promoció de les activitats de l’Escola: És evident que els diferents col∙lectius de la nostra 

Escola realitzen activitats que no tenen el ressò que podrien tenir, ni extern ni intern a la 

Universitat. Aquestes activitats podrien ser utilitzades per millorar la promoció de l’Escola i 

de les seves titulacions. Algunes propostes es comenten a la Secció 5, la Secció 9, la Secció 

10 i la Secció 11 d’aquest document. 

 Obtenció de dades  i proposta d’índexs: En els diferents processos d’anàlisi  i  control de 

qualitat de les activitats de l’Escola ens trobem amb la complexitat que té recollir les dades 

pertinents per calcular els índexs d’interès. Aquest torna a ser un tema transversal i central 

per  l’Escola,  per  la  qual  cosa  es  poden  trobar  propostes  de millora  a  gairebé  totes  les 

seccions d’aquest document i, especialment, a la Secció 5, la Secció 7 i la Secció 12. 

 Resultat de  l’acreditació: Al  llarg del curs 2016/2017  l’Escola està  implicada en el procés 

d’acreditació  de  quatre  de  les  seves  titulacions.  És  possible  que  el  resultat  d’aquesta 

avaluació faci evident algun aspecte que haurà de millorar‐se de manera prioritària. 
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3 Secretaria Acadèmica 

3.1 Situació a l’inici i propostes de millora per al curs 2015/2016 

3.1.1 Situació a l’inici del curs 2015/2016 

Reglament:  Durant  el  curs  2014/2015  es  va  modificar  el  reglament  d’organització  i 

funcionament de l’Escola, adaptant‐lo als nous estatuts (Acord 2.1 de la Junta de l'ETSETB del 

12 de novembre de 2014). Quedava pendent  la seva modificació per  tal de poder delegar  la 

tasca d’aprovar  la proposta   del pressupost  i  l’execució de  l’exercici econòmic a  la Comissió 

Permanent ja que en la data que s’havia aprovat el reglament, aquesta tasca no era delegable 

segons les directrius per l’elaboració dels reglaments de les unitats acadèmiques aprovades pel 

Consell de Govern. 

Òrgans col∙legiats: Amb el nou reglament va desaparèixer la Comissió d’Avaluació Acadèmica 

sent els òrgans de govern de l’Escola la Junta i la Comissió Permanent. D’altre banda el Pla de 

Qualitat de l’Escola inclou en els seus procediments la creació d’una comissió responsable de la 

supervisió  i validació de  les accions de seguiment  i millora d’aquest Pla. Aquesta tasca va ser 

assumida  inicialment per  la Comissió d’Avaluació Acadèmica però amb  la seva desaparició és 

necessari crear la Comissió de Qualitat. 

3.1.2 Propostes de millora per al curs 2015/2016 

Les propostes de millores principals que es van fer a l’inici del curs 2015/2016 feien referència 

als punts comentats en l’apartat anterior. 

 Crear la Comissió de Qualitat definint la seva composició i les seves funcions. 

 Modificar el reglament d’organització i funcionament de l’Escola per tal de poder delegar 

la tasca d’aprovar la proposta  del pressupost i l’execució de l’exercici econòmic a la Comissió 

Permanent. En la data que es va aprovar el reglament previ, aquesta tasca no era delegable 

segons les directrius per l’elaboració dels reglaments de les unitats acadèmiques aprovades 

pel Consell de Govern. 

 Reestructurar el format de la memòria de l’Escola. La Memòria és un recull de les principals 

dades objectives de l’Escola, el contingut mínim de la qual ve determinat per la “Normativa 

sobre  la Memòria  Anual  de  la  Universitat  i  de  les  Unitats  Acadèmiques”  (Acord  núm. 

158/2013 del Consell de Govern). La informació que ha d’incloure, així com el format amb 

que es presenta, ha de servir per que la memòria esdevingui un document de treball per la 

Comissió de Qualitat i recolzi el procés d’acreditació de les diferents titulacions de l’Escola. 

 Modificar el web de l’Escola per tal de reestructurar i actualitzar tota la informació referent 

als càrrecs unipersonals, comissions i normatives vigents a l’Escola.
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3.1.3 Nous objectius en el curs 2015/2016 

A més de  les propostes  inicials es va detectar que hi havia normatives de  l’Escola que  feien 

referència a la Comissió d’Avaluació Acadèmica sent necessària la seva modificació. 

3.2 Actuacions  en  el  curs  2015/2016  per  assolir  les  propostes  de millora  i 

anàlisi de resultats 

3.2.1 Elaboració composició i reglament de la Comissió de Qualitat	

A la Comissió Permanent del 4 de novembre de 2015 es va presentar la proposta de composició 

i reglament de la Comissió de Qualitat la qual va ser aprovada (Acord 1.10). Posteriorment es va 

modificar la seva composició (Acord 5.12 de la Comissió Permanent del 5 de juliol de 2016). 

La seva composició es pot trobar en l’apartat 1.1.3 de la Memòria. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

Tot i la seva creació, la Comissió encara no s’ha reunit mai. S’han nomenat els seus membres no 

nats i s’està treballant en els aspectes que han de donar suport a la Comissió com per exemple 

centralitzar totes  les dades que necessiti  la Comissió en un únic document que en aquest cas 

serà la pròpia memòria de l’Escola. Està previst que comenci a treballar a l’inici del 2017. 

3.2.2 Modificació de les normatives vinculades a la  Comissió d’Avaluació Acadèmica. 

En la Comissió Permanent del 4 de març de 2015 es va acordar modificar totes les normatives 

vinculades a la Comissió d’Avaluació Acadèmica de manera que n’assumia les seves tasques la 

Comissió Permanent. (Acord 2.9). 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

La modificació ha funcionat sense problemes. 

3.2.3 Modificació del Reglament de l’Escola.	

En  la  Junta  de  21  de  desembre  de  2015  es  va  modificar  el  Reglament  d’organització  i 

funcionament de  l’Escola. En aquesta modificació es delegava  l’aprovació de  la proposta de 

distribució de pressupost anual a la Comissió Permanent (Acord 1.3). 

Es va aprofitar el fet de modificar el reglament per adaptar‐lo a la nova normativa electoral de 

la UPC. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

El fet que la Comissió Permanent es reuneixi amb una freqüència major que la Junta de l’Escola 

permet  treballar amb el pressupost de  l’Escola d’una manera més àgil, sent més  fàcil  fer‐ne 

modificacions per adaptar‐lo a les circumstàncies econòmiques del moment. 
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3.2.4 Reestructurar el format de la memòria de l’Escola	

Per tal de dur a terme la reestructuració de la memòria s’han dut a terme les següents tasques: 

 Recol∙lecció de  les necessitats. S’ha preguntat als membres de  l’equip directiu  i als caps 

d’àrea si trobaven alguna mancança en quan a dades en la memòria de l’any acadèmic 14‐

15 per tal que aquesta els fos útil com a eina de consulta. Recollides diferents  opinions s’han 

incorporat les noves peticions a la memòria del curs 15‐16.  

 Reunions amb sotsdirectors  i caps. Durant el procés d’acreditació es va observar que el 

format en el qual es presentaven algunes de les dades acadèmiques en la memòria no es 

corresponia amb les necessitats d’aquest procés. En particular es presentava el valor de cada 

indicador per cadascuna de les titulacions, quan el que es volia es tenir una visió global de 

cada  titulació;  és  a  dir,  per  cada  titulació  presentar  tot  els  seus  indicadors.  Es  van  fer 

reunions amb la Sotsdirectora de Planificació i Qualitat, els Sotsdirectors Caps d’estudis, la 

Cap d’Àrea de Gestió Acadèmica, el Cap d’Àrea de Relacions Externes i el Secretari Acadèmic 

per definir el nou format de presentació de dades i afegir altres indicadors d’interès. 

La  “Memòria 2015/2016” amb el seu nou format la podeu trobar com un document annex al 

final d’aquest Informe de Gestió. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

El nou format de la memòria es presenta en aquest document i per tant encara no s’ha pogut 

fer una anàlisi del resultat. Tot i així és molt probable que aquest no sigui el format definitiu i es 

detectin noves necessitats quan es comenci a reunir la Comissió de Qualitat. 

3.2.5 Modificacions en el web de l’Escola.	

Aprofitant la renovació del web de l’Escola es va aprofitar per reestructurar i actualitzar tota la 

informació referent als càrrecs unipersonals, comissions i normatives vigents a l’Escola.  

Anàlisi de resultats de les actuacions 

Tot i l’actualització d’aquestes dades en el seu moment, queda pendent la seva actualització de 

forma el més immediata possible quan es produeixen canvis. 

3.2.6 Altres actuacions	

A més de  les actuacions prèvies que  s’han emmarcat en propostes de millora  inicials  i nous 

objectius clarament definits, també s’han dut a terme els següents processos electorals: 

 24/11/15: Eleccions per la renovació de vacants al Claustre Universitari  

 02/12/15: Eleccions per la renovació de vacants de la Junta de la ETSETB  

 21/12/15: Eleccions per la renovació de vacants de la comissió Permanent. 
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3.3 Propostes de millora per al curs 2016/2017 

A  continuació  es  detallen  les propostes de millora  pel  curs  2016/2017  així  com, quan  sigui 

possible, les accions principals que es proposen per assolir‐les: 

 Promoció de  l’àmbit  TIC  al Campus Nord:    Els  estatuts de  la Universitat Politècnica de 

Catalunya recullen en  l’article 19 que es poden establir federacions d’unitats estructurals 

per  coordinar  i  potenciar  l’activitat  acadèmica  i  per  utilitzar  d’una  manera  adient  els 

recursos. Amb la creació del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades conjuntament entre la 

Facultat d’Informàtica de Barcelona  (FIB)  i  l’Escola  es  creu  convenient  federar  ambdues 

unitats  estructurals.  La  proposta  de  constitució  d’una  federació  ha  d’incloure  la 

denominació, la finalitat, la composició i el reglament corresponent. 

 Creació  d’un  repositori  on  es  recullin  evidències  de  les  reunions  i  activitats  de  les 

comissions. Durant el procés d’acreditació es va veure que mancava recollir evidències de 

diferents reunions de les quals no en quedava constància o bé que aquestes evidències no 

es guardaven de manera centralitzada sent difícil  la seva  recol∙lecció. Es per això que es 

proposa crear un espai on recollir‐les i un procediment per enregistrar‐les. 

 Creació d’una base de dades per òrgans unipersonals, òrgans col∙legiats i comissions.  Per 

tal de facilitar la cerca d’informació actualitzada sobre els membres que formen les diferents 

comissions  així  com  dels  càrrecs  unipersonals  es  vol  crear  una  base  de  dades  la  qual 

s’alimenti de  la  informació que  ja està  continguda en PRISMA  i a  la vegada  serveixi per 

actualitzar de forma automàtica la informació que pugui haver en el web de l’Escola. 
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4 Sots direcció – Cap d’Estudis Pla 92 i Graus TIC 

4.1 Anàlisi de l’evolució de l’àrea en el curs 2015/2016 

En aquest apartat ens centrem en comentar de manera detallada la informació referent als graus 

de  l’àmbit  de  la  Tecnologia  de  la  Informació  i  la  Comunicació  (TIC)  que  ofereix  l’escola.  La 

informació referent als plans d’estudis previs (Pla 92) es comenta més breument i es detalla en 

el document addicional “Memòria 2015/2016”. 

Per a  situar en el context actual, cal  recordar que al curs 2014/2015 els estudiants que van 

començar els seus estudis en els graus TIC van poder  inscriure’s mitjançant entrada única als 

cinc graus. El canvi més  important és que al curs 2015/16 s’ha  iniciat un nou grau, anomenat  

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST). Això implica que els 

altres (cinc) graus anteriors es troben actualment en extinció. 

Sobre el pla 92, al primer quadrimestre del curs 2015/2016, els estudiants han realitzat els últims 

exàmens  extraordinaris  d’assignatures  obligatòries, mentre  que  al  segon  quadrimestre  han 

finalitzat les optatives.  Durant els curs 16‐17 han de finalitzar el PFC i matricular assignatures 

de lliure elecció en cas que els hi quedin. 

D’aquesta manera, al  finalitzar el curs 15/16, hi ha 150 estudiants del pla 92 amb expedient 

obert; és a dir, estudiants que han de sol∙licitar quadrimestre addicional per poder presentar 

PFC o reconèixer crèdits de lliure elecció i altres que no han superat totes les assignatures i es 

tancarà l'expedient per extinció d'estudis.1 

A continuació es comentaran els indicadors del curs 2015/2016. En la memòria es mostren dades 

que ens permeten analitzar el perfil d’ingrés dels nostres estudiants així com unes taxes que ens 

permeten estudiar la seva evolució a l’Escola. 

En el perfil d’ingrés s’ha analitzat la distribució de les notes PAU i de les notes de la prova de 

matemàtiques. Respecte a  les PAU, un 57.6% dels estudiants que accedeixen tenen una nota 

igual o superior a 9 sobre 14, estant només el 12.7% per sota del 7 i un 27.03% amb nota igual 

o superior a 11. 

El perfil d’ingrés mostra que només hi ha informació sobre la nota de la prova de matemàtiques 

d’aproximadament un 60% dels estudiants. Això pot ser degut a que no l’han realitzat o a que 

hagués  tret millor  nota  en  altres  proves  de  la  selectivitat.  Dels  estudiants  dels  que  tenim 

informació sobre la seva nota de matemàtiques, un 32,6% tenen una nota superior a 9, mentre 

que un 22.8% està per sota del 7.  

L’anàlisi  dels  resultats  acadèmics  mostra  que  els  estudiants  amb  perfil  d’ingrés  baix  no 

prosperen  en  els  estudis.  A  l’Informe  d’Avaluació  acadèmica  del  curs  15‐16  es mostra  que 

aproximadament el 60% dels estudiants amb nota d’entrada de les PAU entre 7 i 9.8 (sobre 14) 

                                                            
1 Podeu consultar aquesta dada a la pàgina 46 de la Memòria 14‐15 
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no superen la Fase Inicial (FI) i aproximadament entre el 80 i el 100% dels estudiants amb nota 

inferior  a  7  tampoc  la  superen. Aquestes  dades  són molt  significatives  i  senyalen  que  s’ha 

d’intentar que el perfil d’ingrés inclogui un conjunt d’estudiants amb nota de les PAU elevada i 

que aquesta nota reflecteixi una nota de matemàtiques (i física) també alta. Per a fer això, s’ha 

d’informar clarament als estudiants que volen accedir la nostra escola, feina que ja s’està duent 

a  terme  des  de  promoció  de  l’Escola,  i  a  poder  ser  reduir  el  nombre  de  places  ofertades, 

aconseguint pujar la nota de tall i donant un missatge clar de quin és el nivell d’exigència de la 

nostra Escola. 

L’anàlisi de les taxes de la memòria ens acabarà de confirmar les conclusions abans esmentades. 

Així doncs,  la  taxa de  rendiment durant  tots els estudis pels cursos anteriors al 15‐16 és en 

mitjana del 60% en tots els graus exceptuant el de Telemàtica que està al voltant d’un 40%. Si, 

per contra, analitzem el rendiment dels estudiants un cop han superat la FI, aquest valor puja a 

aproximadament el 80‐85% en tots els casos. 

El mateix passa per a les taxes d’abandonament i de graduació. La taxa d’abandonament global 

analitzat  el  curs  2015/2016  varia  des  del  33.33%  (Sistemes  de  Telecomunicació)  al  75.6% 

(Telemàtica) i si es calcula aquest índex prenent els estudiants que ja han superat la FI, el rang 

de valors es situa entre el 2.13% (CITTEL) i el 23.08% (Audiovisuals). 

La taxa de graduació, mostrada de manera global per tots els graus, és del 27.1% i passa a ser 

del 44.4%  en  el  cas de  tenir  en  compte  els  estudiants que han  superat  la  FI.  És  a dir, dels 

estudiants que han superat la FI, el 44.4 % es titulen en cohort o en cohort més un any. 

4.1.1 Propostes de millora per al curs 2015/2016 

Les propostes de millora que es van plantejar el curs 2015/2016 van ser: 

 Continuar  ordenant  l’entrada  d’estudiants  per  nota  de  les  PAU.  La  distribució  dels 
estudiants de franges de notes similars sembla haver tingut un efecte sinergètic molt positiu 
en les classes amb estudiants amb nota d’entrada alta.  

 Continuar oferint un seminari de matemàtiques abans o durant el primer quadrimestre. Els 
professors de matemàtiques també ho consideren imprescindible. 

 Valorar la possibilitat d’introduir una setmana d’exàmens al mig de cada quadrimestre per 
disminuir  l’absentisme a  les classes  i permetre una prova d’avaluació  igual per a  tots els 
estudiants d’una mateixa assignatura. 

 Mantenir les reunions periòdiques amb els coordinadors de la Fase Inicial (FI) per analitzar 
la  coordinació  transversal  i  estudiar  el  rendiment  dels  estudiants  durant  l’avaluació 
continuada. 

 Augmentar  la comunicació amb els estudiants de  la FI via reunions amb els delegats de 
classe i la Delegació d’Alumnes. 

 Fomentar i promoure la importància dels delegats de classe, sobre tot a la FI. 

 Promoure la figura dels mentors a la FI. 

 Introduir  la  re‐avaluació  en  la major part de  les  assignatures obligatòries del Grau  en 
Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i les obligatòries comunes dels altres 
graus TIC (primer i segon curs).  

 Analitzar els resultats obtinguts amb les re‐avaluacions  i modificar  la seva aplicació si es 
considera necessari.  

 Realitzar una enquesta detallada als estudiants de primer sobre el que esperen de la figura 
del tutor i introduir modificacions en el Pla d’Acció Tutorial si es considera necessari.  
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4.2 Actuacions  en  el  curs  2015/2016  per  assolir  les  propostes  de millora  i 

anàlisi de resultats 

Per a assolir els objectius o millores proposats el curs 2015/2016 es van dur a terme les següents 

accions: 

4.2.1 Seminari de Matemàtiques 

Des de fa tres cursos l’Escola organitza un seminari de 2 ECTS per alumnes de nou accés als graus 

TIC anomenat “Introducció a  les matemàtiques”. El seminari es va adreçar a alumnes de nou 

accés als graus TIC que, abans d’iniciar  les assignatures de primer curs, volguessin millorar  la 

seva preparació de matemàtiques, tant pel que fa referència als seus coneixements com als seus 

hàbits  de  treball  i  estudi.  L’objectiu  d’aquest  seminari  és  doble. D’una  banda  presentar  els 

coneixements  i  nivell  que  convé  que  tingui  l'estudiant  abans  de  cursar  les  assignatures  de 

matemàtiques del primer quadrimestre. D’altra banda potenciar  la metodologia d'estudi  i de 

treball necessaris per superar amb èxit aquestes assignatures, tractant amb rigor i formalisme 

matemàtic els temes que convé dominar per iniciar uns estudis d’enginyeria. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

Les conclusions són que: 

 El seminari d’introducció a les matemàtiques és imprescindible per a molts estudiants. 

 Els estudiants nou vinguts han de ser informats i han de poder identificar aquesta realitat. 

4.2.2 Franja d’exàmens comuns 

S’ha analitzat la possibilitat de realitzat exàmens comuns a l’avaluació continuada per intentar 

millorar l’homogeneïtzació de criteris i temari en els diferents grups d’una assignatura (en el cas 

de primer, vuit grups diferents  impliquen vuit exàmens diferents). Al mateix temps es pretén 

que  l’estudiant  s’enfronti a un nivell  i  tipologia d’examen  similar al de  l’examen  final. Per a 

impartir aquests exàmens comuns s’han realitzat les següents accions: 

 Reunions amb els professors coordinadors de la fase inicial. 

 Reunions amb els professors de la fase comuna. 

 Anàlisi de les diferents alternatives: suspensió de les classes durant una setmana o introduir 

els exàmens en una franja d’horari lliure de classes i distribuir les probes durant tot el curs. 

 A Comissió Permanent es decideix: 

o Implantar una  franja horària d’exàmens en horari  lliure de  classes durant  tot el 

quadrimestre. 

o Només un examen per assignatura. 

o La decisió de fer o no aquest examen comú és opcional per a cada assignatura. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

El curs 16‐17 s’analitzaran els resultats d’aquesta acció 
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4.2.3 Coordinació transversal i longitudinal 

Per  a  dur  a  terme  tots  els  objectius  presents  i  futurs  és  imprescindible  una  coordinació 

continuada a nivell: 

 Transversal: Es realitzen reunions amb els professors de la fase inicial per a posar en comú 

els  resultats en els diferents grups. També es  realitzen  reunions amb els delegats de  les 

classes i es posa en comú la informació dels professors i els estudiants. També es realitzen 

reunions amb els coordinadors de la fase comuna per tractar l’evolució del curs. En aquestes 

reunions es tracta la possibilitat de fer exàmens comuns en les assignatures per a aconseguir 

més homogeneïtat. 

 Longitudinal:  Es  van  definir  uns  conjunts  d’assignatures  que  formaven  itineraris  que 

requerien  una  coordinació  específica.  En  aquest  any,  aquesta  àrea  es  va  centrar  en  la 

coordinació de l’itinerari de laboratori.  

 Delegats de classe: Per a augmentar la connexió i la informació entre l’Escola i els estudiants 

s’ha volgut promoure la figura dels delegats de classe. D’aquesta manera, s’ha informat de 

la  importància  d’aquesta  figura  en  les  sessions  d’acolliment  i  per  part  dels  tutors  i  la 

Delegació d’Estudiants (DAT). 

 

 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

En les reunions en l’itinerari de laboratori es detecta una necessitat d’introduir algun control de 

coneixements mínims en el treball de laboratori en el primer curs. Es detecta, d’igual manera 

que en les demés assignatures de primer curs, que els estudiants són molt heterogenis en els 

seus coneixements, capacitats  i necessitats  i això dificulta en moltes ocasions el treball en el 

laboratori. El tema del laboratori portàtil continua presentant problemes i s’ha de treballar.  

En la part transversal s’identifica la dinàmica dels diferents grups de la fase inicial (perfil d’accés, 

repetidors, etc.)  i es correlen els resultats amb el tipus d’estudiant. En general els professors 

veuen positiu la realització de les proves d’avaluació comunes. 

El curs 2015/2016 es va tenir per primer cop entre 1 i 2 delegats per cada grup de classe en el 

curs 1A. La figura del delegat ens va permetre detectar situacions que necessitaven de l’actuació 

de l’Escola en temps real. 

4.2.4 Reavaluació 

S’ha introduït per primer cop la reavaluació a les assignatures de primer i segon.  La Comissió 

Permanent de  l’ETSETB  acorda  aplicar  la  reavaluació el  curs 2015‐2016. Un  cop  finalitzat el 

procés de reavaluació d’aquest curs s’analitzarà el seu desenvolupament i els resultats obtinguts 

i la Comissió Permanent decidirà si es manté el sistema de reavaluació, i, en aquest cas, les seves 

possibles modificacions. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

El curs vinent s’analitzaran els resultats en base a diferents indicadors, que incloguin: 

 Comparació amb l’històric d’aprovats de les assignatures. 



ETSETB INFORME DE GESTIÓ 2015/2016 

21 
 

 Comparació  amb  els  cursos  intensius  que  es  feien  per  assignatures  de  primer,  que 

s’impartien quadrimestralment i al que només podien optar els estudiants amb una nota de 

més de 3 en els dos quadrimestres. 

4.2.5 Pla d’Acció Tutorial (PAT) 

El PAT es va iniciar en el curs 2012/2013 i s’ha continuat amb la mateixa metodologia, aplicant‐

se per tant també en el curs 2015/2016. 

La línia del PAT desenvolupada amb la finalitat d’orientar, ajudar a l’adaptació a la universitat i 

vetllar  pel  rendiment  acadèmic  dels  alumnes  de  nou  ingrés,  consisteix  en  la  realització  de 

tutories grupals. A grans trets el PAT s’organitza amb les següents directrius: 

 Els tutors de grup tutoritzen un grup de com a molt 20 alumnes durant els seus primers 2 
anys a l’ETSETB, mentre cursin la fase inicial. 

 S’organitzen tres sessions grupals en el quadrimestre de tardor. 

 La gestió dels grups de tutoria es fa mitjançant Atenea. 

 Es promouen accions de tutoria  individuals per als alumnes amb algun tipus de dificultat 
especial  detectats  pels  tutors  de  grups  i  per  alumnes  de  baix  rendiment  en  el  segon 
quadrimestre. 

 En el  segon any de  tutoria es  continua  tutoritzant els alumnes  inicialment assignats, en 
principi, de forma individual i mentre no hagin superat la fase inicial. 

 S’assignen 20 professors/es tutors/es de grup nous per a  la promoció 2015‐16 per a que 
comencin la tasca de tutoria en el mes de setembre. 

 
El PAT també fa un seguiment dels estudiants un cop han superat la fase inicial, en s’assigna un 
tutor als estudiants que mostren un baix rendiment en els seus estudis (rendiment inferior a 0.5 
durant dos quadrimestres consecutius). 
 

Valoració dels resultats de les actuacions 

El  Gabinet  de  Planificació,  Avaluació  i  Qualitat  va  realitzar  una  enquesta  als  estudiants 

preguntant, entre altres coses, la valoració de les tutories grupals dutes a terme a la FI dins del 

PAT. Les respostes es distribueixen entre un 1 (gens satisfactori)  i un 5 (molt satisfactori). Els 

resultats indiquen un 16.5 % de respostes amb un 1 ó un 2, un 7.1% amb un 3 i un 25.3% entre 

un 4 i un 5. Destaca el 51.2% dels estudiants que contesten amb un NS/NC. Malgrat considerem 

que tenir un impacte positiu sobre un quart dels estudiants és un molt bon resultat, per tal de 

millorar‐ho, s’han dut a terme les següents accions: 

 Realització d’una enquesta sobre el PAT incloent la possibilitat de respostes obertes. 

 L’anàlisi dels resultat de  les enquestes  i dels comentaris dels estudiants  indiquen que en 

general es trobarien més propers a la figura d’un altre estudiants que a la d’un professor. 

 S’inicien els tràmits per organitzar les “mentories entre iguals” en el curs 16/17. Aquestes 

mentories s’aplicaran a estudiants del primer quadrimestre del primer curs. Pels estudiants 

més avançats en el pla d’estudis, es mantindrà la possibilitat de tenir un tutor (professor), 

que serà obligatori en el cas que el rendiment de l’estudiant sigui baix. 
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4.3 Propostes de millora per al curs 2016/2017 

A continuació es detallen les tasques iniciades en cursos anteriors i que tindran continuïtat al 

2016/17 així com propostes de millora. 

4.3.1 Tasques amb continuïtat 

 Anàlisi dels resultats del procés de reavaluació.  

 Anàlisi dels resultats dels exàmens en franja comuna: s’analitzarà la viabilitat d’aquesta 

tasca  en  base  a  l’opinió  dels  professors,  dels  coordinadors  d’assignatura  i  dels 

estudiants.  

 Anàlisi del seminari de matemàtiques: realitzar enquestes als estudiants i reunió amb el 

coordinador per analitzar els resultats.  

 Coordinació  transversal en  la Fase  inicial amb professors  i estudiants  (delegats): s’ha 

demostrat els resultats positius de  tenir una  informació en  temps real amb reunions 

periòdiques  amb  els  coordinadors  i  delegats,  principalment  de  la  fase  inicial.  Les 

reunions periòdiques amb la Delegació d’estudiants també aporten informació valuosa. 

 Coordinació  track  laboratori:  el  conjunt  d’assignatures  que  tenen  laboratori  tenen 

necessitats i requeriments que han de ser coordinats, tant a nivell de continguts com de 

metodologia. 

4.3.2 Propostes de millora 

 Implantació de les mentories entre iguals dins del PAT: En la fase inicial s’assignaran 

estudiants d’últims cursos o dels màsters voluntaris que faran de tutors dels estudiants 

nouvinguts a la fase inicial. 

 Coordinació  de  l’itinerari  de  programació:  El  conjunt  d’assignatures  que  inclouen 

programació en els teus temaris haurien de tenir una coordinació longitudinal a nivell 

de continguts i també de metodologia. 

 Millores  en  el  procés  de  TFG:  simplificació  de  la  documentació  i  adaptació  de  la 

normativa en base a l’experiència adquirida els últims cursos. 

 Reunió amb els estudiants amb nota d’accés de matemàtiques baixa: es  considera 

necessari  comprendre  aquest  perfil  d’accés  i  al  mateix  temps  informar  a  aquests 

estudiants sobre la necessitat de millorar amb rapidesa els seus coneixements si volen 

continuar els seus estudis amb èxit a l’Escola. 

 Anàlisi  després  de  la  Fase  Inicial.  Basant‐se  en  les  taxes  d’abandonament,  es  vol 

intentar definir el perfil dels estudiants que abandona els estudis un cop superada  la 

fase inicial, així com els motius d’aquest abandonament. 
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5 Sots direcció – Cap d’Estudis del Grau en Enginyeria Física 

El Grau en Enginyeria Física  (GEF) va dirigit a estudiants amb molt bones aptituds en  física  i 

matemàtiques que desitgen aplicar els principis de les ciències bàsiques a problemes tecnològics 

en un entorn multidisciplinari. L'objectiu és proporcionar‐los una formació generalista sòlida en 

els fonaments de la física que s'apliquen a diverses branques de l’enginyeria moderna perquè 

puguin  entendre  les  bases  científiques  de  les  tecnologies  emergents  i  poder  així  cursar 

posteriorment qualsevol màster d'arreu del mon relacionat amb la física i les noves tecnologies, 

així com en altres enginyeries (telecomunicació, electrònica, industrial, ...).  

Al GEF s'ofereix un total de 40 places de nou ingrés. A la pràctica, però, el nombre d'estudiants 

que accedeixen cada any se situa entre 55 i 60 perquè també entra un alt nombre d’estudiants 

del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) que fan el GEF com segona titulació. 

A diferència del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GETST), al GEF 

només s'obre un grup de tarda per curs del pla d'estudis, que a la tardor fa les assignatures del 

1r quadrimestre del pla d'estudis  i a  la primavera  les del 2n, sense que els estudiants que no 

superen una assignatura tinguin  l'opció de tornar‐la a cursar el quadrimestre  immediatament 

posterior. D'altra banda, com que la majoria de professors del GEF només imparteix part d'una 

assignatura, la seva principal tasca docent es desenvolupa en altres estudis, ja siguin de l'ETSETB 

o d’altres centres. Aquestes diferències comporten que alguns aspectes de l'organització i gestió 

del GEF i GETST siguin diferents.  

5.1 Anàlisi de l’evolució del Grau en Enginyeria Física en el curs 2015/2016 

El curs 2015/2016 és el cinquè d'ençà que es va posar en marxa el GEF i, en conseqüència, és el 

segon en el que s'han  impartit simultàniament els quatre cursos del pla d'estudis, de manera 

que els  indicadors disponibles  ja permeten  fer una anàlisi general del grau,  la qual és  força 

positiva,  tot  i que encara  falten uns anys per poder saber què  fan els estudiants després de 

graduar‐se.  

L'encàrrec docent del GEF se situa al voltant del 1160 Punts d'Activitat Docent (PAD), i la relació 

entre el nombre d'Estudiants Equivalents a Temps Complet (nombre total de crèdits matriculats 

cada any acadèmic dividit pels 60 crèdits que hauria de fer un estudiant en un any) i el nombre 

de Professors Equivalents a Temps Complet (PAD encarregats dividit pels 72 PAD que ha de fer 

un professor a Temps Complet) se situa al voltant del 10.5. És important destacar aquesta xifra 

ja que al portal WINDDAT de l'AQU, es dóna un valor erroni de 7.5 perquè no es tenen en compte 

els estudiants del CFIS. 

El  rendiment general dels estudiants del GEF, definit com el percentatge de crèdits superats 

entre tots els crèdits matriculats, és del 90 % amb una nota mitjana d'un 7, superiors a 3r i 4t i 

un pel inferior, però no molt, a 1r i 2n. En relació a les taxes d'abandonament i graduació encara 

es massa d'hora per extreure conclusions. 

Al GEF,  les enquestes sobre  l'activitat docent dels professors que fa  la UPC es complementen 

amb una enquesta presencial interactiva i anònima quadrimestral, en la qual els estudiants, a 

banda  de  poder  valorar  diferents  aspectes  de  les  assignatures  que  han  cursat  i  dels 
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corresponents professors,  també poden  indicar per  escrit  el  aspectes positius  i negatius  de 

l'assignatura i els seus professors. Les valoracions obtingudes en aquestes enquestes són força 

positives.  

5.1.1 Propostes de millora fetes el curs 2015/2016 

A  l'informe de  gestió del  curs 2014/2015  es  va  apuntar una  sèrie de possibles millores per 

reflexionar sobre la seva conveniència, veure la seva viabilitat i, si és el cas, anar‐les fent mica a 

mica en el moment més adient. Els aspectes a tenir en compte com susceptibles de ser millorats 

són els següents: 

a. Revisar el pla d'estudis per si cal modificar els continguts d'alguna assignatura, en particular 
els de  la matèria d'informàtica,  veure  si  es pot  canviar  l'ordre en el qual  es  fan  algunes 
assignatures per facilitar l'assimilació dels seus continguts, especialment les del 2n curs que 
són les de més dificultat, o estudiar si és necessari oferir alguna optativa més, com ara una 
relacionada amb la física atòmica i molecular i l'espectrografia, en detriment d'alguna altra. 

b. Fer un seguiment dels graduats i afavorir el seu vincle amb el grau i la UPC. 

c. Potenciar la mobilitat dels estudiants a l'hora de fer el TFG. 

d. Sistematitzar i simplificar l'adquisició i anàlisi de dades relacionades amb el grau, com les que 
es recullen en aquesta memòria, o d'altres que puguin ser interessants. 

e. Consolidar oficialment la Comissió Acadèmica del grau en enginyeria física (CAef). 

f. Afavorir  la  implicació  del  departament  de  física  en  el  grau,  amb  el  nomenament  d'un 
sotsdirector d'enginyeria física, per exemple, que formi part de  la CAef i col∙labori amb les 
tasques que fa el cap d'estudis. 

5.2 Actuacions  en  el  curs  2015/2016  per  assolir  les  propostes  de millora  i 
anàlisi de resultats 

De les possibles millores  apuntades a l'informe de gestió del 2014/2015 no se n'ha desenvolupat 

cap en  la seva  totalitat, doncs cap es va plantejar com una millora  imprescindible a realitzar 

immediatament. Les actuacions realitzades en relació a cadascuna d'elles són les següents: 

a. S'ha reflexionat sobre la conveniència de revisar el pla d'estudis i, al no haver‐se detectat cap 
disfunció important, no s'ha fet cap canvi concret. 

b. S'ha fet un seguiment dels graduats de la primera promoció via e‐mail i, si bé sabem el que 
fan la majoria d'ells, cal trobar un mecanisme més eficient per fer‐ho. Aquesta problemàtica 
és general de l'ETSETB i per això l'equip directiu proposem una acció de millora conjunta per 
a tots els estudis de l'escola, en el ben entès de que mai serà possible tenir tota la informació 
que ens agradaria. 

c. Mentre  que  el  curs  2014/2015  només  un  estudiant  va  fer  el  TFG  a  l'estranger,  el  curs 
2015/2016 el van fer a l'estranger 3 estudiants durant el quadrimestre de tardor (els 3 del 
CFIS a Estats Units) i 6 el de primavera.  Aquests resultats són molt satisfactoris, sobretot per 
la qualitat del  centres on han anat. Val dir, però que ha estat més una conseqüència de 
l'emprenedoria dels estudiants  interessats, amb  la complicitat dels professors que els han 
posat en contacte amb col∙laboradors externs, que no pas d'accions concretes de millora 
pròpiament  dites.  Segurament,  si disposéssim de beques per  fer  el  TFG  a  l'estranger,  el 
nombre d'estudiants que el farien seria superior. 
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d. Amb l'elaboració del l'autoinforme per acreditar el grau, s’ha avançat en la definició de les 
dades que són necessàries pel seguiment de les titulacions. A més, s'ha detectat que en el 
cas del grau en Enginyeria Física, les dades publicades al portal WINDDAT de l'AQU i al Llibre 
de Dades Estadístiques de la UPC del GPAQ són contradictòries entre sí i amb les dades que 
disposem  internament perquè a  les dues primeres  fonts no es  tenen en  compte  tots els 
estudiants del CFIS que fan un doble grau amb el d'enginyeria física. Això evidència encara 
més la necessitat de sistematitzar i consensuar l’obtenció d’aquestes dades.  

e. La  Comissió  Acadèmica  del  grau  en  enginyeria  física  (CAef)  segueix  fent  el  seguiment  i 
direcció acadèmica del grau, però sense que s'hagi consolidat oficialment. 

f. El Departament de Física ha creat el càrrec unipersonal de coordinador d'enginyeria física, 
amb un reconeixement de 9 PAD que, si bé té representació a la Junta de Departament, no 
té la categoria ni reconeixement de sotsdirector. 

 

Tot i que no estava previst, el curs 2014/2015 va sorgir la idea i oportunitat  de gravar una sèrie 

de  vídeo  curts dels estudiants que estaven  fent el  TFG  a  l'estranger,  amb el doble objectiu 

d'animar als estudiants de cursos inferiors a fer‐lo també a l'estranger i promocionar el grau al 

web  d'ef.  Aquesta  sèrie,  que  ens  agradaria  continuar  amb  temporades  posteriors  si  el 

pressupost ho permet, s'anomena EFers Exteriors. 

5.3 Propostes de millora per al curs 2016/2017 

A. Sistematitzar i simplificar l'adquisició i anàlisi d'indicadors de l'ETSETB 
L'elaboració del l'autoinforme per acreditar el GEF conjuntament amb els màsters d'Enginyeria 

de Telecomunicació (MET), Electrònica (MEE) i Fotònica (MPhot), ha posat de manifest la 

necessitat de sistematitzar i simplificar l'adquisició i anàlisi de dades relacionades amb tots els 

estudis de l'ETSETB per tal de facilitar futures acreditacions, així com l'elaboració de la 

memòria anual de l'escola, els autoinformes anuals d'avaluació acadèmica i, si és el cas, els 

informes de gestió de l'equip directiu. Les accions per assolir aquest objectiu són, en aquest 

ordre, les següents: 

A1. Determinar  i definir  clarament  els  indicadors que  són  imprescindibles  per  al  correcte 
desenvolupament del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'ETSETB, quins 
són necessaris per a  futures acreditacions, quins  s'han d'incloure a  la memòria anual, 
quins als informes d'avaluació acadèmica i, si és el cas, a l'informe de gestió. 

A2. Determinar quins indicadors es poden extreure directament del Llibre de Dades de la UPC, 
i quins s'han de calcular expressament,  ja sigui pel Gabinet de Planificació, Avaluació  i 
Qualitat (GPAQ) de la UPC o pels Serveis Informàtics de l'ETSETB. 

A3. Estudiar  la millor manera de presentar els  indicadors per  tal de  facilitar el  seu anàlisi. 
Atesa al diversitat d'estudis que s'imparteixen, el més raonable sembla fer‐ho titulació per 
titulació, i en cada cas veure fins a quin punt cal desglossar‐los per cursos del pla d'estudis 
i/o assignatures, o altres criteris. 

A4. Calcular els indicadors i incloure'ls als informes que es realitzin el proper curs 

B. Estudiar mecanismes per al seguiment dels titulats i afavorir el seu vincle amb l'Escola 

C. Simplificar els procediments acadèmics i administratius relacionats amb el TFG 
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6 Sotsdirecció – Cap d’Estudis de Màsters 
 

Els màsters que administra i dirigeix l'ETSETB són: 

 Màster en enginyeria de telecomunicació (MET). 

 Màster en enginyeria electrònica (MEE). 

 Màster en fotònica (MPHO). 

6.1 Anàlisi dels paràmetres establerts en el pla de qualitat sobre  l'evolució 
dels màsters en el curs 2015/16 

El pla de qualitat de l'escola assigna a la sotsdirecció cap d'estudis de màsters el seguiment dels 

processos d'orientació a l'estudiant i desenvolupament de l'ensenyament per als màsters que 

gestiona l'ETSETB. 

6.1.1 Orientació a l’estudiant en els màsters 

L'orientació a l'estudiant es realitza en base a quatre accions: 

1. El sotsdirector cap d'estudis de màsters atén  les consultes sobre qüestions acadèmiques 

generals i administratives. 

2. El director de  cada màster atén  les qüestions acadèmiques específiques del màster que 

coordina. 

3. S'assigna un professor  tutor  a  cada estudiant: Aquest  tutor  és  el punt de  referència de 

l'estudiant amb  l'escola  i pot  consultar‐li qualsevol dubte o problema que  tingui. En els 

màsters MEE i MPHO, el tutor ha de consensuar amb l'estudiant les assignatures a matricular 

cada quadrimestre. 

4. Es  realitza  una  sessió de presentació  (Dia  0).  Els màsters MEE  i MET  realitzen  la  sessió 

conjunta el primer dimecres de cada curs acadèmic. El màster MPHO realitza una sessió de 

presentació específicament per als seus estudiants i més tard realitza un acte institucional 

d’inauguració  de  curs.  En  aquestes  sessions  s'explica  el  funcionament  dels màsters,  es 

recorden aspectes  importants com ara on trobar  la  informació́ al web, dades de contacte 

del  responsable  d’administració  i  del  coordinador  acadèmic,  etc.  També  es  presenten 

projectes de  recerca dels professors on els estudiants poden  col∙laborar a  través de  les 

assignatures d'introducció a la recerca i TFMs i es resol qualsevol dubte que hi pugui haver. 

Es pot veure en els punts 6.2.3 i 6.2.4 de la memòria que no assisteixen molts estudiants a les 

presentacions  de  "Dia  0"  del MEE  i MET  (uns  15  estudiants  per  sessió).  Els  assistents  són 

bàsicament els estudiants que no han realitzat el grau a  l'ETSETB. Tot  i  la poca assistència es 

valora positivament realitzar aquestes presentacions ja que permeten resoldre molts dubtes als 

estudiants no familiaritzats amb en nostre centre, a més de trencar el gel i fer‐los l'escola més 

propera. 
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Respecte  al  tutor  personal,  en  aquestes  primeres  edicions  dels  màsters  s'ha  vist  que, 

pràcticament,  només  els  estudiants  estrangers  fan  consultes  als  seus  tutors  i  que moltes 

consultes sobre la matrícula les realitzen directament al cap d'Estudis de màsters o al director 

del màster. 

Es  considera  que  aquest  pla  de  tutorització  amb  les  quatre  accions  descrites  anteriorment 

funciona correctament ja que ofereix diferents possibilitats als estudiants, i cadascun escull la 

que millor li convé en base a la seva maduresa, coneixement del centre i necessitats. 

6.1.2 Desenvolupament dels ensenyaments en els màsters 

L'anàlisi  del  desenvolupament  dels  ensenyaments  es  realitza  en  base  al  nombre  d'entrada 

d'estudiants als màsters i al seu rendiment. 

Respecte al nombre de nous estudiants, aquest va creixent però no arriba a cobrir el total de 

places ofertades. Tal i com es pot veure en el punt 3.2.1 de la memòria, en el curs 2015/2016 es 

varen cobrir dues terceres parts de les places del màster MET (61 de 90), menys de la meitat de 

les del màster MEE (26 de 60) i el vuitanta per cent del màster MPHO (28 de 35). En els màsters 

MET  i MEE, aquesta entrada és relativament baixa  i esperem arribar a nivells del 80% o 90% 

quan el flux d'estudiants dels graus de l'ETSETB sigui més regular, ja que els estudiants que varen 

entrar en aquest curs provinents d'aquests graus són tot just els de la primera promoció. 

Cal destacar que els estudiants provinents d'universitats de fora de Catalunya és molt elevat, un 

57% en el MPHO, un 42% en el MEE i un 31% en el MET. Es considera positiu tenir un nombre 

elevat d'aquest tipus d'estudiants ja que representa que els estudis estan ben valorats fora de 

Catalunya,  i,  si  aquests  estudiants  són  de  fora  d'Espanya,  ajuden  a  obtenir  competències 

d'internacionalització als estudiants locals. 

Anàlisi de resultats  

El rendiment dels ensenyaments es mesura utilitzant tres paràmetres referents als estudiants 

que han acabat els estudis: la taxa d’eficiència, la taxa de graduació i el nombre de titulats;  i un 

paràmetre referent als estudiants que no acaben els seus estudis: la taxa d’abandonament. 

Acadèmicament,  hi  ha  dues  conclusions  importants  que  podem  extraure  dels  indicadors 

presentats a la memòria. La primera és una dada positiva: en els tres màsters, els estudiants que 

acaben  titulant‐se  pràcticament  no  repeteixen  cap  assignatura.  Les  taxes  d'eficiència  dels 

màsters són del 99,80% per al MEE i MPHO i del 98,20% en el MET. La taxa d’eficiència es calcula 

en  base  a  tots  els  estudiants  titulats  l'any  en  qüestió,  és  a  dir,  el  curs  2015‐2016, 

independentment de  l'any d'entrada. Per tant, aquesta estadística  ja  incorpora els estudiants 

que varen realitzar el seu grau a  l'ETSETB, varen accedir als màsters MET  i MEE el curs 2014‐

2015 i s'han titulat el 2015‐2016. 

La segona conclusió és que les taxes d'abandonament del MEE (25,90%) i del MET (31,20%) són 

excessivament elevades i que les taxes de graduació del MEE (50,00%) i del MET (22,20%) són 

excessivament  baixes. De  tota manera,  s'ha  de  tenir  present  que  la  població  utilitzada  per 

calcular aquestes estadístiques són únicament els estudiants que varen entrar als màsters el 

curs 2013‐14, on encara no hi havia cap estudiant de grau de  l'ETSETB en el MET  i una petita 
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proporció en el MEE. La major part dels abandonaments del MET són d'estudiants de pla 92 que 

han vist la seva titulació equiparada al màster o d'estudiants que han accedit al màster amb una 

enginyeria tècnica de tres anys i no poden seguir el ritme dels estudis. En el MEE, la gran majoria 

d'estudiants que han abandonat són bons estudiants, amb bon rendiment que deixen el màster 

per alguna raó no acadèmica. Com a dada exemplificadora, dels 17 alumnes que han abandonat 

el MEE i que varen accedir‐hi el curs 2013‐14, a 7 d'ells només els falta la tesi final de màster. 

En el cas del MPHO aquestes dues darreres taxes estarien dins d'uns marges considerats bons, 

una  taxa  de  graduació  del  91,70%  i  una  taxa  d'abandonament  del  8,30%.  Aquesta  última, 

atenent a números absoluts, representa només 2 estudiants, que abandonen normalment per 

motius personals i no acadèmics del màster. 

6.2 Propostes de millora planificades per al curs 2015/16: 

En aquest apartat es citen els objectius planificats per al curs 2015/16 en el darrer informe de 

gestió i el seu estat d'acompliment: 

1. Definició d'especialitats: re‐verificació i divulgació en el MET i divulgació en el MEE. El canvi 

de pla d'estudis del MET que inclou 6 noves especialitats es va aprovar a la Junta d'Escola 

del 21/12/2015,  a  continuació  es  va  traslladar  a Gestió Acadèmica qui  el  va  introduir  a 

l'aplicatiu  de  l'AQU  al  setembre  de  2016.  Les  especialitats  del MET  i  la  nova  agrupació 

d'assignatures per àrees d'especialitat del MEE  ja es  varen  començar a divulgar des del 

febrer del 2016, quan Gestió Acadèmica va donar el vistiplau. A partir d'aquest moment, es 

varen  introduir  al  web  i  es  varen  fer  fulletons  d'informació  que  incorporen  les  noves 

estructures dels plans acadèmics. 

2. Increment  del  nombre  d'estudiants:  Nova  web,  presència  en  LinkedIn,  increment  del 

nombre de beques per cursar els màsters i captació internacional incrementant el contacte 

amb universitats estrangeres. S'han realitzat les accions previstes de difusió per incrementar 

el nombre d'estudiants. Es va obrir  la nova web, tot  i que manca una part  important dels 

seus  continguts  en  anglès,  es  té  presència  a  LinkedIn  i  la  sotsdirecció  de  relació  amb 

empreses  ha  gestionat  noves  beques  d'estudis.  En  quant  a  captació  d'estudiants  en 

universitats estrangeres, únicament  s'ha  tingut oportunitat de viatjar a dues universitats 

d'Addis Ababa (Addis Ababa University i Addis Ababa Science and Technology University). Es 

té previst un viatge a la Université Euro‐Mediterranéenne de Fes aquest quadrimestre de 

primavera del curs 2016‐2017. Aquestes visites s'han realitzat en el marc d'altres projectes 

i s'ha aprofitat l’avinentesa per presentar els programes de màster de l'ETSETB. A part, s'ha 

atès  la  demanda d'informació que  han  sol∙licitat  determinades universitats  i  s'ha  tingut 

presència dins els estands de la UPC en fires internacionals. 

3. Implantació de les assignatures d'iniciació a la recerca en el MET: Cal destacar que el MEE 

ja la té en funcionament. S'han implantat 3 assignatures d'Iniciació a la Recerca, de 5 ECTS 

cadascuna d'elles, que permeten la col∙laboració dels estudiants en grups de recerca amb 

una gran flexibilitat. Aquestes assignatures s'ofereixen per primera vegada el setembre de 

2016 i estan incloses en la modificació del pla d'estudis esmentat anteriorment. 

4. Identificar  els  problemes  de  rendiment  que  puguin  tenir  els  estudiants,  buscar‐ne  les 

causes i intentar solucionar‐los: Tal i com es pot veure a la memòria, el rendiment mitjà en 
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el MEE està en el 89%, en el MET en el 85% i en el MPHO en el 95%. Tot i que són rendiments 

molt alts s'han analitzat en detall els resultats. 

Les  taules de  rendiment que  es mostren  a  continuació  es  varen  presentar  en  l'informe 

d'avaluació acadèmica de màster de la passada comissió permanent de desembre de 2016. 

 

 

En  el màster MEE  es pot  veure que,  en  el  curs 2015/16,  aproximadament un 83% dels 

alumnes  té un  rendiment  superior al 75%  (en general  representa que no ha  suspès  cap 

assignatura o només una). Aquests evolucionen adequadament. Un 12% està en rendiments 

d'entre el 25% i el 75%. Aquests casos són, en general, estudiants que estan compaginant 

els estudis amb un treball a temps complert i, depenent de la càrrega de la feina, tenen més 

o menys temps pels estudis. Per evitar que suspenguin moltes assignatures es realitza una 

matrícula tutoritzada, però tot i així, és difícil preveure la dedicació que podran tenir als seus 

estudis. Finalment, només un 5% està per sota un rendiment del 25%. Aquests estudiants 

són, majoritàriament, els que han de deixar el màster per motius personals i en algun cas 

per manca de capacitat. 

En el màster MET, i per al curs 2015/16, aproximadament el 90% té un rendiment superior 

al 75%  i evoluciona  favorablement. Un 5%  té un  rendiment baix, entre el 25%  i el 75%. 

Aquests estudiants són, en general, d'altres universitats i els costa adaptar‐se al nostre nivell 

d'exigència,  però  tenen  moltes  possibilitats  de  finalitzar  el  màster  amb  un  o  dos 

quadrimestres més del previst.  Finalment, un altre 5% té un rendiment molt baix, per sota 

el 25%, i acaba abandonant. Aquests estudiants són de tipologia diversa: estudiants de pla 

92 que abandonen el màster perquè ja se'ls ha equiparat el títol, perquè han trobat feina i 

no poden dedicar‐se al màster, o perquè s'han matriculat al màster provinent de graus que 

no són els més adequats per poder‐lo superar amb èxit (grau en ciències físiques, enginyeria 

electrònica industrial i automàtica, alguna branca d'enginyeria informàtica, ...). L'única acció 

que  es  pot  emprendre  en  aquests  casos  és  realitzar  un  filtratge  més  rigorós  en  el 

procediment d'acceptació al màster.  

En  el màster  en  fotònica,  tots  els  estudiants  tenen un  rendiment  excel∙lent  i només  es 

produeixen abandonaments puntuals per problemes personals.  

5. Ampliació del nombre de dobles titulacions amb universitats de prestigi: La Sotsdirecció 

de  relacions  internacionals ha  treballat en aquest punt  i els  resultats estan analitzats en 

l'apartat corresponent a aquesta sotsdirecció. 
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6. Manteniment dels paràmetres per seguir gaudint del la qualificació d'International Master 

Program (IMP) de la Generalitat de Catalunya: La distinció IMP té com a requisit que, com 

a mínim, el 30% dels estudiants matriculats siguin estrangers. 

En  el  segon  quadrimestre  de  2015/2016  hi  ha  hagut  el  següent  nombre  d'estudiants 

estrangers, incloent els estudiants que realitzen tot el màster i els de mobilitat: 

 MEE: 21 d'un total de 61, el que representa un 34% 

 MET: 37 d'un total de 133, el que representa un 28% 

 MPHO: 8 d'un total de 33, el que representa un 24% 

Com es pot veure, no s'arriba al requisit mínim del 30% en el MET i en el MPHO. S'han de 

realitzar accions per  internacionalitzar més els programes. La primera acció prevista és  la 

traducció del web en anglès, al menys les parts que afectin a la visibilitat dels màsters. Una 

altra  acció  contemplada  és  realitzar  visites  específiques  a  universitats  estrangeres  amb 

potencial per aportar estudiants. En els cursos 2015‐16 i 2016‐17 no s'han pogut realitzar, 

tant per manca de pressupost com de temps dels representants de direcció.  

7. Es pretén fer un seguiment dels titulats i mantenir un contacte més proper amb l'escola 

per tal de facilitar col∙laboracions i beques: Aquesta acció no s'ha dut a terme en aquest 

any acadèmic, però està pendent de realitzar‐se a nivell d'escola i des de l'àrea de relacions 

externes. 

8. Seguir mantenint contacte amb els estudiants i atendre les seves peticions si és possible i 

es creu convenient: En els tres màsters, la relació entre els estudiants i la direcció de l'escola 

i coordinació dels màsters és fluïda. Els estudiants ja són molt madurs i expressen tot sovint 

la seva opinió i preocupacions tant al director del centre com als coordinadors i cap d'estudis 

dels màsters. Aquesta  relació  serveix  per millorar  aspectes del màster  i  detectar‐ne  els 

problemes. 

9. Revisar els cursos bridge per els estudiants que provenen del nou pla d'estudis de grau: 

Aquest pla d’estudis té un quadrimestre més en comú que  l'anterior. S'han de revisar  les 

assignatures  bridge  per  a  aquests  estudiants.  S'ha  realitzat  un  primer  estudi  de  les 

assignatures bridge que hauran de realitzar els estudiants que accedeixin al màster des del 

nou grau. La proposta  s'aprovarà  si  s'escau durant el  curs 2016‐2017. Aquesta proposta 

contempla que els estudiants de  la menció de Sistemes de Telecomunicació no hagin de 

realitzar cap assignatura bridge, i la resta de mencions hagin de cursar‐ne com a màxim tres. 

10. Atendre la possibilitat de participar en altres màsters: Actualment s'està desenvolupant la 

proposta de participació en màsters no presencials del Grup Planeta. L'escola ha coordinat 

la posada en marxa de 3 màsters no presencials del Grup Planeta i s'ha desvinculat d'ells un 

cop la coordinació formal ha sigut iniciada. 

11. Coordinació a nivell de direcció dels màsters de  fotònica: S'ha  incorporat el Màster en 

fotònica en tots els anàlisis, informes i actuacions que es realitzen a nivell de direcció.  

El màster "Erasmus Mundus Master's degree in Photonics Engineering, Nanophotonics and 

Biophotonics" no s'ha incorporat degut a que no està administrat per la UPC. 
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6.3 Propostes de millora pel curs 2016/2017 
A continuació es presenten les propostes de millora de l'àrea de màsters per al  curs 2016/2017. 

1. Modificació del pla d'estudis per a què incorpori més crèdits d'assignatures de projectes: 

Actualment només hi ha 5 ECTS obligatoris que s'imparteixen amb aquesta metodologia, es 

creu convenient incrementar‐los a 10. 

2. Modificació del pla d'estudis per a què  incorpori assignatures d'anàlisi de dades: Hi ha 

demanda per part de l'estudiantat i empreses de més continguts d'aquesta especialitat. En 

la  proposta  de  pla  d'estudis  3+2  que  s'ha  ajornat,  estava  previst  incorporar  noves 

assignatures  d’anàlisi  de  dades. Durant  aquest  any,  s'estudiarà  com  incorporar  aquests 

continguts encara que no s'implanti el nou pla 3+2. 

3. 3‐ Anàlisi de  la possibilitat de definir màsters especialitzats de 60 ECTS a partir de  les 

especialitzacions del MET: En l'estudi de la modificació dels plans d'estudi actuals al model 

3+2 es plantejava la possibilitat de definir màsters especialitzats aprofitant les assignatures 

de les diferents especialitats. Amb l'aturada d'aquest canvi de model també s'ha frenat la 

definició d'aquests màsters. Es proposa estudiar  si  seria  viable  i d'interès per  l'escola  la 

definició d'aquests màsters tot i que no s'implanti l'estructura 3+2. 

4. Modificar les assignatures bridge per als estudiants provinents del nou grau d'enginyeria 

de telecomunicació als màsters MET i MEE: Al  llarg del curs 2015‐2016 s'ha estudiat una 

primera proposta, el proper curs 2016‐2017 s'ha de fer efectiva. 

5. Desenvolupament d'un aplicatiu per gestionar l'assignació de projectes de les assignatures 

d'Introducció  a  la  Recerca:  En  la  primera  matrícula  d'aquestes  assignatures,  l'oferta, 

sol∙licitud i assignació de projectes de recerca s'ha fet manualment i per correu electrònic. 

L'àrea de Serveis informàtic està desenvolupant un aplicatiu tipus sol∙licitud de TFG o TFM 

per automatitzar tot aquest procés. 

6. Modificació dels requisits d'accés al MET i millora de la informació d'accés que hi ha al web 

per a què els estudiants que no siguin de l'àrea de l'enginyeria de telecomunicacions, només 

accedeixin si compleixen uns requisits molt més estrictes que actualment. Aquesta mesura 

pretén minimitzar els abandonaments dels MET degut a que els estudis d'accés no són del 

tot adequats. 

7. Web  en  anglès:  Per  tal  d'augmentar  la  visibilitat  i  internacionalització  dels màsters  es 

requereix disposar d'un web on els continguts en anglès siguin més amplis. 

8. Realitzar reunions de coordinació entre professors del MET: En aquestes primeres edicions 

la coordinació transversal d'assignatures s'ha realitzat de forma mínima a través del director 

del màster. Per millorar  aquesta  coordinació es programaran  reunions quadrimestrals o 

anuals. 

9. Realitzar  reunions  de  coordinació  entre  professors  dels  MEE:  En  aquestes  primeres 

edicions  la coordinació transversal d'assignatures s'ha realitzat de forma mínima a través 

del  director  del  màster.  Per  millorar  aquesta  coordinació  es  programaran  reunions 

quadrimestrals o anuals. 

10. Millorar  la  definició  dels  procediments  per  desenvolupar  el  TFM  en  les modalitats  de 

mobilitat i empreses ja que tenen algunes deficiències. 
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11. Millorar  l'oferta d'optatives d'acord amb  les  línies de més  interès científic  i/o demanda 

professional en el MPHO: Com que el camp de  la fotònica és multidisciplinari  i el màster 

ofereix  assignatures  optatives  que  cobreixen  cinc  àrees  d'expertesa  de  la  fotònica,  a 

l'analitzar els resultats de  les enquestes dels alumnes  i  la  informació́ de  la que disposem 

relacionada amb  les sortides professionals, hem observat que al  llarg del anys, hi ha una 

evolució en l'interès de l'alumne tant en la vessant de recerca com professional. 

12. Definició de complements formatius per al MPHO: S'han detectat mancances a estudiants 

provinents de certes titulacions. En aquests casos es definiran complements formatius que 

seran de caire obligatori per a aquests alumnes. 

13. Incrementar l'oferta experimental en el MPHO: La majoria de pràctiques d'aquest màster 

es realitzen en laboratori i amb equipament de recerca. Tot i ser un punt fort del màster, 

també seria bo disposar d'un conjunt de pràctiques més acadèmiques. 

14. Realitzar actes de les reunions del Comitè Executiu en el MPHO. Tot i que els acords del 

Comitè  Executiu  són  ratificats  pel  Consell  del Màster,  no  s'aixequen  actes  de  les  seves 

reunions i s'hauria de fer. 

15. Millorar el material de presentació i difusió del MPHO: El material de promoció i sobretot 

la pàgina web queden obsolets ràpidament, és important que estiguin actualitzats. 

16. Estudiar  la  satisfacció  dels  estudiants  respecte  al  pla  d'acció  tutorial  del  MPHO: 

Actualment  es  disposa  d'un  pla  d'acció́  tutorial  i  orientació́  professional  força  ben 

implementat que permet a l'estudiant contactar amb el seu tutor en qualsevol moment del 

curs. Tot i que els estudiants estan, en general, satisfets amb el pla de tutoria, hem detectat 

que no recollim la seva opinió sobre aquest tema 

17. Millorar  l'accés  a  la  web  pròpia  del  MPHO  des  d'altres  webs  institucionals:  Al  ser 

interuniversitari, el màster de Fotònica disposa d'un web propi que hem adaptat al format 

Màsters UPC i es manté actualitzat. Hem detectat, però̀, que no és accessible fàcilment des 

de tots els webs institucionals que fan referència al màster. 

18. Acreditar els màsters MEE, MET i MPHO: Al llarg del curs 2016‐2017, aquests tres màsters 

han de passar el procés de verificació de l'AQU. 
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7 Sotsdirecció de Planificació i Qualitat 

7.1 Anàlisi de l’evolució de l’àrea en el curs 2015/2016 

El quadrimestre de  tardor del curs 2015/2016 es va  implantar el nou grau en Enginyeria de 

Tecnologies i Serveis de Telecomunicació i es va extingir la docència de primer curs dels graus 

TIC anteriors. Al quadrimestre de tardor es van oferir totes les assignatures de 1A, 1B i 2A del 

grau nou, i a la primavera s’hi va afegir 2B, a la vegada que es deixà d’impartir el 2A dels graus 

anteriors. Per primer cop es va introduir la reavaluació a totes les assignatures de primer i segon 

curs dels graus TIC, i el pla de contingència a les altres assignatures obligatòries d’aquests graus.  

El  curs  2015/2016  es  va  preparar  l’encàrrec  docent  del  curs  2016/2017.  El  total  de  punts 

assignats va  ser de 10.655. En una  segona assignació es van afegir 1.214 punts addicionals, 

corresponents  a  Departaments  amb  disponibilitat  de  punts  docents  després  de  la  primera 

assignació.  La  distribució  d’aquests  punts  va  tenir  en  compte  que  al  curs  2016/2017  es  va 

implantar el tercer curs (3A a tardor i 3B a primavera) del nou grau en Enginyeria de Tecnologies 

i Serveis de Telecomunicació, i es va extingir el curs 2B a tardor i 3A a primavera dels graus TIC 

anteriors. La planificació efectuada també tenia en compte els efectes de la reavaluació, i es van 

preveure  cursos  de  repàs  durant  el  quadrimestre  de  primavera  i  intensius  al  juny  com  a 

preparació dels exàmens extraordinaris. 

La planificació acadèmica del curs 2016/2017 es va aprovar a la Comissió Permanent del 5 de 

juliol  del  2016.  Aquesta  planificació  inclou  el  calendari  lectiu,  horaris  de  classes,  calendari 

d’exàmens i assignació de responsables d’assignatures. Com a novetat per aquest curs es van 

preveure als horaris dues franges horàries per a realitzar proves d’avaluació conjuntes per tots 

els grups d’una mateixa assignatura.  

El  curs 2015/2016 es  comença a preparar  l’acreditació de  les  titulacions Grau en Enginyeria 

Física, Màster en Enginyeria de Telecomunicacions, Màster en Enginyeria Electrònica i Màster 

en Fotònica. Això implica la preparació dels informes i recollida d’evidències. La visita del comitè 

avaluador tindrà lloc al mes de febrer de 2017. 

Des  de  l’àrea  de  planificació  i  qualitat  es  gestiona  la  recollida  d’informació  dels  diferents 

col∙lectius que formen part de l’ETSETB. Per una banda, les enquestes de docència, que realitzen 

els  alumnes  per  valorar  la  satisfacció  amb  assignatures  i  professors.  Aquestes  enquestes, 

juntament amb els informes corresponents s’han presentat a Comissió Permanent amb dates 

26/10/2016  (enquestes  de  tardor  2015/2016)  i  14/12/2016  (enquestes  de  primavera 

2015/2016) i estan disponibles a la Intranet. Cal destacar l’alta participació aconseguida aquest 

curs, per sobre del 50%. Per altra banda,  les enquestes de satisfacció amb els serveis es van 

realitzar el mes de juliol de 2017. L’informe corresponent a aquestes enquestes encara s’està 

preparant i es presentarà a la propera comissió permanent. Les dades més significatives s’han 

inclòs al punt 1.4 de la memòria del centre. Aquest curs s’han posat en marxa també enquestes 

als estudiants de mobilitat  incoming  i outgoing,  i  s’han analitzat  les dades obtingudes a  les 

enquestes que es realitzen als estudiants que realitzen pràctiques en empreses i als seus tutors 

a  l’empresa.  Finalment, es gestionen els missatges  rebuts a  través de  la bústia de queixes  i 

suggeriments. S’informa sobre aquest darrer punt a la secció 1.5 de la memòria del centre. 
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7.1.1 Propostes de millora pel curs 2015/2016 

 Segona convocatòria i pla de contingència 

 Millora dels informes d’enquestes de docència 

7.1.2 Nous objectius en el curs 2015/2016 

 Prematrícula 

 Realització exàmens parcials comuns 

 Publicació evidències del Sistema de Qualitat.  

7.2 Actuacions  en  el  curs  2015/2016  per  assolir  les  propostes  de millora  i 

anàlisi de resultats 

7.2.1 Proposta de Millora Segona Convocatòria i Pla de Contingència 

 Implantació de la reavaluació tal i com s’havia aprovat en Comissió Permanent el maig del 

2015.  

 Aprovació del Pla de contingència en Comissió Permanent (Novembre 2015) i implantació al 

febrer de 2016. 

 Gestió grups de repàs i intensius. 

Valoració dels resultats de les actuacions 

Aquesta proposta de millora encara està en curs.  

7.2.2 Proposta de Millora dels informes d’enquestes de docència 

 S’han  inclòs nous  indicadors als  informes que permeten comparar  fàcilment els resultats 

cada  curs.  A  més,  s’han  particularitzat  alguns  indicadors  per  titulació  per  millorar  el 

seguiment de cada titulació.  

 S’ha establert una nova metodologia per fer el seguiment dels resultats de les enquestes de 

professors.  

Valoració dels resultats de les actuacions 

El nou model d’informe permet fer el seguiment de cada titulació amb més facilitat i detectar 

de manera més àgil possibles situacions problemàtiques. 

7.2.3 Nou objectiu Prematrícula 	

Com a conseqüència de l’extinció dels graus TIC anteriors i la posada en marxa del nou grau era 

cada cop més difícil fer una previsió acurada dels grups que s’havien d’obrir de cada assignatura. 

Per  tal de poder ajustar abans de  la matrícula  l’oferta de grups es va  introduir el procés de 

prematrícula,  en  primer  lloc  als  graus  TIC  (febrer  2016)  i  es  va  estendre  posteriorment  als 

màsters MET i MEE (juliol 2016). 

Anàlisi de resultats de les actuacions 
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Es valora positivament, donat que ha permès fer els ajustos de grups abans de la matrícula i com 

a conseqüència s’han reduït les incidències durant els dies de matrícula. 

7.2.4 Nou objectiu “Exàmens parcials comuns” 	

 Com a conseqüència de l’anàlisi feta per la cap d’estudis sobre la conveniència de realitzar 

exàmens parcials comuns a les assignatures obligatòries amb més d’un grup de docència es 

decideix incorporar als horaris dues franges reservades per realitzar exàmens parcials 

 Al  curs 2016/2017  s’incorporen aquestes  franges als horaris  i  s’organitza el  repartiment 

entre assignatures de cada quadrimestre. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

Aquesta acció de millora encara està en curs. 

7.2.5 Nou objectiu “Publicació evidències del Sistema de Qualitat” 	

 Completar  la  informació disponible a  la pàgina web “Evidències del Sistema de Qualitat”. 

Per tal de facilitar l’accés a tota la informació pública de les titulacions impartides a l’ETSETB 

es va redissenyar i ampliar el contingut d’aquesta pàgina. 

Anàlisi de resultats de les actuacions 

S’ha millorat  la  informació  disponible  en  quant  a  informes  de  les  titulacions,  indicadors  i 

resultats d’enquestes de satisfacció. 

7.3 Propostes de millora pel curs 2016/2017 

A continuació es presenten les propostes de millora per l’àrea pel curs 2016/2017. 

Àrea de Planificació: 

 Ajustar l’oferta de grups d’assignatures obligatòries i optatives als graus TIC. 

o Diagnòstic.  L’extinció  dels  graus  TIC  i  la  seva  substitució  per  un  sol  grau  amb 

especialitats  ha  incrementat  les  assignatures  obligatòries  i  reduït  el  nombre  de 

crèdits optatius.  

o Objectius. S’ha d’ajustar l’oferta d’optatives a aquesta nova situació de cara al curs 

2017/2018.  Per  altra  banda  també  s’ha  de  reduir  l’oferta  de  cursos  de  repàs  i 

intensius per  la  seva baixa demanda. Aquests  ajustos han de permetre per una 

banda  desdoblar  assignatures  del  màster  MET  que  tenen  un  nombre  elevat 

d’alumnes i per altra assumir l’increment d’encàrrec derivat de la posada en marxa 

del grau en Data Science. 

o Accions.  Anàlisi  de  demanda  d’optatives  i  estimació  de  necessitats  pel  curs 

2017/2018. Realitzar proposta d’encàrrec. 

 Segona convocatòria i pla de contingència (en curs).  

o Diagnòstic. Aquestes accions, que es gestionen conjuntament amb la cap d’estudis 

de graus TIC, i que es van començar a implantar el curs 2015/2016, estan encara en 

fase d’implantació i anàlisi.  
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o Objectiu. Arribar a una situació estable al curs 2017/2018.  

o Accions. Des de  l’àrea de planificació, en el  curs 2016/2017 es  treballarà en els 

següents punts: 

 Millorar el procés de la matrícula de reavaluació 

 Organització de cursos intensius i de repàs 

 Organització d’exàmens de reavaluació 

 Exàmens parcials (en curs).  

o Diagnòstic. Es tracta també d’una acció de millora que es va iniciar conjuntament 

amb la cap d’estudis al curs 2015/2016 i que s’ha implantat el curs 2016/2017.  

o Objectiu. Arribar a una situació estable al curs 2017/2018. 

o Accions. A partir de l’anàlisi del funcionament al quadrimestre de tardor 2016/2017 

es  modificarà  la  proposta  d’implantació  per  al  quadrimestre  de  primavera 

2016/2017. 

Àrea de Qualitat: 

 Revisió dels processos i indicadors del SGIQ.  

o Diagnòstic.  Amb  l’experiència  de  la  implantació  del  SGIQ  dels  darrers  anys  es 

proposa realitzar una revisió dels seus processos i indicadors.  

o Objectius. L’objectiu que es persegueix és que els indicadors obtinguts siguin el més 

útils possibles de cara a la millora de les titulacions. A més, han d’estar alineats amb 

el que s’inclou a la memòria anual del centre, de manera que no calgui duplicar la 

feina de recollida de dades. 

o Accions.  Realitzar  una  proposta  de  modificació  dels  processos  i  indicadors  i 

sotmetre‐la a aprovació. 

 Revisió enquestes de satisfacció amb els serveis.  

o Diagnòstic. Actualment el GPAQ realitza a  la majoria dels centres de  la UPC unes 

enquestes de satisfacció amb els serveis estandarditzades.  

o Objectius. Analitzar la conveniència d’adaptar el nostre format d’enquestes al que 

utilitza el GPAQ. 

o Accions. En cas de que s’estimi convenient realitzar l’adaptació el curs 2015/2016 ja 

s’utilitzaria el nou format. 
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8 Sots direcció de Promoció d’Estudis 

8.1 Anàlisi de l’evolució de l’àrea en el curs 2015/2016 

La promoció dels estudis que oferim a  l’Escola de Telecomunicació de Barcelona es basa en 

diferents accions que realitzem durant el curs acadèmic. Com a punts més importants es poden 

destacar:  

Les  Jornades  de  Portes  Obertes  són  l’acció  més  important  i  consisteixen  en  xerrades 

d’orientació dels estudis que realitzem als futurs estudiants que visiten a més les instal∙lacions 

de  l’escola  i del campus. En aquest sentit  intentem arribar al nombre més gran d’estudiants 

possibles i hem anat augmentant l’assistència any rere any fins a arribar a una quantitat estable 

pròxima a 580 persones durant el curs 2015/2016, tal i com mostra la memòria, realitzant 12 

torns distribuïts durant tot el curs. Amb l’objectiu que els estudiants coneguin de primera mà 

l’experiència  d’estudiar  a  la  nostra  escola,  convidem  a  través  de  la Delegació  d’Alumnes  a 

estudiants que actualment estan cursant els nostres graus perquè expliquin les seves vivències. 

Una  altra  acció  que  hem  realitzat  durant  el  curs  2015/2016  i  continuarem  potenciant  és 

ensenyar  els  laboratoris  de  la  forma  més  acurada  possible.  Per  aquest  motiu  dividim 

l’estudiantat en grups petits d’uns 20 i visitem en paral∙lel laboratoris, campus i associacions. 

El  Saló  de  l’ensenyament  és  la  fira més  important  d’ensenyament  on  assisteixen  totes  les 

universitats  i accedeixen  la majoria dels futurs estudiants. Fa dos cursos vam demanar que  la 

ubicació dels graus en la caseta de la UPC en el saló anessin rotant, d’aquesta forma vam situar‐

nos  prop  del  passadís  central.  Aquest  curs  2015‐2016  vam  estar  al  passadís  superior  on 

continuarem estant durant el curs que ve i es van atendre, tal i com es mostra a la memòria, 273 

consultes. També continuarem participant per escollir els estudiants de  la nostra escola que 

estan de becaris en el saló explicant els nostres estudis. 

Les cotutories de treballs de recerca en robòtica és una acció que va augmentar molt en nombre 

durant el curs 2014/2015 passant d’unes 20 anuals  fina a més de 50. Vam observar que els 

estudiants de l’associació de robòtica que realitzaven les cotutories estaven desbordats i també 

que molts estudiants cotutoritzats no estaven prou motivats. D’aquesta manera, durant el curs 

2015/2016  hem  realitzat  cotutories  a  uns  25  estudiants  amb més motivació.  L’objectiu  de 

l’actual  curs  és mantenir  aquestes  cotutories  perquè  això  fa  que  estudiants molt motivats 

coneguin els nostres laboratoris, el campus, els nostres estudis i molts d’ells acabin entrant en 

algun dels nostres graus. Amb aquest propòsit es realitzaran xerrades informatives orientades 

només a aquests estudiants cotutoritzats. 

Escolab:  Les pràctiques a  laboratoris que  l’ajuntament de Barcelona gestiona  (Escolab) amb 

col∙laboració amb les universitats han agafat importància en els darrers anys. La situació actual 

a l’escola està estabilitzada a unes 7 pràctiques que es repeteixen dues vegades al curs arribant 

a un total de gairebé  300 estudiants. 

La pàgina web a començaments del curs 2015/2016 estava molt anticuada  i era difícil  tenir 

visibilitat en promoció, per aquest motiu es va decidir canviar a un nou format més actual. 

Visites als centres: Donat que l’entrada de l’estudiantat als nostres graus està molt distribuïda 

en més de 300 escoles i instituts, les visites a aquests centres tenen un impacte difícil. Durant el 
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curs 2015/2016 s’han realitzat només 7 visites a centres amb un impacte d’uns 175 estudiants. 

De totes maneres continuem assistint a aquells centres on ja tenim el contacte fet i/o que ens 

ho demanen expressament.  

Finalment,  mitjançant  jornades  de  xerrades,  cotutories,  escolabs  i  visites  a  centres,  hem 

aconseguit contactes directes de correus amb professors de tecnologia que ens permeten enviar 

correus puntuals amb informació rellevant com noves xerrades d’orientació, cursos, concursos, 

etc.  Continuarem  també  enviant  correus massius  a  les  escoles  recordant  les  dates  de  les 

xerrades d’orientació i informació que considerem important. 

8.1.1 Propostes de millora per al curs 2015/2016 

 Jornades  de  portes  obertes:  Facilitar  informació  més  acurada  a  tots  els  estudiants 

relacionada amb qüestions que hagin sorgit durant les xerrades. 

 Cotutories:  Realitzar  xerrades  informatives  orientades  només  a  aquests  estudiants 

cotutoritzats i limitar el nombre de cotutories. 

 Canvi del web a Genweb4 

 

8.2 Actuacions  en  el  curs  2015/2016  per  assolir  les  propostes  de millora  i 

anàlisi de resultats 

 

8.2.1 Jornades de portes obertes 

Hem  realitzat  un  contacte  directe mitjançant  un  primer  correu  electrònic  després  de  cada 

jornada de portes obertes a tots els estudiants que han assistit a les Jornades de Portes Obertes.  

Valoració dels resultats de les actuacions 

Molts d’ells han contestat preguntant dubtes que hem pogut resoldre ràpidament. A més, molts 

estudiants i professors que han assistit a les jornades van contestar el correu felicitant‐nos per 

l’èxit de les jornades. Creiem que aquests correus són molt útils per mantenir el contacte amb 

els nostres “futurs” estudiants. Tanmateix, algunes de les preguntes que ens feien han de ser 

vehiculades de forma correcte i ràpida per a que puguin ser contestades amb detall i precisió. 

8.2.2 Cotutories 

Hem  realitzat  tres  xerrades  informatives  als  estudiants  cotutoritzats,  una  just  abans  de 

començar el procés, una just a la meitat i finalment una jornada d’orientació dels estudis al final. 

També hem limitat el nombre de cotutories a 25 estudiants. 

Valoració dels resultats de les actuacions 

Només una part d’aquests estudiants acaben entrant als nostres graus.  La  cotutorització de 

treballs  de  recerca  és  una  activitat  costosa  ja  que  és  necessari  becar  a  varis  estudiants.  La 

repercussió que finalment té a l’entrada no és excessivament elevada (menys de 10 estudiants) 

donat el cost. Per aquest motiu, i degut al baix pressupost actual de l’Escola, es decideix aturar 

aquesta activitat per al curs que ve. 
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8.2.3 Pàgina web 

El canvi de  la pàgina web al Genweb4 ha estat un projecte global de  l’Escola. En  l’àmbit de 

promoció vam crear una pestanya “Fes Telecos!” on hem posat tota la informació actualitzada 

de què és telecos, pla d’estudis, model docent, sortides professionals. 

Valoració dels resultats de les actuacions 

Encara no tenim resultats de l’acceptació del web. 

8.2.4 Altres actuacions	

A més de les propostes de millora que es van plantejar a l’inici del curs, al llarg del mateix: 

Es va dissenyar juntament amb Promoció UPC un díptic del nou grau integrat TIC que explica de 

forma clara i concisa què és i què fem a telecos. Aquest díptic està enllaçat dins de la pestanya 

de promoció “Fes Telecos!”. A més, es va afegir una pestanya de programa d’acollida de nou 

estudiantat i una pestanya amb el resum de l’acte de benvinguda dels nous estudiants. 

8.3 Propostes de millora per al curs 2016/2017 

A continuació es detallen les propostes de millora per l’àrea de promoció pel curs 2016/2017 

així com, quan sigui possible, les accions principals que es proposen per assolir‐les: 

 Jornades de portes obertes: Intentar superar la xifra d’assistents realitzant durant el curs 

deu sessions de xerrades i una xerrada orientada a mares i pares el dissabte, amb el suport 

de correus a les escoles i al web tant de la UPC com de l’escola. 

 Jornades de portes obertes: Buscar els canals d’informació adequats perdonar resposta, de 

la manera més acurada i ràpida possible, a les preguntes i dubtes dels alumnes i professors 

que assisteixen a aquestes jornades. 

 Saló  de  l’ensenyament:  Com  a  acció  a millorar,  és  important  aconseguir  que  el  nostre 

professorat assisteixi més al saló per explicar de forma activa i aclarir en què consisteixen 

els nostres estudis i què podem fer una vegada finalitzats en el món laboral. 

 Escolab:  Donat  la  gran  acceptació  que  les  pràctiques  d’Escolab  tenen  a  la  societat,  es 

proposa augmentar el nombre de pràctiques que es realitzen actualment a l’escola. 

 Vídeos  de  telecos:  Produir  un  vídeo  explicatiu  on  es  vegi  les  instal∙lacions  que  disposa 

l’escola, laboratoris, aules, projectes... que estarà enllaçat en la pestanya de promoció “Fes 

Telecos!” i al youtube. A més, crear continguts promocionals a partir dels continguts que es 

generin a altres àmbits de l’Escola (veure Secció 9, Secció 10 i Secció 11 d’aquest document).  

 Contactes amb els centres: Preguntarem al professorat possibles contactes amb professors 

d’escoles  i  instituts per  intentar  concertar més  xerrades d’orientació  als  centres que  es 

mostrin més receptius. 
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9 Anàlisi de l’evolució de les Relacions Internacionals al curs 2015/2016 

Les dades de la Memòria de l’ETSETB indican una sèrie d’aspectes de l’evolució de les Relaciones 

Internacionals que val  la pena detallar. A continuació  fem una breu anàlisis de  les dades en 

funció d’uns indicadors como ara: nombre d’estudiants, índex de satisfacció dels diferents grups 

d’interès, nombre de convenis, programes i dobles titulacions. 

Mobilitat d’estudiants de  l’ETSETB “Outgoing”: El nombre d’estudiants de  l’ETSETB que van 

realitzar una mobilitat al curs 2015/2016 (outgoing) va ser superior al curs anterior 2014/2015 i 

es manté al voltant del centenar assolit en altres cursos. Dels estudiants que van participar en 

Mobilitat al 2015/2016, el 96% es va titular en aquest mateix curs. El 4% restant es preveu que 

es titularà el curs vinent: o bé, per que van ser estudiants de doble titulació, el 2% del total; o 

per que es van acollir al període extraordinari per a la defensa del seu TFG.     

Tal com es detalla a  la Memòria ETSETB 2015/2016,  l’índex de  satisfacció d’aquest grup de 

estudiants (outgoing) és alta. Més del 40% va atorgar la nota més alta a la pregunta “Has rebut 

el suport adequat de la institució d’origen [ETSETB] abans i durant el període de mobilitat?”. I la 

mitjana de les respostes a aquesta pregunta va ser del 4.02 amb una participació del 64% del 

total d’estudiants de Mobilitat.  La  rebuda per part de  les Universitats que  col∙laboren  amb 

l’ETSETB també és bona, i de fet, més del 40% va atorgar la nota mes alta, 5, a la pregunta “Has 

rebut el suport adequat de la institució estrangera abans i durant el període de mobilitat?”, amb 

una mitjana  de  les  respostes  a  aquesta  pregunta  de  4.2.  En  general  els  nostres  estudiants 

“outgoing” valoren molt positivament la institució de acollida, mes del 50% dóna un 5 a aquest 

pregunta  i  la mitjana es de 4.34. Finalment,  la valoració global que els estudiants “outgoing” 

donen a  la  seva experiència de mobilitat és molt alta  també: més d’un 60%  la valoren amb 

puntuació màxima i la mitjana de les respostes es de 4.61. 

En  relació a  la distribució geogràfica de  la mobilitat “outgoing”,  les àrees geogràfiques més 

demandades són: Europa (destacant: Alemanya, França, Suècia, Suïssa, Regne Unit i Itàlia, com 

els països més demandats), els Estats Units d’Amèrica, i recentment, amb les actuacions a noves 

àrees fora dels 2 destins tradicionals dels estudiants de  l’ETSETB: Canadà  i Japó. Els destins a 

América Llatina es concentren a Mèxic i Xile.   

Mobilitat d’estudiants de  l’ETSETB  “Incoming”: Pel que  respecte  a  la mobilitat  “incoming”, 

aquest curs 2015/2016 ha estat el primer any que s’aconsegueix una bilateralitat global en  la 

mobilitat, és a dir que el nombre d’estudiants que arriben es correspon aproximadament amb 

el nombre dels que marxen. Aquest any es van rebre 101 estudiants de mobilitat (un 20% mes 

que  el  curs  anterior),  del  quals,  el  98%  van  ser  estudiants  internacionals.  La  influència  del 

programa d’intercanvi amb l’Estat Espanyol, SICUE, es manté en un valor inferior al 5%. 

L’índex de satisfacció d’aquest grup d’estudiants (incoming) és alta. Com es pot consultar en 

detall a la Memòria, la mitjana de la resposta a la pregunta: “Have you received the appropriate 

support from our University and our School during your mobility?” va ser un 4, molt bona. D’altra 

banda, en general es van adaptar be (“4”) als cursos de l’ETSETB que van matricular (>35%), però 

alguns, 10%, es van adaptar malament a  las assignatures que van cursar. Per aquesta raó, es 

considera necessari realitzar una acció de millora en aquest aspecte. Tot  i aquest aspecte,  la 



ETSETB INFORME DE GESTIÓ 2015/2016 

41 
 

valoració global que van donar a la seva experiència de mobilitat a la nostra Escola va ser molt 

alta, amb un 4.3 de mitjana.  

Pel que fa a  l’origen del estudiants de mobilitat  internacional que arriben a  l’ETSETB, es va 

produir un  augment molt  significatiu dels estudiants que ens  arriben des d’Alemanya  (4 en 

2013/2014, mentre que 13 aquest curs 2015/2016); França que va augmentar un 70% al darrer 

curs,  i  es  manté  amb  15‐17  estudiants  per  curs;  i  Itàlia,  que  està  augmentant  molt 

significativament  amb  23  estudiants  aquest  curs  2015/2016.  Disminueixen  per  contra,  les 

aportacions de Brasil, Polònia i Portugal.  

Pel que fa a l’evolució dels convenis, durant el curs 2015/2016 es van signar 13 nous acords, es 

van renovar 3 i es van estendre 6 a l’àrea de Física i així ampliar la mobilitat al Grau d’Enginyeria 

Física.   Al  llarg del curs 2015/2016,  l’ETSETB va oferir places de mobilitat a 160 Universitats, 

assegurant que els estudiants de l’ETSETB sempre disposessin de la possibilitat de realitzar una 

experiència  de  mobilitat  adaptada  a  les  seves  possibilitat  i  inquietuds.  D’entre  aquestes, 

l’ETSETB va oferir 19 destins de mobilitat internacional a empreses internacionals. 

Pel que respecta a Dobles titulacions, al llarg del curs 2015/2016 es van signar 3 acords de Doble 

Titulació i es va treballar en altres 2 acords, mantenint d’aquesta manera la mateixa estratègia 

que a l’oferta de places de mobilitat. 

9.1.1 Propostes de millora pel curs 2015/2016 

Les propostes de millores principals que es van fer a l’inici del curs 2015/2016 feien referència a 

2 punts basics ja comentats en l’apartat anterior: 

 Dobles Titulacions: Consolidar un primer conjunt d'acords de Doble Titulació, a poder oferir 

a la primera promoció d’estudiants dels nous estudis de l'Escola, després del procés Bolonya. 

 Millora dels processos de Mobilitat  Internacional: Per  tal de simplificar  i estructurar els 

processos de mobilitat, es van dur a terme un conjunt de reunions entre representants dels 

diversos  serveis  de  l’Escola,  que  d’una manera  integrada  col∙laboren  en  les  tasques  de 

Mobilitat Internacional. 

9.1.2 Nous objectius en el curs 2015/2016 

A més de les propostes de millora que es van plantejar a l’inici del curs, al llarg del mateix van 

sorgir nous objectius como van ser:  

 Proporcionar  als  estudiants  “incoming”  informació  del  nivell  de  dificultat  i  requisits 

acadèmics de les assignatures que se’ls hi ofereixen: A las enquestes de satisfacció que es 

van realitzar als “incoming”, va haver respostes dient que uns dels problemes d’adaptació a 

les assignatures matriculades era que la Guia docent de cada assignatura només indica les 

assignatures que són pre‐requisits i/o co‐requisits, però aquesta informació no es suficient 

per a estudiants que provenen d’una altra institució amb un altre pla d’estudis.   

 

 Facilitar als estudiants “outgoing” tota la informació possible de finançament de la seva 

mobilitat:  Es  va  detectar  que  la mobilitat  a  destinacions  rellevants  de  fora  de  la  Unió 
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Europea no es produeix degut a que els estudiants no reben fàcilment finançament per a 

aquests destins. Es va proposar com a objectiu, buscar ajudes o solucions des de l’ETSETB a 

aquest problema.  

9.2 Actuacions  en  el  curs  2015/2016  per  assolir  les  propostes  de millora  i 

anàlisi de resultats 

9.2.1 Dobles Titulacions 

Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquestes propostes de millora 

han estat les següents: 

 Es va reforçar les Titulacions amb socis estratègics, com el KTH, mitjançant una segona Doble 

Titulació amb una altra de les seves escoles.  

 Seguint les línies estratègiques que es van proposar pel curs 2015/2016 a l’Informe de Gestió 

2014/2015, es va promoure acords de Doble Titulació amb “Grands Ecoles” franceses amb 

requeriment de nomes  1,5 anys de mobilitat, en contraposició als 2 anys establerts pel Pla 

92. 

Els resultats sobre aquesta proposta de millora estan detallats a  la taula del apartat 5.5.2 de 

Acords  de Doble  Titulació  i  als  resultats  de  les  enquestes  del  apartat  5.4  de  las  “Memòria 

2015/2016”.  

Valoració dels resultats de les actuacions 

Gràcies a las actuacions realitzades al llarg del curs 2015/2016, en aquest curs ja es van poder 

oferir 24 places de Doble Titulació a institucions de primer nivell com el KTH, SUPAERO o l’IIT.  

Amb  això,  l’oferta  equilibra,  sinó  supera,  la  demanda  i  per  tant  la  valoració  del  resultat 

d’aquestes actuacions és molt bona.  

9.2.2 Millora dels processos de Mobilitat Internacional 

Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquesta proposta de millora han 

estat les següents: 

 Millora dels processos de Mobilitat  Internacional: D’una banda, es va desenvolupar una 

eina per a la mesura de la Qualitat dels processos de Mobilitat Internacional, des de l’inici 

d’aquest procés, quan els estudiants  sol∙liciten  la  seva plaça de mobilitat,  fins a  la  seva 

tornada, entre 5 mesos i 1 any i mig després. D’altra banda, es va iniciar la integració de la 

informació de l’idioma d’impartició amb la informació de l´Encàrrec Docent de la Escola, es 

van revisar els processos d´admissió d´estudiants “incoming” i la implementació d´una eina 

informàtica per facilitar l´accés a la informació de l´Escola als estudiants “incoming”. 

Els  resultats  sobre  aquesta  proposta  de  millora  estan  detallats  al  apartat  5.2  “Estudiants 

incoming” i als resultats del apartat 5.4 “Indicadors de satisfacció de la mobilitat” del document 

“Memòria 2015/2016”.  
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Valoració dels resultats de les actuacions 

Gràcies a las actuacions realitzades en referencia a aquest procés de millora, al curs 2015‐2016 

es van rebre 101 estudiants de mobilitat (un 20% mes que al curs anterior), doncs es mostra un 

clar i positiu impacte de les actuacions realitzades i els seus resultats. 

9.2.3 Nou objectiu de proporcionar als estudiants “incoming” informació del nivell 

de dificultat i requisits acadèmics de les assignatures que se les hi ofereixen	

Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquesta proposta de millora han 

estat les següents: 

 Sol∙licitar, en coordinació amb l’Àrea de planificació, als professors de les assignatures que 

s’ofereixen  als  “incoming”  la  informació  sobre  el  requisits  acadèmics  per  a  aquests 

estudiants   

Aquest procés es troba en espera de la resposta dels professors. 

9.2.4 Nou objectiu de facilitar als estudiants “outgoing” tota la informació possible 

de finançament de la seva mobilitat	

Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquesta proposta de millora han 

estat les següents: 

 Es va realitzar una cerca exhaustiva dels programes de beques existents 

 Es va generar un “Mapa de beques” al web de l’ETSETB, que recull a cada país del mon, els 

programes de beques que permeten fer mobilitat a aquest país. 

 Es va generar un “Calendari de beques” al Web de l’ETSETB, que indica el període en el que 

es presenta habitualment la convocatòria de les beques mes destacades. 

Els resultats sobre aquesta proposta de millora estaran reflectits a la  “Memòria 2016/2017”. 

9.3 Propostes de millora per al curs 2016/2017 

A continuació es presenten les propostes de millora per l’àrea per al curs 2016/2017. Aquestes 

propostes, a l’àmbit de Relacions Internacionals, s’emmarquen en dos grans grups: 

A) Millora dels processos transversals de mobilitat internacional 

B) Creació i renovació de dobles titulacions de grau i màster 

A sota d’aquestes dues línies, es poden englobar les següents propostes de millora: 

A) Millora dels processos transversals de mobilitat internacional: 

a. Generació d’una eina de monitorització del nivell acadèmic assolit pels estudiants 

“incoming” en funció de: la institució d’origen, el nombre de crèdits ECTS cursats a 

l’origen, el programa d’estudis escollit, les assignatures escollides, etc. 
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b. Aportar  als  estudiants  “incoming”  informació  del  percentatge  d’aprovats  y 

suspesos  de  les  assignatures  ofertades,  que  faciliti  l’elecció  d’un  conjunt 

d’assignatures equilibrat.   

 

B) Creació i renovació de dobles titulacions de grau i màster: 

a. Concretar la segona Doble Titulació amb el KTH: En aquest cas ja se ha identificat 

l’escola del KTH amb la que es realitzarà la segona Doble Titulació que és la de ICT. 

b. Avançar en el procés de DT iniciat amb: 

i. Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT) Alemanya 

ii. Université catholique de Louvain (UCL), Bèlgica 

c. Iniciar noves DT en el àmbit de Telecomunicació‐Bioenginyeria. 

Finalment, es proposen dos nou objectius per al 2016/2017 que no estan emmarcats en aquest 

dos  processos  de millora,  però  que  es  consideren  rellevants  per  la  internacionalització  de 

l’ETSETB i/o per altres àrees de la Escola: 

1) Generació  d’una  Xarxa  ETSETB  International  Alumni  d’ex‐estudiants  de  l’ETSTB 

(alumni) que vulguin i puguin servir com a referència als diversos països i institucions 

amb presència de l’ETSETB en els seus alumini. 

2) Generació  de  vídeos  d’experiències  de Mobilitat  Internacional:  Es  promourà  la 

producció de vídeos per part d’estudiants en mobilitat o que hagin  fet mobilitat 

internacional, explicant la seva experiència. Aquest vídeos es faran servir tant com 

exemples per a estudiants que vulguin fer mobilitat des de la nostra Escola, com per 

promoció dels estudis de l’Escola. 
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10 Sots direcció de Relacions amb les Empreses 
 
La Sots direcció de Relacions amb  les Empreses s’encarrega de vehicular  la  transferència del 
talent existent a l’Escola cap al teixit empresarial, tant d’àmbit nacional com internacional; així 
com  de  recullir  les  demandes  de  les  empreses  del  sector  respecte  la  tipologia  de  perfils 
professionals sol∙licitats i les trasllada a l’oferta formativa de l’ETSETB. 
 

10.1 Anàlisi de l’evolució de l’àrea en el curs 2015/2016 

El  curs  acadèmic  2015/2016  ha  tingut  continuïtat  respecte  els  objectius  del  curs  anterior. 

Bàsicament, les tasques sobre les que actua la sotsdirecció d’empreses són:  

Gestió  de  les  pràctiques  externes  (Convenis  de  Cooperació  Educativa):  Els  indicadors  dels 

convenis de cooperació educativa es troben a la Memòria de l’ETSETB, apartat 4.1.1. En aquest 

es reflecteix la situació tant a l’inici del curs 2015/2016 com l’evolució que ha tingut en el mateix 

curs. Com a resum es pot dir que superada  la davallada d’anys anteriors, deguda a  la crisi, el 

2014 ja es va recuperar a un nombre de convenis superior als 500, que suposa que més de 300 

estudiants  que  han  desitjat  realitzar  pràctiques  externes  ho  han  pogut  fer.  Durant  el  curs 

2015/2016 aquest nombre s’ha estabilitzat, amb un lleuger increment. 

Gestió de  l’orientació professional: A  l’inici del curs 2015/2016,  tot  i que  ja es  feien moltes 

accions orientades a l’orientació professional dels estudiants, no hi havia cap Pla d’Orientació 

específic tal com queda recollit en el pla de Qualitat (230.1.2.4). 

Convenis Marc amb empreses: A  l’inici del curs 2015‐2016  l’ETSETB disposava dels següents 

convenis  marcs  amb  empreses:  Accenture,  Everis,  Ficosa,  GMV,  Lear,  Catedra  Red.es.  Els 

conceptes  i quantitats aportades a  la UPC estan recollides a  la memòria de  l’ETSETB del curs 

2015‐2016 (apartat 4.2) 

Àrea d’emprenedoria: A l’inici del curs 2015‐2016 ja estava definida l’àrea d’emprenedoria, que 

es considera estratègica a l’ETSETB. 

 

10.1.1 Propostes de millora per al curs 2015/2016 

Gestió de les pràctiques externes 

A banda de les anàlisis quantitatives dels indicadors, cal remarcar en aquest apartat que a l’inici 

del curs 2015/2016 es feia necessària una automatització dels processos associats a la gestió de 

les pràctiques externes (vinculat a l’eina informàtica de la intranet), per tal de fer sostenible la 

gestió d’un nombre tan elevat de convenis.  

Paral∙lelament,  el  curs  2015/2016  es  va  produir  un  canvi  en  la  tipologia  de  pràctiques  en 

empreses que realitzaven els estudiants. L’arribada del front d’ona dels nous plans d’estudis als 

darrers cursos, on les pràctiques tenen un caràcter curricular, ha incrementat aquesta tipologia 

en detriment de les pràctiques no curriculars. Aquest canvi de tipologia porta associat un canvi 

en els processos de gestió d’aquests convenis. 
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Gestió de l’orientació professional: 

El curs 2015‐2016 va  servir per  recollir  totes  las accions disperses que es  feien al  respecte  i 

donar‐les‐hi coherència en el Pla d’Orientació Laboral (POL) de l’ETSETB. En aquest s’han inclòs 

les  activitats  del  FòrumTIC,  la  participació  d’empreses  en  les  assignatures  de  projectes  i  la 

inclusió d’activitats del pla d’orientació laboral de la UPC (UPCAlumni) 

 Fòrum  TIC:  Durant  el  curs  2014/2015  ja  es  va  produir  la  fusió  entre  el  Fòrum  de  les 

Telecomunicacions i l’Electrònica (Forum Telecos) i el Fòrum de Tecnologies de la Informació 

(Fòrum FIB). El curs 2015/2016 com a proposta de millora calia consolidar aquesta fusió, i 

redefinir  el  format,  creant  dues  edicions  anuals  (edició  de  tardor  i  de  primavera)  amb 

activitats més adequades al que demanaven les empreses per accions de captació de talent.  

 

 Empreses en assignatures de projectes: Ja en cursos anteriors s’havien produït experiències 

aïllades de participació d’empreses en l’assignatura de Projecte Avançat d’Enginyeria (PAE). 

El curs 2015/2016 calia  posar en marxa de manera oficial el programa de patrocini de PAE 

per part d’empreses. El curs 2015/2016 van participar de manera reglada les empreses HP i 

Catchoom  (spin‐off  de  Telefónica).  L’experiència  i  gestió  administrativa  realitzades  al 

2015/2016 han servit de base per a  la generalització del patrocini a  l’assignatura PAE en 

cursos posteriors.  

 

 Pla d’Orientació Laboral (POL) i seguiment: Ja s’ha comentat que a l’inici del curs 2015/2016 

no existia un pla d’orientació laboral (POL) explícit, tal com demanava el Pla de Qualitat. Per 

tant, durant el curs 2015/2016 calia recollir evidències de totes les activitats que es realitzen 

al  respecte  per  tal  de  poder  proposar  el  redactat  del  POL  de  l’ETSETB  durant  el  curs 

2016/2017. És precís mencionar que aquest POL d’una banda ha d’incloure  les activitats 

realitzades a nivell UPC (cursos oferts per UPC Alumni, tallers ocupacionals del SOC, etc) i 

d’altra ha d’establir els mecanismes per poder fer un seguiment de l’evolució laboral dels 

nostres egressats.  

Convenis Marc amb empreses 

Degut a que els convenis existents amb les empreses expiraven, i a més el concepte de patrocini 

(premis a millors expedients, millors PFC,  ...) existent  ja no  tenia  tant sentit com quan es va 

proposar, durant el curs 2015/2016 es va fixar l’objectiu de repensar els conceptes pels quals les 

empreses doten econòmicament l’ETSETB. 

Com objectiu es va proposar incloure el patrocini del FòrumTelecos i Telecogresca (dotació per 

beques  de  màster)  i  es  van  iniciar  els  contactes  amb  noves  empreses  del  sector  per  tal 

d’incrementar la dotació i el nombre d’empreses en cursos futurs (a partir del 2016/2017). 

Àrea d’emprenedoria  

Durant el curs 2015‐2016 es va proposar consolidar la participació de l’adjunt d’emprenedoria, 

la divulgació de notícies o oportunitats en el camps a través d’una llista de distribució, un espai 

propi al web de l’Escola i un twitter. A més, s’han mantingut els contactes amb l’Espai Empren. 
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10.2 Actuacions  en  el  curs  2015/2016  per  assolir  les  propostes  de millora  i 

anàlisi de resultats 

Per  tal  d’assolir  les  propostes  de millora  descrites  en  l’apartat  anterior  es  van  realitzar  les 

següents accions. Per cadascuna d’elles s’ofereix una petita descripció i una valoració de la seva 

eficàcia. 

10.2.1 Millora de la intranet de Convenis de Cooperació Educativa 

Actuació  portada  a  terme  conjuntament  amb  Serveis  Informàtics.  Es  va  definir  el  flux  de 

processos de convenis de cooperació educativa (tant curriculars com extracurriculars) per a la 

seva inclusió en l’eina automàtica de la Intranet. 

Aquesta era una tasca que portava sol∙licitant‐se des de cursos anteriors. Cal tenir en compte 

que  fins al moment  la gestió de gran part dels convenis  (sobretot els curriculars) es  feia de 

manera manual. 

Valoració dels resultats de les actuacions 

S’ha  aconseguit  tenir  operativa  una  eina  automàtica  de  gestió  de  tots  els  Convenis  de 

Cooperació Educativa (CCE). Això ha possibilitat incrementar el nombre de convenis curriculars 

(d’altra  banda  hagués  estat  difícil).  Tanmateix,  manquen  encara  els  ajustos  i  refinaments 

funcionals propis de  tenir  la primera  versió. Una  eina d’aquest  estil ha d’estar  en  contínua 

evolució.  

10.2.2 Definició de noves tipologies de Pràctiques externes 
La  naturalesa  d’algunes  titulacions  de  l’ETSETB  fa  necessària  la  presència  d’estudiants  per 

realitzar activitats acadèmiques en instal∙lacions singulars (sincrotró, central nuclear, tèrmica de 

cicle  combinat,  etc...).  Aquestes  activitats,  que  són  en  benefici  acadèmic  de  l’estudiant  i 

s’emmarquen  dintre  de  l’activitat  normal  d’aquestes  instal∙lacions,  no  suposen  un  benefici 

econòmic per les mateixes. 

En aquests supòsits calia definir un marc  legal que empari aquestes activitats però no estigui 

subjecte  a  les  restriccions  contractuals  d’unes  pràctiques  laborals.  S’ha  definit  i  donat  cos 

normatiu, seguint  les directrius UPC, a  les Estades Formatives. Aquestes recullen els aspectes 

comentats anteriorment. 

Valoració dels resultats de les actuacions 

Es valora com a molt positiu l’existència d’aquesta nova tipologia, ja que permet una flexibilitat 

que els CCE no tenen. A aquesta modalitat s’hi han acollit bàsicament estudiants d’Enginyeria 

Física. No s’ha detectat cap disminució del nombre de CCE estàndard tot i l’aparició de la nova 

modalitat. 

10.2.3 Creació del FòrumTIC de tardor 

Si durant el curs 2014/2015 es va fusionar els fòrums d’empresa en l’àmbit TIC al campus nord, 

aquest curs calia adaptar‐los a  les emergents necessitats de contractació de  les empreses. El 

Fòrum de primavera manté el format “Fira d’expositors” on  les empreses tenen presència de 

cara als estudiants que poden dirigir‐se a elles de manera directa.  
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Feia  temps  que  les  empreses  sol∙licitaven  altres  activitats més  atractives  per  als  estudiants 

actuals, i que a la vegada donessin més informació als empleadors sobre el perfil d’estudiant al 

que  es  dirigien  (més  enllà  del  Curriculum  Vitae).  Es  va  decidir  crear  l’edició  de  Tardor  del 

FòrumTIC  on  s’encabissin  aquests  tallers/activitats  proposats  per  les  empreses.  La  tasca 

implicava la coordinació amb la Facultat d’Informàtica per l’organització d’aquestes activitats. 

Valoració dels resultats de les actuacions 

El Fòrum de tardor del curs 2015‐2016 va tenir lloc el 15,16 i 17 de desembre de 2015. Hi van 

participar un total de 4 empreses, es va fer una xerrada científica i una presentació de projectes 

PAE a tot l’estudiantat. Les empreses van manifestar la seva voluntat de tornar a participar en 

l’edició del curs següent. 

10.2.4 Pilot de participació d’empreses al PAE 

La  idea  era  incloure  empreses  de  l’entorn  industrial  en  la  definició  dels  projectes  avançats 

d’enginyeria. Per  tal de dur‐ho a  terme, van  ser necessàries una  sèrie d’accions  tals  com  la 

definició del portafolis d’empresa per oferir aquesta possibilitat o  la definició del marc  legal 

(confidencialitat i propietat intel∙lectual) d’aquests projectes. Aquest pilot va implicar la posada 

en marxa  i  seguiment  de  dos  projectes:  un  amb  l’empresa HP  i  els  professors  tutors Adolf 

Comeron i Jose A Lázaro, i l’altre amb l’empresa Catchoom i els professors tutors Xavier Giró i 

Josep Pegueroles. La Secció 11 d’aquest document dóna més informació sobre aquest punt. 

Valoració dels resultats de les actuacions 

L’apropament de la realitat empresarial a l’acadèmia a través del PAE ha superat les expectatives 

més optimistes. L’experiència ha estat positiva per  la satisfacció de  les empreses en quant a 

resultats obtinguts, pels estudiants en quan a experiència professional i de l’Escola en quant a 

gestió i logística de la mateixa. 

La bona premsa feta per les empreses (en especial HP) va tenir un efecte crida a altres empreses 

del sector que han compromès la seva participació per al curs 2016/2017. Cal anar en compte 

però amb els aspectes relacionats amb la transferència de tecnologia (diferenciar‐ho bé) i acabar 

de crear els procediments i automatitzar l’interès i la participació de les empreses. 

Es fa necessari escalar‐ho a altres titulacions (màsters) i escoles (FIB).  

10.2.5 Recollida d’activitats susceptibles de formar part del Pla d’Orientació Laboral	
Durant el curs 2015/2016 es fa inventari de les activitats que realitza l’ETSETB orientades a la 

inserció laboral de l’estudiantat. L’objectiu és tenir el llistat per donar‐li coherència dintre el Pla 

d’Orientació Laboral (POL) a definir durant el curs 2016/2017. 

  

Valoració dels resultats de les actuacions 

Es  llisten moltes actuacions, però aquestes estan disperses  i  inconnexes. Queda preparat el 

llistat  per  l’elaboració  del  POL  durant  el  curs  2016/2017.  Ara  bé,  s’ha  de  treballar més  la 

integració a nivell UPC (UPC Alumni) i a nivell campus (FIB). 



ETSETB INFORME DE GESTIÓ 2015/2016 

49 
 

 

10.2.6 Espai Emprenedoria al Web ETSETB 

Per donar més visibilitat a  l’emprenedoria com opció professional es va  incloure una pàgina 

específica al web de l’ETSETB, aprofitant la posada en marxa del nou web. 

Al web s’inclouen notícies de l’àmbit i un twitter de l’Espai Empren del Campus Nord. 

Valoració dels resultats de les actuacions 

Tot  i  les diverses actuacions per fer arribar  informació als estudiants, encara són necessàries 

més accions dinamitzadores per potenciar l’emprenedoria a l’ETSETB. Les actuacions al respecte 

es portaran coordinadament amb direcció. 

10.3 Propostes de millora per al curs 2016/2017 
 
Com a resultat de l’anàlisi i situació descrits en els apartats anteriors, a continuació es 
presenten les propostes de millora per a l’àrea de relacions amb les empreses pel curs 
2016/2017: 
 

 Valorització de les pràctiques d’estudiants de màsters: Un cop ja estabilitzada tant l’oferta 

com la demanda de pràctiques acadèmiques externes, i les seves tipologies ja ben definides, 

calen actuacions per prestigiar els estudiants de màster respecte els de grau, també a través 

del valor que aporten a les empreses a les que fan pràctiques. Es proposa fer una prospecció 

a les empreses empleadores per incrementar la dotació econòmica mínima de les pràctiques 

de màster (10€/h) per sobre de les de grau (8€/h). 

 Promoció  de  les  pràctiques  en  empresa:  Realització  d’un  vídeo  promocional  amb 

experiència  dels  estudiants  que  fan  pràctiques  a  empresa  (Extracurricular  /  Curricular  / 

Estada Formativa) 

 Consolidació de l’edició de tardor del FòrumTIC: Després de l’èxit de la primera edició i la 

voluntat de les empreses de participar en edicions similars, es proposa duplicar la capacitat 

d’empreses per al Fòrum de tardor. 

 Automatització/Sistematització de la participació d’empreses als PAEs: Després de definir 

i regular la participació de les empreses a les assignatures de projectes, és necessari crear 

els processos automàtics perquè tant grups de recerca (PDIs), com empreses, puguin oferir 

projectes,  existeixi  un mecanisme  per  seleccionar‐los  i  es  puguin  agilitzar  els  processos 

administratius i contractuals. 

 Promoció  dels  Projectes  Avançats  d’Enginyeria  realitzats:  Recopilació  dels  projectes 

realitzats  fins al moment  i publicació en una Wiki de  l’ETSETB  integrat al web. Gravació 

d’algun vídeo promocional (making of) sobre PAE. 

 Integració de PAEs amb assignatures de projectes de la FIB: Seguint amb les assignatures 

de projectes, és una demanda constant en empreses que els grups que porten a terme el 

projecte siguin formats tant per estudiants de telecomunicacions com d’informàtica. S’ha 

de  fer  un  esforç  d’integració  en  plans  d’estudi  (assignatures)  i  processos  administratius 

similar al fet en la integració del FòrumTIC. 
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 Elaboració  del  Pla  d’Orientació  Laboral:  Redacció  del  document  i  integració  amb  les 

actuacions a nivell UPC i campus Nord. 

 Promoció de Mecenatge i patrocini entre empreses: A banda de la participació en els PAEs, 

les empreses també han de veure valor en la potenciació de la seva marca dintre l’àmbit TIC 

mitjançant el mecenatge altruista i el patrocini. Cal fomentar la idea entre les empreses de 

l’entorn  perquè  tinguin  presència  com  sponsors  a  l’ETSETB.  La  dotació  de  beques  de 

mobilitat, la renovació del laboratori d’ordinadors portàtils, o el finançament dels actes de 

graduació són objectius concrets en aquest sentit. 

 Impuls a l’associació Alumni ETSETB i Sèniors ETSETB: La voluntat de mecenatge esmentada 

en  l’apartat  anterior  va  íntimament  lligada  al  sentiment de  pertinença  a un  grup  (alma 

mater).  Cal  potenciar  aquest  sentiment  positiu  de  pertinença  a  través  de  diferents 

actuacions,  que  poden  estar  vertebrades  per  l’Associació  ETSETB  Alumni  (amb  Xarxa 

Telecos), i la creació dels Sèniors, grup de persones vinculades a la nostra escola, que tot i 

seguir actives, ja no exerceixen professionalment. 
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11 Adjunt d’Innovació Docent 

La  Memòria  2015/2016  inclou  informació  sobre  les  inversions  en  equipament  docent  i 

informàtic per als laboratoris, que es comenten al final d’aquest apartat, però no sobre altres 

aspectes que també estan dins de l’àmbit de competència d’Innovació Docent. A continuació es 

descriu la forma en que s’ha treballat en les propostes de millora pel que fa a les assignatures 

de projectes  i a les competències genèriques. La major part de les accions realitzades i de les 

proposades per a l’any següent tenen a veure amb l’aproximació de la formació dels estudiants 

a  la  realitat  industrial  i  social  mitjançant  la  inclusió  d’empreses  i  institucions  externes  i 

d’experiències multidisciplinars a les assignatures de projectes 

11.1 Anàlisi de l’evolució de l’àrea en el curs 2015/2016 

11.1.1 Propostes de millora pel curs 2015/2016 

Per a aquest curs, dins de  l’àrea d’innovació docent es van establir dues propostes de millora 

per al track d’assignatures de projectes i una per al track de competències: 

 Incrementar el nombre de projectes PAE proposats per empreses i institucions externes 

 Dur  a  terme  el  re‐disseny  de  l’assignatura  ENTIC  per  tal  de  corregir  les  deficiències 

detectades i adaptar‐la al fet que ara es cursarà al quadrimestre 2A 

 Millorar l’aprenentatge de les competències transversals i genèriques  

11.1.2 Nous objectius en el curs 2015/2016 

A  més  de  les  propostes  de  millora  que  es  van  plantejar  a  l’inici  del  curs,  han  aparegut 

oportunitats de desenvolupar altres temes: 

 Consolidar  el  curs  CBI@CERN  i  incrementar  el  paper  de  la  UPC  en  el  seu  disseny  i 

implementació  

11.2 Actuacions  en  el  curs  2015/2016  per  assolir  les  propostes  de millora  i 

anàlisi de resultats 

11.2.1 Incrementar  el  nombre  de  projectes  proposats  per  empreses  i  institucions 

externes 

Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquesta proposta de millora han 

estat les següents: 

 Com s’ha comentat a la Secció 10 d’aquest document, a més de dues noves propostes de 

projectes  amb  les  institucions  externes  amb  les  que  ja  s’havia  treballat  el  curs  passat, 

l’empresa Catchoom  i l’IDIBELL, s’han iniciat contactes amb l’empresa HP per tal de fer una 

línia de projectes. Durant aquests dos quadrimestres s’han dut a terme amb normalitat 9 

projectes diferents a l’assignatura de Projecte Avançat al quadrimestre de tardor i 8 al de 

primavera. Els títols i breu descripció es mostren a la taula següent. Els quatre que han estat 

especificats per empreses o institucions externes es mostren en negreta a la taula i els altres 
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dos que han  tingut empreses o  institucions externes  com  a observadors es mostren en 

cursiva a la taula.  

 

2015/2016 T 

FTTH/LTE  access  network:  Complete  Design  of  the  future  access 
network of Manresa area 

HP  ‐ Next Generation Printers:  Improvement of   several  features  in 
large‐format printer sensors  
3Cat‐NXT Project: Phase A study for a 6U multi‐spectral optical mission 
performed for ICGC 
3Cat‐ABS  Android  Beyond  the  Stratosphere:  assess  the  viability  of 
developing a satellite using commercial mobile phone elements 

RADiCal:  High  Resolution  Imaging  Radar  Systems  and  services.  Sky 
Detection Security, drone detection system 

Catchoom‐based Mobile  App  with  on  device  recognition:  PhooDi, 
product identification and augmented through image recognition 

FITD: A Matlab‐based application that generates a spoken description 
of an image in multiple languages 

MirrorAid: Software application based on image and video processing 
to aid the rehabilitation of facial paralysis after facial nerve injury 

Trencadís:  Portable  Non  Destructive  Testing  (NDT)  equipment  to 
determine the health of trencadís of Sagrada Familia temple 

2015/2016 P 

FTTH/LTE  access  network:  Complete  Design  of  the  future  access 
network of El Vendrell area 

HP  ‐ Next Generation Printers:  Improvement of   several  features  in 
large‐format printer sensors  

3Cat‐NXT  Project:  Finalize  ground  receiving  station  (hardware  and 
software). Improve performance and perform tests for 3Cat‐1 and 2 
3Cat‐ABS  Android  Beyond  the  Stratosphere:  assess  the  viability  of 
developing a satellite using commercial mobile phone elements 

RADiCal: High Resolution Imaging Radar Systems and services. System 
for Slope Stability Retrieval 

ILPBLE: Indoor Location platform based on Bluetooth Low Energy 

Automatic Control of Vehicles at UPC Campus Nord Parking 

HealZ: Products based on the use of physiological information obtained 
from  body  electrical  impedance  processed  and  presented  in  a 
Smartphone 

 

Valoració dels resultats de les actuacions 

Com en les dues experiències del curs anterior, es constaten els beneficis de tenir especificadors 

externs  per  als  projectes  de  PAE.  Els  equips  de  treball  tenen més  pressió  i  assumeixen  el 

compromís de presentar resultats davant de l’empresa i els usuaris. Això porta a l’assoliment de 

millors resultats. D’altra banda, s’han utilitzat en alguns d’aquests projectes metodologies en 

espiral  tipus Agile Development,  que  també  han  portat  a  tenir  resultats més  pròxims  a  un 

producte  operatiu  en  base  a  una  interacció  amb  l’especificador/usuari més  freqüent.  S’ha 

descrit  la metodologia  a  una  presentació  a  la  XII  International  CDIO  Conference,  a  Turku, 
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Finlàndia, el juny de 2016. El resultat del projecte MirrorAid es va presentar en públic a l’auditori 

de l’Hospital de Bellvitge. 

11.2.2 Re‐disseny de l’assignatura ENTIC 

Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquesta proposta de millora han 

estat les següents: 

 Durant el curs 2015/2016 s’ha dut a  terme el redisseny de  l’assignatura ENTIC. Així, s’ha 

eliminat el track 1 (presentacions de sistemes complexos)  i s’ha passat de 2 a 3 hores  les 

sessions de  laboratori on es  fa el projecte. Aquest  consta ara d’una primera part on es 

construeix  la part bàsica de  la plataforma del vehicle subaquàtic  (part electromecànica + 

mesura i adquisició de profunditat) i d’una segona part on els equips proposen, dissenyen i 

implementen un desenvolupament  lliure  i original. S’ha de superar  la primera part en un 

temps determinat  (mig curs) per  tenir opció de  fer  la  segona. Si no  s’aconsegueix  fer  la 

primera part en  tot el  curs,  se  suspèn  l’assignatura  i  si només es  fa  satisfactòriament  la 

primera s’aspira a una nota de 5/10. Els estudiants reben un model guiat per a la gestió i 

documentació del projecte pel que fa a la part 1 i l’han de completar i aplicar a la part 2. El 

track  d’empreses  s’imbricarà  més  amb  el  del  projecte.  Els  professors  d’organització 

d’empreses faran les sessions de gestió i documentació de projectes al laboratori i sobre el 

tema del projecte. 

 S’utilitza la plataforma Arduino Uno com a nucli del sistema de mesura i control enlloc del 

datalogger que s’utilitzava en la versió anterior i que era menys flexible.  

 S’ha fet la primera implementació amb un grup petit durant el quadrimestre de primavera 

aprofitant l’impàs degut al canvi de primer a segon curs d’aquesta assignatura.  

Valoració dels resultats de les actuacions 

Els resultats han estat satisfactoris en el sentit de que s’ha pogut validar el nou disseny amb 

equips de diferent rendiment i detectar alguns punts a corregir. El resultat d’alguns dels grups 

ha estat molt bo i un d’ells, que havia fet com a part 2 el control de navegació del vehicle des 

d’una APP de mòbil, l’ha presentat als actes de la Setmana de  la Ciència al parc de la Ciutadella 

el mes de  juny de 2016. La propera tardor es farà  l’assignatura amb el gruix d’estudiants del 

quadrimestre 2A amb una previsió de 40 equips. 

11.2.3 Millorar l’aprenentatge de les competències transversals i genèriques 

Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquesta proposta de millora han 

estat les següents: 

 En la definició del grau únic, s’han reduït de dues a una les competències a avaluar per cada 

assignatura convencional i s’han incrementat les de les assignatures de projectes. Per tant, 

hauria de ser més  fàcil  i efectiu per part de  les assignatures convencionals  la posada en 

pràctica  d’activitats  que  promoguin  l’aprenentatge  de  les  competències  transversals  i 

genèriques i la seva avaluació.  

 S’han incrementat les competències transversals i genèriques assignades a les assignatures 

de projectes. Tot i que el màxim de competències avaluables per assignatura és de tres, per 
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una limitació imposada per Prisma, hi ha competències com la de comunicació efectiva oral 

i escrita que formen part de l’avaluació directa de les assignatures de projectes, amb el que 

s’avaluen de forma intrínseca. 

 

Valoració dels resultats de les actuacions 

L’efectivitat de les pràctiques d’aprenentatge i l’avaluació de les competències genèriques a les 

assignatures convencionals és diversa. Hi ha assignatures que fan esforços notables mentre que 

n’hi ha d’altres que fan un mapeig directe de les notes de l’assignatura o de les pràctiques. Des 

del disseny  inicial dels nous graus de  l’ETSETB,  s’ha  intentat distribuir a  les assignatures  les 

competències transversals i genèriques que s’hi podien impartir de la manera més natural  i s’ha 

volgut evitar fer una pressió excessiva sobre la forma en que es fa. Tot i que la UPC ha relaxat 

molt aquest tema, les tendències en els fòrums internacionals i el feedback dels ocupadors cada 

cop hi donen més  importància  i creiem que s’hauria de seguir millorant el seu  tractament a 

l’ETSETB.  D’altra  banda,  tot  i  que  les  competències  transversals  i  genèriques  reben  un 

tractament intens a les assignatures de projectes, creiem que les altres assignatures no s’haurien 

d’inhibir en aquest tema. Està documentat que la separació en assignatures que tracten el tema 

i  en  assignatures  que  no  ho  fan  en  absolut  porta  a  una  degradació  dels  resultats  de 

l’aprenentatge i que és millor un disseny imbricat en el pla d’estudis.  

Algunes de les competències es tracten en forma de seminaris a l’assignatura PAE. La major part 

d’aquests seminaris no tenen entregables directament associats. Això, i el fet que hi ha seminaris 

de contingut o metodologia poc atractius,  fa que  l’assistència baixi al  llarg del curs. Tot  i els 

missatges  informatius  sobre  l’interès  específic  d’alguns  dels  seminaris,  per  exemple  sobre 

patents o alguns oferts per empreses, cap a final de curs hi assisteixen de l’ordre del 15% dels 

estudiants. A banda de mostrar una falta de maduresa per part dels estudiants, s’han de trobar 

mecanismes més efectius per donar formació en aquests temes.  

Hi ha un  tema  concret que està mal  cobert, que és el de  la  competència de  sostenibilitat  i 

compromís social. Només es tracta de manera efectiva en els projectes que treballen sobre una 

temàtica de tipus social o mediambiental. S’ha de treballar  la manera d’augmentar  l’abast de 

l’aprenentatge  en  aquest  tema  donada  la  seva  importància  en  la  societat  i  en  l’entorn 

empresarial en particular. 

 

11.2.4 Nou objectiu “Consolidar el curs CBI@CERN i incrementar el paper de la UPC 

en el seu disseny i implementació” 	

Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquesta proposta de millora han 

estat les següents: 

 Aquest curs, i per segon cop, hem participat al curs CBI@CERN. Aquest cop, 8  estudiants, 4 

de grau (CiTTel)  i 4 dels màsters (MET  i MEE) van participar‐hi durant el quadrimestre de 

tardor juntament amb estudiants d’ESADE, l’escola de disseny IED i de UNIMORE, de Reggio 

Emília, a Itàlia. Van fer tres estades (dues de 5 dies i una de 10 dies) al centre IdeaSquare del 
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CERN  i un dia a  la setmana van  treballar conjuntament en quatre projectes amb  interès 

social. Aquest any el dia setmanal de treball es va fer a l’Espai Emprèn al Campus Nord de la 

UPC. Com l’any anterior, la presentació dels resultats al CERN va tenir repercussió als mitjans 

de comunicació (Informacions UPC, La Vanguardia, El Mundo). Un dels projectes realitzats 

l’any anterior al curs CBI@CERN amb participació d’estudiants de l’ETSETB es va presentar a 

una exposició a  la fira de  l’alimentació de Milà  i un altre es va presentar el novembre de 

2015  al  CCCB  dins  de  l’exposició  +Humans.  Els  quatre  projectes  desenvolupats  aquesta 

edició van ser: un sistema per millorar  l’alfabetització als poblats d’Àfrica, un sistema per 

millorar el transport d’aliments en el darrer tram de la cadena de distribució, un aplicació 

per facilitar la mobilitat laboral a Europa i un sistema per millorar l’accés a l’aigua a l’Àfrica.  
  

 El primer any, la major part dels cursos i seminaris sobre metodologia Design Thinking els 

van  impartir personal d’IdeaSquare  i de  les universitats associades mentre els estudiants 

eren al CERN, mentre que els professors de  les tres  institucions de Barcelona vam fer de 

supervisors i coaches. A partir dels resultats del primer any i del feedback dels estudiants, 

aquest any  les tres  institucions vam voler augmentar  la participació directa. Es va fer una 

primera setmana de kick‐off a ESADE, amb sessions formatives impartides per professors de 

les tres escoles. Després es van succeir tres estades de 5, 5 i 10 dies al CERN, amb períodes 

de 6 setmanes a Barcelona enmig, en els que els estudiants es trobaven cada dijous durant 

tot el dia a  l’Espai Emprèn del Campus Nord. A banda de  temps per  treballar en equip  i 

comentar el projecte amb  l’equip de professors,  cada dijous es dedicaven dues hores a 

cursos sobre disseny, projectes o finances, impartits pels professors de les tres Escoles.    

Anàlisi de resultats de les actuacions 

Tot i que la primera edició va anar prou bé, podem dir que la nova estructura del curs CBI@CERN 

ha estat més satisfactòria. Els estudiants han trobat els cursos més útils  i  les tres  institucions 

hem  tingut  molt  més  control  sobre  les  activitats  i  hem  après  molt  més  sobre  el  treball 

multidisciplinari. La comparació entre la metodologia utilitzada en aquest curs, on el procés de 

disseny està més orientat a conèixer i satisfer les necessitats de l’usuari i generar productes o 

serveis disruptius i la metodologia més clàssica dels projectes PAE, on es parteix de requeriments 

fets  per  un  tercer,  fent  un  desenvolupament  tecnològic  més  complex  ha  permès  obtenir 

conclusions enriquidores per als diferents tipus de projectes i ha generat una comunicació a la 

XII International CDIO Conference, a Turku, Finlàndia, el juny de 2016.  

S’ha constatat la utilitat de barrejar estudiants de diverses disciplines en els equips de treball, 

més  enllà  dels  projectes  transversals  entre  estudiants  dels  diferents  graus  d’enginyeria  de 

telecomunicacions.  Els estudiants han  valorat  la multidisciplinarietat  com  l’actiu més  valuós 

d’aquest curs  i tant els professors de  les altres  institucions com  la gent del CERN han valorat 

molt positivament el paper dels nostres estudiants dins dels equips, on han participat en tots els 

aspectes del procés de disseny, molt més enllà de la part tècnica. També el fet de conèixer totes 

les fases del procés de disseny els amplia l’espectre de possibles ocupacions cap a la part de més 

valor afegit. Finalment, el networking que fan amb estudiants d’altres especialitats els millora 

l’empleabilitat i augmenta les possibilitats de que esdevinguin emprenedors.  
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11.2.5 Altres actuacions	

A més de  les actuacions prèvies, que s’han emmarcat en propostes de millora  inicials  i nous 

objectius, hi ha hagut altres actuacions relacionades amb l’àrea d’Innovació Docent:  

 Pel que  fa al Laboratori Portable  (kit de pràctiques), que en el curs anterior havia  tingut 

problemes  de  disponibilitat  per  la  falta  d’entesa  entre  l’empresa  Promax  i  la  copisteria 

Imatge del campus, durant aquest curs s’ha resolt gràcies a l’aparició d’un tercer agent, la 

botiga CopyBit del carrer Alfambra que ha desenvolupat la seva versió de la placa i el kit i 

l’ha subministrat amb normalitat als estudiants. Des de  l’Escola s’ha volgut que hi hagués 

més d’un subministrador per tal de que la competència faci baixar el preu de l’equip, però 

Promax segueix amb  la seva política  i el ven a un preu molt superior a través d’Internet. 

Encara hi ha un problema de comunicació ja que molts estudiants no entenen la finalitat de 

l’equip, que hauria de permetre fer els muntatges més ordenats i robustos i treballar‐hi a  

casa. S’ha de millorar la informació i proposar activitats que en treguin més profit. 

  

 La UPC ha arribat a un acord de llicència de campus amb l’empresa Mathworks per el que 

es pot accedir gairebé a la totalitat dels seus productes (Matlab i Simulink + Toolboxes) tant 

per part dels professors com dels estudiants. L’Escola va tenir un paper important en l’origen 

de  les converses entre Mathworks  i  la UPC  ja que van començar durant  la preparació del 

congrés CDIO 2014 que vam organitzar des de l’Escola i on Mathworks va ser sponsor. 

 

 Tot i no haver‐hi pla de renovació d’equipament docent ni Pla Tic, es va destinar una partida 

del pressupost de l’Escola per a la renovació dels equips i llicències imprescindibles i per als 

laboratoris amb canvis de necessitats o ampliació de capacitat. Aquestes  inversions estan 

detallades als apartats 2.4 i 2.5 de la “Memòria 2015/2016”. 

 

 Pel  que  fa  a  la  relació  amb  la  iniciativa  internacional  CDIO,  l’adjunt  d’innovació  docent 

Ramon  Bragós,  va  participar  a  la  reunió  europea  el  gener  de  2016  a Delft  i  al  congrés 

Internacional a Turku el mes de juny. Hi vam presentar una ponència i un pòster. Totes les 

despeses associades a aquesta participació en els esdeveniments de la iniciativa CDIO s’han 

cobert amb el benefici del congrés del 2014. 

 

 Sobre la difusió del model docent de l’ETSETB en àmbits diferents dels propis de la iniciativa 

CDIO,  l’adjunt d’innovació docent Ramon Bragós va participar per  invitació en una  taula 

rodona  dins  del  congrés  CIDUI  a  la UAB  el  7  de  juliol  de  2016  i  en  unes  jornades  a  la 

Universidad de Nueva Granada a Bogotá, Colombia del 27 al 29 de juliol de 2016.   

11.3 Propostes de millora pel curs 2016/2017 

A  continuació  es presenten  les propostes de millora per  l’àrea d’Innovació Docent pel  curs 

2016/2017. Afecten directament als tracks de Projectes i de Competències: 

 Inclusió  d’empreses  i  institucions  externes  com  a  especificadors  i  supervisors  en  els 

projectes de l’assignatura PAE: A la vista dels beneficis d’aquesta inclusió, s’incrementarà 

el nombre de projectes sota aquesta modalitat. Es mantindran els projectes relacionats amb 



ETSETB INFORME DE GESTIÓ 2015/2016 

57 
 

els nanosatèl∙lits, que  ja  tenien aquest  caràcter de  forma  interna  i es  tindran  també en 

compte les propostes de l’equip de professors de PAE, mirant de mantenir un equilibri entre 

les propostes de  les empreses,  la necessitat d’una diversitat  temàtica  coherent amb  les 

mencions del grau en els temes del projectes i el camp d’expertesa dels professors. Tal i com 

es comenta a la Secció 10 d’aquest document, aquestes accions es faran des de la direcció 

de l’Escola i conjuntament amb la sotsdirecció de relacions amb les empreses i amb l’àrea 

de relacions externes ja que hi haurà una certa complexitat en la tria de les propostes i en 

la gestió dels acords. També s’ha d’augmentar la visibilitat dels resultats d’aquests projectes.  

 

 Iniciatives  multidisciplinars  al  track  de  projectes:  Donats  els  beneficis  dels  projectes 

multidisciplinars, dels que el curs CBI@CERN constitueix un pilot, s’impulsaran iniciatives per 

escalar activitats d’aquest tipus. És difícil  i costós augmentar significativament el nombre 

d’estudiants que participen en aquesta experiència o en iniciatives del mateix estil, com el 

programa  Imagine‐IoT  en  que  participarà  l’Escola  el  curs  2016/2017.  Es  dissenyaran  i 

implementaran  modalitats  en  que  la  interacció  entre  els  estudiants  de  l’Escola  i,  per 

exemple,  d’ESADE  es  dugui  a  terme  en  assignatures  regulars  dels  corresponents  plans 

d’estudi, tant de grau com de màster, i puguin beneficiar a més estudiants. S’espera millorar 

la  competència  d’emprenedoria  amb  aquestes  activitats.  S’han  de  generar  continguts 

promocionals dels cursos  singulars  ja existents  (CBI@CERN  i  Imagine‐IoT)  i  també de  les 

noves modalitats multidisciplinars. 

 

 Inclusió d’una experiència propera al PAE als màsters: En les converses amb les empreses 

que participen en els projectes de PAE, ha sortit de manera recurrent la demanda de que hi 

hagi una experiència similar a PAE al màster. Una bona part de l’interès de les empreses és 

donar‐se a conèixer als estudiants  i conèixer  les  seves competències,  i els estudiants de 

màster estan més propers a  les sortides  laborals. També és una bona oportunitat per als 

estudiants  tant de grau com de màster  i pot constituir una eina molt valuosa per  tal de 

millorar  la  seva capacitat d’inserció  laboral. La proposta de  reestructuració a 3+2 cursos 

(grau + màster) posava eines molt útils per dur a terme activitats d’aquest tipus a tots dos 

estudis, però hem de dissenyar una alternativa que permeti fer‐ho si es manté l’estructura 

actual.  En  general,  la  inserció  de  les  competències  del  Syllabus  CDIO  està  força  ben 

implementada al grau però no tant als màsters, ja que no es va tenir en compte quan es van 

dissenyar.  

 

 Competència genèrica de Sostenibilitat i Compromís Social: Considerem que aquesta és la 

competència més desatesa actualment, i per això es duran a terme accions explícites per tal 

d’assegurar  el  seu  tractament  amb  la  totalitat  dels  estudiants,  com  a  mínim  a  les 

assignatures de projectes.   

 

 Revisió de l’assignatura Projecte Bàsic d’Enginyeria (PBE):  Després de la revisió d’ENTIC en 

aquest curs 2015/2016, i tenint en compte que PBE ha passat del quadrimestre 2B al 3A, es 

revisarà si el fet de que els estudiants arribin a PBE amb més coneixements i competències 

afecta l’abast dels projectes proposats, la coherència metodològica entre les dues parts i el 

tractament dels aspectes econòmics i de sostenibilitat dels projectes.  
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12 Serveis de gestió i suport 

12.1 Gestió dels recursos materials 

L’assignació  per  funcionament  que  ens  assigna  la UPC  ha  vingut  disminuint  de  forma molt 

important durant els últims anys, com podem observar a les dades reflectides a la memòria 15‐

16 dels tres últims exercicis. Actualment tenim una assignació de capítol 2 descentralitzat que 

és un 24,18% de l’assignació inicial per funcionament que teníem a l’exercici 2010.   

Els  ingressos  específics  generats  per  l’escola  principalment  per  convenis  de  cooperació 

educativa  sí que  s’estan en  canvi mantenint  i  incrementant. Actualment  tenim  ingressos de 

cooperació educativa d’un volum al voltant dels 110.000 € anuals.   Això comporta que cada 

vegada els ingressos propis financen una part més important del nostre pressupost total. També, 

com es comenta a la Secció 10 d’aquest document, s’està potenciant els patrocinis d’empresa. 

Amb  aquests  recursos  propis  podem  atendre  les  necessitats  en  recursos  materials  i 

infraestructures que es detecten a l’inici de cada curs. 

12.1.1 Propostes de millora per l’equipament docent curs 2015/2016 

A l’inici del curs 2015/2016 es planteja la necessitat de determinar conjuntament amb els Serveis 

Informàtics  i  en  coordinació  amb  l’adjunt  d’innovació  docent  quines  són  les  inversions 

prioritàries  de  renovació  d’equipaments  informàtics  i  d’equipaments  docents  del  centre. 

L’objectiu  que  ens  proposem  és  tenir  els  equipaments  informàtics  i  els  laboratoris  docents 

actualitzats  i  en  condicions  òptimes  per  les  tasques  de  docència  que  s’hi  realitzen.  Els 

condicionants que tenim per aconseguir aquest objectiu són els recursos econòmics limitats de 

que disposem per fer front a les inversions. És per això que vàrem definir en iniciar el curs quines 

eren les inversions prioritàries i les vàrem finançar amb recursos propis durant l’exercici 2015, i 

vàrem  participar  a  la  convocatòria  per  renovar  equips  d’aules  2015‐2016  en  la  que  vàrem 

aprofitar per renovar els equips d’aules dels laboratoris docents que era més urgent renovar.   

12.1.2 Actuacions en el curs 2015‐16 i valoració de resultats 

Les actuacions que s’han realitzat per aconseguir els objectius que ens plantejàvem han estat 

les següents: 

Renovació dels equips informàtics del PAS i de les Sales de l’edifici B3: Durant el curs 2015‐16 

s’han renovat en una primera fase 7 dels PCs de sobretaula del personal de l’escola finançats al 

100% per  l’escola  (5.821,56 €)  i en una segona fase està prevista  la participació en el PLATIC 

d’ordinadors de sobretaula en els últims mesos de 2016 per renovar una bona part dels equips 

que  ens  queden  pendents  de  renovació  del  centre.  S’adquireix  un  servidor  de  Firewall  per 

substituir  l’actual que acaba el seu període de manteniment. També s’ha renovat el servidor 

d’streaming a la Sala Multimèdia.  
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Renovació dels equips dels laboratoris docents propis de l’escola (laboratoris d’electrònica i 

aules  informàtiques):  S’han  renovat  amb  el  cofinançament  del  PLATIC  diversos  equips  de 

comunicacions de l’any 2004 que no estaven en garantia i tenien obsolescència tecnològica. Són 

equips de l’edifici C4 i l’edifici A2 i cadascun d’ells dóna servei als llocs de treball d’una aula o 

laboratori. L’import total d’aquesta inversió ha estat de 8.991, 63€ i ha estat cofinançada per la 

convocatòria de PLATIC d’aules en l’àmbit de comunicacions. 

 A2s106  i   A2s107  :   Renovació de 17 equips per  les aules A2S106  i A2S107.  (10.584,37€ 

cofinançats  convocatòria ordinadors aules PLATIC 2015‐16  ) S’augmenta en dos  llocs de 

treball més la capacitat de la sala A2S104A. 

 C4102c Renovació de 10 equips provinents del cofinançament del Pla TIC 2015.  (7.103 € 

cofinançats convocatòria ordinadors aules PLATIC 2015‐16) 

 Equips de comunicacions 

 Altres millores en els laboratoris han implicat la instal∙lació de: 

• Un projector a l’aula A2s107 amb connexió VGA, HDMI i so. 

• Una botonera a l’aula A2S104A per controlar el projector de l’aula. 
• Un nou projector pels laboratoris dels edificis C4 i C5 

 
Renovació dels equips de laboratoris docents del departament de TSC 

 D4001:  12  equips  (8.692,30€  finançats  100%  per  l’escola  de  la  partida  d’inversions  en 

equipament docent) 

 D4005: 12 equips  (7.471€ cofinançats convocatòria ordinadors aules PLATIC 2015‐16) 

 D4115: 5 equips (3.113,10€ cofinançats convocatòria ordinadors aules PLATIC 2015‐16) 

 

Inversions en equipaments docents de departaments que imparteixen docència l’escola: 

Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions                           18.833,47 € 
Departament Enginyeria Electrònica            3.974,03 € 
Departament Enginyeria Telemàtica             4.585,90 € 
 

Resum inversions curs 2015/2016: (cal tenir en compte que part han estat executades a l’exercici 

2015  i una altra part a  l’exercici 2016, cada part  consta a  l’informe de gestió econòmica de 

l’exercici corresponent) 

Inversions curs 
2015‐2016 

Finançat escola  Ajut UPC  Total inversió 

PLATIC  30.705,59 €  18.631,55 €  49.337,14 € 

Equipament docent  36.085,70 €  ‐  36.085,70 € 

Total inversió  66.791,29 €  18.631,55 €  85.422,84 € 

 
Tot  i que  s’ha  intentat optimitzar al màxim els  recursos econòmics de que disposàvem  i  les 

convocatòries d’ajuts que s’han ofert a nivell UPC, encara ens queden laboratoris amb equips 

fora de manteniment. Tenim la llista prioritzada d’aquestes necessitats i l’objectiu és atendre‐

les  tan aviat tinguem recursos disponibles per fer‐ho.  
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12.1.3 Propostes de millora curs 2016/2017 

S’està  estudiant,  conjuntament  amb  Serveis  Informàtics  i  en  coordinació  amb  l’adjunt 

d’innovació docent, la definició i selecció d’indicadors concrets de les actuacions d’inversió  que 

puguin facilitar  i millorar  la rendició de comptes de  les  inversions realitzades durant el curs    i 

detectar de forma ràpida les necessitats més urgents d’infraestructura i equipaments pel curs 

següent d’acord amb el que estableix la guia de qualitat en aquest aspecte.  

Una vegada  tinguem definits aquests  indicadors que ens permetin  fer una anàlisi completa  i 

exhaustiva de les inversions realitzades, l’objectiu és elaborar un informe de forma anual tal com 

s’estableix a  la guia de qualitat que haurà d’aprovar  la comissió permanent  i que s’integrarà 

després en l’informe de gestió del centre en aquest apartat de gestió dels recursos. 

12.2 Gestió dels serveis  

Per prestar els serveis que ofereix  l’escola, comptem amb  l’estructura de plantilla que queda 

reflectida a la memòria del centre del curs 2015‐2016.  Ara bé, cal mencionar diferents situacions 

que han afectat a la dedicació real de la plantilla durant aquest curs 2015‐16: 

 La Cap de Serveis de Gestió  i Suport està en  situació de baixa  fins el gener de 2016  i  la 

responsable de  l’Àrea de Recursos  i Serveis ha d’assumir part de  les seves funcions sense 

cap plaça de reforç. A partir del mes de juny de 2016 es torna a donar la mateixa situació. 

 A l’àrea de gestió acadèmica, la plaça de responsable d’àrea fa aproximadament dos anys 

que  està ocupada en funcions per una persona de l’equip sense cap més reforç. Finalment 

es publica el concurs, es resol el setembre de 2015 i el mes d’octubre de 2015 s’incorpora la 

responsable d’àrea de gestió acadèmica. El mes d’abril de 2016 hi ha una persona de l’equip 

que sol∙licita  l’excedència amb reserva de plaça, amb  la qual cosa  la seva plaça no es pot 

cobrir. La tasca d’aquesta persona és essencialment l’atenció al públic de finestreta. Es va 

haver  de  reorganitzar  les  tasques  de  l’equip  de  gestió  acadèmica  i  modificar  l’horari 

d’atenció a finestreta per poder assumir aquesta situació.  

 A l’inici de curs també hi havia una situació complexa a l’àrea de relacions externes ja que 

una de les persones de l’àrea estava en situació de baixa per maternitat i l’altra plaça estava 

pendent de resolució d’un concurs  de trasllat. El concurs es resol al setembre i a principis 

d’octubre es produeix la nova incorporació a l’àrea. 

 A l’àrea de serveis informàtics hi ha una persona que inicia la  seva jubilació parcial el mes 

de gener de 2016. La seva plaça de relleu surt a concurs i el guanyador s’incorpora el mes 

de gener de 2016.  

 També  s’han  produït  noves  incorporacions  per  concursos  de  trasllat  durant  el  curs 

2015/2016 a les àrees de planificació d’estudis i de secretaria de direcció. 

 Està prevista la jubilació de dues persones de forma definitiva durant el curs 2016/2017. Un 

tècnic de suport de la unitat de gestió econòmica es jubila a inicis del curs 2016/2017 i la 

responsable de mobilitat que es jubila a finals de l’any 2016. 

Tots aquests fets han afectat de forma important a la dedicació real de la plantilla, però malgrat 

tot, els indicadors de satisfacció dels serveis pel curs 2015‐2016 han estat bons: la mitjana global 

de la valoració dels estudiants respecte a la satisfacció dels serveis que reben de l’escola és d’un 

3,61 sobre 5, el curs passat la mitjana era d’un 3,56. 
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Durant el curs 2014‐2015 es va posar en marxa una reestructuració de l’organització de serveis 

en un gran front office de gestió acadèmica que tenia back office en diverses àrees. Aquesta 

estructura de funcionament es va treballar i posar en marxa durant el curs 2014‐2015, creant 

diversos grups de treball transversal dels processos que s’havien de dur a terme i durant el curs 

2015‐2016  podem  dir  que  s’ha  consolidat  el  funcionament  d’aquesta  nova  organització  del 

servei i també s’ha consolidat la forma de treballar els processos de manera transversal.  

12.2.1 Objectius curs 2015‐16 

Regularització  de  la  plantilla  de  PAS:  L’objectiu  que  ens  plantejàvem  pel  curs  2015‐16  era 

regularitzar el més aviat  i el màxim possible  la  situació de  la plantilla de PAS per millorar  la 

qualitat de la prestació dels nostres serveis.  

Millora dels  indicadors: Un altre objectiu que ens plantejàvem és millorar els  indicadors de 

resultats de les enquestes de satisfacció de serveis, encara que com ja hem assenyalat, són molt 

bons indicadors, tenint en compte la situació de mancances a la plantilla que ens trobem. 

12.2.2 Actuacions per aconseguir els objectius del curs 2015‐2016 
Per aconseguir aquests objectius crèiem que havíem de treballar en dues línies: en primer lloc 

amb la negociació amb gerència de les necessitats evidents de reforç de la plantilla, i en segon 

lloc en el treball  intern per àmbits, per acabar de consolidar el bon funcionament de  la nova 

organització  del  centre  que  ens  permetés  també  optimitzar  els  recursos  i  treballar  més 

eficientment.  

Regularització de la plantilla de PAS: A principis del curs 2015‐2016 es van mantenir diverses 

reunions amb gerència i amb la direcció de l’àrea de personal per plantejar la situació crítica del 

PAS a la nostra escola i demanar reforços de la plantilla encara que érem conscients de la situació 

complicada que vivia la Universitat i de la dificultat d’obtenir‐ho en aquestes circumstàncies.  

Des  de  gerència  es  planteja  que  la  solució  passa  per  optimitzar  els  recursos  amb  la  nova 

estructura d’unitats transversals de gestió però com que aquest canvi no estava previst per la 

nostra unitat a principis del curs 2015‐2016, ens fan una proposta d’incorporació d’una plaça de 

tècnic de gestió nivell 3, ocupada per una persona que estava en situació d’excedència. Des de 

la direcció de l’escola  i la persona en funcions de Cap de Serveis del centre s’analitza el perfil 

d’aquesta persona i les necessitats de reforç de les diferents àrees i sembla que a l’àrea on millor 

pot encaixar aquesta plaça i persona és a l’àrea de relacions externes, portant temes de relacions 

institucionals amb empreses i promoció. El mes de gener de 2016 s’incorpora aquesta persona 

a l’àrea de relacions externes i  aquesta incorporació ens permet fer que els becaris que estaven 

donant suport a l’àrea de relacions externes passin a donar suport a l’àrea de gestió acadèmica 

a partir del mes d’abril en que l’àrea de gestió acadèmica compta amb una persona menys per 

la situació d’excedència amb reserva de plaça d’una de les persones de l’equip.  

Una altra de les actuacions que es duen a terme és sol∙licitar, amb el vistiplau de la direcció de 

l’àrea de personal, el recolzament de la unitat de suport a la gestió administrativa (USGA) en els 

períodes  crítics  de  tancament  econòmic  i  matrícula.  Les  àrees  corresponents  s’han  vist 

reforçades per especialistes de cada àmbit que ens han ajudat en aquests períodes més crítics. 

També es va sol∙licitar i se’ns va donar un reforç a l’àrea de relacions externes durant els mesos 
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d’inici de curs en que tenia una situació complexa com s’ha explicat en el punt anterior ( el suport 

es va donar durant els mesos de setembre i octubre). 

D’altra banda,  i preveient  les  jubilacions del proper curs 2016‐2017, s’ha demanat a gerència 

l’avançament dels concursos de trasllat i de promoció horitzontal per poder cobrir les places que 

deixaran vacants  les persones que es  jubilaran  i per  tal de que en  la mesura del possible, hi 

pogués haver un traspàs de les tasques de la persona que es jubila a la que la substitueix. Se’ns 

va autoritzar per part de gerència l’avançament dels concursos corresponents a aquestes places. 

En el cas de la plaça de gestió econòmica de nivell 18, el concurs de trasllat va quedar resolt a 

finals de juliol i es va poder fer un traspàs a la persona que va guanyar el concurs a principis de 

setembre. 

En  el  cas  de  la  plaça  de  responsable  de mobilitat  de  nivell  20,  s’ha  publicat  en  el mes  de 

desembre de 2016 i està en procés el concurs. 

Finalment, s’ha continuat treballant de forma transversal els processos de gestió, aprofitant que 

ja  es  va  iniciar  aquesta  forma  de  treball  en  grups  transversals  arrel  de  la  reestructuració 

organitzativa de l’escola. Creiem que aquesta forma de treballar està millorant l’eficiència dels 

processos  i  ens  ajuda  a  optimitzar  els  recursos  que  tenim.  En  aquest  sentit  les millores  de 

processos han estat per àmbits, tal com es reflecteix a l’Annex d’aquest informe, ja que en molts 

dels àmbits hi ha implicades més d’una àrea. Hem reflectit en cada cas l’àmbit de la millora i les 

àrees  implicades en  la mateixa. Aquesta  forma de  treballar ens  facilitarà  el  canvi  a  la nova 

estructura organitzativa prevista per inicis del 2017 ( unitat transversal de gestió), en la qual ens 

serà molt útil saber treballar els processos d’una forma transversal i optimitzar recursos. 

12.2.3 Anàlisi de resultats  

La resposta de gerència i de la direcció de l’àrea de personal a les peticions que hem formulat 

des de la unitat tenint en compte les circumstàncies actuals podem valorar‐les com positives. 

Hem  aconseguit  durant  aquest  curs  una  nova  plaça  per  l’estructura  de  plantilla  i  reforços 

puntuals en els moments que ha estat més necessari. 

Cal destacar com ja hem avançat que malgrat les dificultats assenyalades i les limitacions de la 

plantilla i la situació actual de restriccions, es mantenen els indicadors de satisfacció dels serveis 

i  fins  i  tot milloren en el  cas dels estudiants. En el  cas del PDI  la  satisfacció amb els  serveis 

administratius i tècnics de l’escola té una valoració de 4,17 sobre 5 i, en aquest cas, manté el 

mateix valor que el curs passat. 

Cal valorar de forma positiva també la reestructuració organitzativa posada en marxa en el curs 

2014‐2015  i  que  s’ha  consolidat  durant  el  curs  2015‐2016  i  la  nova  forma  de  treballar  els 

processos de manera més  transversal. Als  resultats de  les enquestes de  satisfacció hi ha un 

indicador que ens assenyala que es valora com a positiva la reestructuració per part del personal 

de l’escola amb un valor de 3,27 sobre 5. 

12.2.4 Propostes de millora pel curs 2016/2017 

Estructura basada en un model d’Unitat Transversal de Gestió: Com a proposta de millora pel 

curs vinent caldrà adaptar de nou la nostra estructura de serveis d’acord amb el model que ens 
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proposa  la  UPC  i  en  coordinació  amb  el  servei  de  desenvolupament  organitzatiu  ja  que 

actualment s’obre la discussió per part de gerència d’organitzar els serveis en una única UTG de 

Campus TIC. En aquests moments estem a l’espera que gerència ens concreti amb més detall 

aquesta proposta de nova estructura. 
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13 Annexos 

13.1 Millora de Processos en l’àmbit administratiu 

A continuació exposem les millores de processos que s’han dut a terme en els diferents àmbits  

de  gestió  durant  el  curs  2015‐2016.  Per  cada  àmbit  s’especifica  quines  àrees  han  estat 

implicades en les millores d’aquell àmbit. El conjunt d’àmbits són les següents: 

 Àrea de Gestió Acadèmica (AGA) 

 Àrea de Planificació i Estudis (APE) 

 Àrea de Relacions Externes (ARE) 

 Àrea de Recursos i Serveis (ARS) 

 Serveis Informàtics (SI) 

13.1.1 Millores en el procés de matrícula (AGA, APE i SI) 

Fruit de la voluntat de millora de la coordinació entre l’Àrea de Planificació i Estudis i l’Àrea de 

Gestió Acadèmica de l’ETSETB, i amb un propòsit de col∙laboració que permeti oferir uns serveis 

de major qualitat als nostres usuaris, es van desenvolupar una sèrie de  reunions on, amb  la 

participació dels Serveis Informàtics de l’Escola, es va fer una anàlisi dels processos associats a 

la matrícula dels estudiants. 

Es va voler fer un tancament del procés cercant aquells punts que s’han detectat com més febles 

per trobar una manera de millorar el desenvolupament del procés  i  la qualitat del servei que 

oferim des de les nostres àrees. 

Un dels elements detectats com a problemàtics va ser  la  resolució de  les  incidències que es 

produeixen durant el procés de matrícula  i en concret  la comunicació de  les resolucions que, 

sobre aquestes incidències, es feien. 

El pla de millora va passar per definir, en primer terme, la casuística de situacions en que era 
necessari comunicar‐se amb els estudiants durant el procés de matrícula de les assignatures: 

 

 Tancament d’assignatures per baixa matrícula 

 Tancament de grups REAV (grups per a estudiants que opten per matricular‐se d’una 

assignatura en format reavaluació) 

 Tancament de grups TEMP (grups temporals que s’autoactiven quan els grups establerts 

es queden sense places) 

o Traspàs a grups existents (ampliació capacitats) 

o Traspàs a grups de nova creació 

 Tancament de grups “Normals” per baixa matrícula 

 Apertura d’un grup nou (per anivellar grups sobresaturats o per manca de places) 

 Canvi horari post‐matrícula. 

Un cop analitzades totes les casuístiques, es van definir els protocols d’actuació que resolguessin 
les diferents situacions, de la manera més senzilla i ràpida pels estudiants. 
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El següent pas va ser concretar uns models de correus electrònics que permetien comunicar de 
manera entenedora, pels nostres usuaris, els passos necessaris per donar  resposta a  la seva 
necessitat. 
 

 

Aquests models de correus havien d’informar als nostres usuaris de: 

 La  situació  en  que  es  troba  la  seva matrícula,  concretant  quina  incidència  ha  estat 
detectada 

 Quina és la solució a nivell de gestió que podem oferir des dels serveis de l’Escola 

 Quins són els terminis d’actuació a tenir en compte. 

 Adreces de contacte on podran resoldre qualsevol dubte relacionada. 
 

Com que a l’ETSETB es gestionen titulacions que són impartides en anglès, els models de correu 

d’aquestes titulacions es van redactar en anglès per tal d’afavorir la transmissió del missatge als 

nostres usuaris. 

Finalment, es va fer una sessió formativa a la resta de membres de l’Àrea de Planificació i Estudis, 
que participen en la comunicació de les incidències als estudiants, per tal que coneguessin els 
models i el protocol d’actuació. 
 
Els objectius que perseguim amb aquesta millora són: 

Garantir que les actuacions es desenvolupen sense equívocs que puguin afectar a la resolució 

de  les  incidències  dels  nostres  usuaris  i  reduir  el  temps  d’actuació  als  serveis  de  gestió. 

L’estandardització de  les actuacions a desenvolupar,  la creació de protocols definits  i  l’impuls 

d’una cultura de gestió adreçada a la pro activitat ens han d’ajudar en aquest objectiu, reduint 

al màxim els temps d’espera per finalitzar, d’una manera complerta, la gestió de la matrícula als 

estudiants.  

 

13.1.2 Adaptació del sistema de reconeixement de l’activitat docent del professorat 

als nous plans d’estudi (APE)   

Amb el desenvolupament del nou pla d’estudis del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis 

de  Telecomunicació  ha  aparegut  una  nova  iniciativa  de  l’Escola:  la  reavaluació.  Això  ha 

comportat una adequació del protocol de reconeixement de l’activitat docent que contemplés 

els grups de reavaluació amb docència i els cursos intensius preparatoris de reavaluació. 

Són grups amb una durada inferior a la fixada als grups amb docència durant tot el quadrimestre, 

motiu pel qual han hagut de ser tractats de manera diferenciada i s’ha definit un protocol pel 

seu reconeixement. 

A banda de la reavaluació, també s’ha tingut en compte els casos d’assignatures amb docència 

compartida. Sota aquest concepte ens trobem amb assignatures que compartien el mateix codi 
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en  plans  d’estudi  diferents  i  aquelles  que  encara  que  tenint  codis  diferenciats,  per motius 

organitzatius, han compartit la docència. 

Com que  es  tracta de  situacions  peculiars,  a  causa del  procés  d’implantació del  nou  grau  i 

d’extinció dels anteriors, i tenint en compte que encara ens trobarem en aquesta situació durant 

un cert temps, s’ha optat per documentar‐los per tal que el reconeixement del professorat es 

pugui fer amb la màxima eficiència possible. 

13.1.3 Millores  en  la  gestió  de  les  pràctiques  d’empresa  i  dels  crèdits  d’extensió 

universitària (AGA, ARE i SI) 

En  la  línia de treballar els temes de forma transversal  i tenint en compte que en el procés de 

pràctiques d’empresa estan implicades principalment l’àrea de gestió acadèmica i la de relacions 

externes, s’acorda  instaurar  reunions en el calendari mensuals per  tal de posar en comú  les 

diferents incidències que poden sorgir i d’homogeneïtzar les respostes a empreses i estudiants. 

Per altra banda, destacar  les accions de millora que s’han fet en aquest àmbit durant aquest 

curs: 

 Per  primera  vegada  s’han  fet  presentacions  del  funcionament  dels  Convenis  de 
Cooperació Educativa (CCE) als estudiants de l’Escola. 

 S’ha estructurat i millorat la informació de CCE en el nou web de l’Escola. 

 S’ha  implantat un nou RSS en el web de Borsa de Treball per poder veure  les ofertes 
vigents d’UPC Alumni. 

 S’ha creat el formulari d’Estades Formatives. 
 
En l’àmbit de la gestió dels crèdits d’extensió universitària, en el quadrimestre de primavera del 

curs 2015/2016, s’ha posat en marxa una nova aplicació de gestió de reconeixement de crèdits 

d’extensió universitària. La seva implantació ha permès agilitzar el procés de reconeixement de 

les activitats  realitzades pels alumnes  (concursos, assistència a  conferències, participació en 

associacions, etcètera). Amb l’aplicació s’ha automatitzat la conversió de les accions realitzades 

en els crèdits que corresponen a cada estudiant.  

13.1.4 Millores en l’àmbit de la mobilitat (AGA, ARE i SI) 

Es mantenen les reunions setmanals de mobilitat amb tots els agents implicats (ARE, AGA i SI) si 

bé la seva participació varia en funció de les necessitats del moment. En qualsevol cas, aquest 

fet permet que les millores en l’àmbit de mobilitat siguin permanents. Cal tenir en compte que 

els  processos  estan  vius  i  que  poden  haver  canvis  (de  normativa,  de  procediment  UPC, 

procediment intern, ...) amb major o menor incidència.  

Concretament, accions de millora que s’han dut a terme en aquest àmbit: 

 Creació al web de mobilitat de l’apartat Beques i ajuts d’un mapa mundi, amb Google 
maps, amb els destins de mobilitat amb les beques associades. 

 Creació pel web de mobilitat amb Google maps d’un mapa mundi amb els destins de 
mobilitat vigents. 

 Suport a  la participació de  l’Escola en el Programa Salsa’m de mentoria d’estudiants 
incoming. 

 Suport a la gestió de nous acords de Doble Diploma pels màsters de l’escola. 
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 Es dissenya un nou díptic pel Màster MEE i MET en anglès. 

 S’ha refet i millorat l’estructura i la informació del web de mobilitat. 

 Participació en el nou disseny de les enquestes de mobilitat per adaptar‐nos al pla de 
qualitat de l’escola.  

 

13.1.5 Millores en l’àmbit de recursos i serveis (ARS) 

 
Actuacions per la millora de processos en l’àmbit de gestió econòmica i recursos 

Durant el curs 2015/2016, la Universitat ha estat preparant el procés de comanda electrònica 

lligat al procés de facturació electrònica. Des de l’escola s’ha participat en l’execució de proves 

del prototip per detectar possibles millores en el formulari final. 

Des de la Universitat ja s’ha començat a fer la formació dels usuaris en l’ús d’aquesta eina i la 

posada en marxa definitiva està prevista per  l’any 2017. També tenim previst  implementar el 

2017 el porta signatures electrònic en els processos de gestió econòmica. 

S’ha  treballat  des  de  la  unitat  de  gestió  econòmica  també  en  la  documentació  de  tots  els 

processos  de  la  unitat,  de manera  que  la  informació  necessària  per  la  gestió  estigui més 

accessible  i  disponible  en  qualsevol  moment  que  es  necessiti.  S’ha  documentat  també 

gràficament alguns processos per facilitar la seva comprensió. 

També s’ha posat en marxa des del Servei de Personal una nova aplicació per la gestió de  les 

beques  d’aprenentatge  que  permetrà  fer  el  procés  de  convocatòria  totalment  online.  Les 

convocatòries es posen en marxa des de la unitat i el servei de personal intervé en la publicació 

i resolució de les convocatòries. Aquesta aplicació té l’objectiu de donar una major transparència 

a tot el procés d’adjudicació de les beques d’aprenentatge i al mateix temps agilitza la gestió de 

convocatòries evitant  també  l’ús de paper. Un altre avantatge  important és que descarrega 

l’àrea de gestió acadèmica de  la tasca de recepció de  les sol∙licituds de beca  ja que aquestes 

arriben online al responsable. 

Projecte d’Optimització Energètica (POE) de l’Edifici B3 ETSETB  

Si  l’any  passat  parlàvem  d’estabilització  aquest  any  2016  ja  podem  parlar  de  consolidació. 

Passats més de tres anys de l’engegada del projecte ja podem confirmar que el consum a la baixa 

està ben consolidat  i que no es  fruit de  les casualitats  i circumstàncies. ¿Per què parlem de 

consolidació? Les dades i els fets parlen per sí mateixes:  

L’any 2016 no hi ha hagut cap tipus d’inversió per part de manteniment en el nostre edifici per 

millorar l’eficiència energètica tot i que s’ha realitzat propostes des de l’equip POE: 

 Posar un detector de presència als  lavabos que encara no ho  tenen  (Segona Planta  i 

Hall). 

 Canviar els 41 punts de llum que hi ha a la Sala de Juntes per uns de més sostenibles. 

Hem de dir, però, que s’ha realitzat una petita actuació a la Sala de Juntes sol∙licitada pels Serveis 

Informàtics de  l’Escola  i ha estat el col∙locar a dins de  la sala uns diferencials que permeten 
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deixar desconnectats tots els equips de la sala. Abans aquest diferencials estaven a un quartet 

a dins de la cuina la qual cosa dificultava l’obertura i el tancament de la sala.  

Les circumstàncies climàtiques han estat bastant semblants a les del 2015, i tot i així el consum 

energètic ha seguit baixant.  

El nivell d’ocupació de les sales del nostre edifici ha estat bastant superior a la de l’any passat i 

això tampoc ha impedit que el consum seguís baixant.  

Les comunicacions, avisos i consells que s’han enviat des de l’equip POE a la Comunitat del B3 

s’han reduït en volum i freqüència, però hem detectat que els usuaris ja tenen interioritzats els 

gests que fan possible que el B3 sigui un edifici més sostenible, almenys en el consum, encara 

que no en infraestructures. Això ens parla d’una consciència d’estalvi per part de la majoria del 

personal del nostre edifici. 

Dit tot això mirem les dades: 

Quadre comparatiu consum elèctric 2015/2016  

 

 

Quadre comparatiu consum elèctric 2013/2016 
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Quadre comparatiu consum gas 2013/2016  

 

En aquest cas no disposem de dades numèriques però el gràfic fa evident la mateixa tendència. 

Auditoria Energètica Edifici B3‐ETSETB 

Al  mes  d'octubre  es  van  presentar  a  l'Escola  quatre  estudiants  del  Màster  de  Gestió  de 

l'Edificació.  Ens  van  demanar  si  podien  utilitzar  el  nostre  edifici  per  realitzar  un  treball  per 

l'assignatura  Gestió  Energètica  d'Edificis.  El  treball  consisteix  en  realitzar  una  auditoria 

energètica amb la finalitat d'analitzar el comportament energètic de l'edifici i partint d'aquestes 

dades presentar i analitzar possibles mesures de millora per reduir el consum. 

Van venir dos dies  i se’ls va acompanyar per  tot  l’edifici perquè poguessin prendre  totes  les 

dades necessàries per realitzar el treball. El document amb els resultats ens el van entregar el 

20 de desembre de 2016 per la qual cosa encara no l’hem pogut llegir amb deteniment, però 

ben  segur  que  en  podem  treure  informació  molt  interessant  per  seguir  el  nostre  camí 

d'aconseguir que el nostre edifici sigui més eficient energèticament.  

 

13.2 Millores en l’àmbit TIC ( SI ) 

13.2.1 Millora de Sistemes d'Informació 

Es  consolida  la  utilització  de  metodologies  àgils  per  la  millora  continuada  del  procés  de 

planificació i execució de projectes de desenvolupament dels Serveis TIC ETSETB. 

Millores en les aplicacions existents a la intranet i web 

 Integració de les tutories grupals a la intranet. 

 Es fan diverses millores dins la aplicació de Convenis: S'afegeixen camps de control per 

la coordinació entre l'àrea de Gestió Acadèmica i l'àrea de Relacions Externes, anomenat 

«notes  de  coordinació».  D’altra  banda  es  proveeix  com  a  nova  funcionalitat,  d’un 

sistema d’enviament de correu electrònic per als estudiants que els hi falta incorporar 

els annexes. 
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 A l’aplicació de Reconeixements es fan millores en la generació del document que s'ha 

de presentar a la Comissió de relacions Universitat‐Empresa (CdRUE). 

 Dins l'aplicació d'Horaris es facilita la recerca de "forats" per permetre trobar recursos 

lliures  (generalment  aules  docents  disponibles)  per  assignar‐los  a  peticions  no 

planificades. 

 Als TFM s'incorpora la gestió de tota la part relacionada amb els tribunals que s'han de 

constituir  per  a  la  seva  avaluació.  La  part  de  mobilitat  s'implementa  segons  les 

especificacions dels TFG. 

 S'incorporen els Màsters de Fotònica dins l’aplicació de TFM. 

 Dins la gestió d'Horaris de l ‘Àrea de Planificació es fan les modificacions necessàries per 

que es tingui en compte les mencions del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de 

Telecomunicació. Aquesta aplicació requereix de la contínua verificació i adaptació en 

cada període de matriculació. 

 Per  adaptar  la  normativa  UPC,  dins  la  gestió  dels  tribunals  de  TFG/TFM  es  fa  la 

incorporació de la gestió de les matrícules d'honor (MH). 

 Es fan millores en els llistats de Coordinadors. 

 Igualment es fan millores en els llistats dels docents que formen part de Tribunals. 

 Dins  el  qüestionari  de  Pre‐Matrícula  es  fan  les  modificacions  necessàries  per  la 

matrícula. S'incorporen els Màsters. 

 Adaptació del potencial de matrícula a  les necessitats de  les  successives matrícules, 

donant especial rellevància tant als nous plans com als que ja existeixen. 

 Adaptació de la guia docent a la nova Web de l'escola, desenvolupada amb el Sistema 

Genweb. 

 Elaboració dels indicadors Alfes per les diferents comissions que ho requereixen. 

 Canvis en  la comunicació de confidencialitat dels  treballs de  fi de Grau  i Màster a  la 

Unitat de Biblioteques, segons els nous requeriments demanats. 

 Modificació dels quadres de les assignatures dels màsters a la Web. 

 

Noves funcionalitats a la intranet i web 

 Creació de l’aplicació per a la gestió dels crèdits d’extensió universitària. S'implementa 

un nou apartat a  la  Intranet on es gestionen els crèdits existents  i els  futurs,  fent  la 

connexió amb la informació disposada a PRISMA. 
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 S'implementa  un  sistema  de  comunicació  de  les  sessions  dels  diferents  Òrgans  de 

Govern  de  l'Escola,  fent  la  integració  amb  la  convocatòria,  disposant  d’àrees 

d’informació públiques (publicació dels acords) i privades (per la gestió). 

 Referent al Sistema de Garantia de la Qualitat es desenvolupa un sistema d’enquestes 

que  fa  referència  al  resultat  i  valoració de  la mobilitat  internacional pels estudiants 

d'outgoing mitjançant l'eina LimeSurvey. Es fa la integració des del nostre sistema amb 

LimeSurvey.  Igualment  es  fan  enquestes  de  qualitat  pels  estudiants  incomming, 

utilitzant el mateix sistema (LimeSurvey). 

 Dins del procés d'integració del tractament d'Enquestes dins la Intranet, s'implementa 

la generació de dades i generació dels documents; incloses les felicitacions que es fan 

en el sistema de generació documental. 

 Es prepara un formulari per apuntar‐se als seminaris de reforç de re‐avaluació, fent la 

gestió d’assignació més àgil. Es permet que l'estudiant demani fins a dues assignatures, 

en un parell de tandes consecutives. 

 Fitxa  del  Grau  d’Enginyeria  Física:  Aquesta  fitxa  permet  al  Coordinador  de  Grau 

visualitzar informació rellevant dels estudiants. 

 Es crea un qüestionari pel seminari de Matemàtiques, amb LimeSurvey, on es demana 

als estudiants de nou accés si voldran fer el seminari de matemàtiques. També es fan 

preguntes relacionades amb la matrícula amb l’objectiu de millorar la planificació. 

 Es demana i s’implementen indicadors del procés de Re‐Avaluació. Informe de resultats 

de la re‐avaluació, informació de les notes obtingudes abans i després de la re‐avaluació 

per fer un estudi de viabilitat de la iniciativa. S'ha de tenir en compte la complexitat del 

procés atès que les notes es no es tenen de forma directa i s'han de processar. 

 Es  modifica  el  sistema  de  calendarització  per  fer  l’adaptació  de  l’eina  a  tots  els 

col∙lectius, tant PDI com estudiantat. També es modifica per poder‐lo tenir per les aules, 

tant laboratoris com aules de docència. 

 Implementació  dins  el  nou  Web  dels  següents  «iFrames»:  Portes  Obertes.  Futurs 

estudiants.  Estadístiques  de  convenis. Ocupació  d'espais.  Properes  lectures  de  TFG. 

ETSETB en xifres. Responsables d'assignatures. Professorat assignat a les assignatures i 

idioma d'impartició. 

 Implementació dins el Web del formulari de suport de els Serveis Informàtics. 

 Implementació d’un sistema per mostrar els pòsters del TFG del Grau de Física. En un 

començament es va fer pel responsable del Grau, i amb posterioritat es va fer públic. 

 Seguiment  de  l’aplicació  de  promoció  referent  als  antics  estudiants  contactats 

mitjançant LinkedIn: SomTelecos. 
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13.2.2 Millores en els Sistemes i Seguretat TIC 

Noves implementacions 

Escriptoris Virtuals 

Com alternativa al desplegament d'imatges per les aules i el PAS, iniciem un projecte de gestió 

d'escriptoris virtuals. Partint d'experiències en altres centres fem un entorn de gestió i accés per 

als usuaris. El producte està basat en el Kernel Virtual Manager de Linux. El projecte parteix de 

la col∙laboració amb el professor Jorge Mata de Telemàtica.  

Renovació servidors 

S'adquireix un nou equip Router/Firewall per substituir l'actual que acaba el seu període de 
manteniment. 

Es renova l'equip de Streaming Multimèdia per les sales de presentacions. 

S’adquireixen dos Raspberry Pi per al projecte d’escriptoris virtuals. 

Donació servidor 

Rebem una donació d’un servidor blade IBM de l’antiga càtedra IBM que utilitzem en el projecte 
d’Escriptoris Virtuals. S’adquireix un parell de discos SSD,  ja que aquest equip donat no tenia 
discos. 

Projecte SomTelecos 

Es dóna suport tècnic al desenvolupament del projecte SomTelecos. Es donen d'alta 3 servidors 
per desenvolupament i desplegament del producte. 

Millores en els sistemes actuals 

Migració a Programari lliure 

Es continua amb el projecte de migració a programari lliure que engloba el sistema operatiu i 
aplicacions d'escriptori. Això ens permet millorar l'automatització en la gestió del parc de PCs, 
instal∙lació d'aplicacions, actualització i especialment la seguretat. 

Augmentar  la vida útil dels PCs donat que el sistema operatiu consumeix menys recursos  i es 

treballa amb més agilitat  i  reduïm els  costos de  llicències que  l'anterior programari portava 

associat. 

Aquest projecte s'alinea amb l'aposta de la UPC envers el programari lliure i  l'ús d'estàndards 

oberts per aplicacions ofimàtiques. 

En aquests moments hi ha instal∙lat el nou sistema al 32% dels equips de sobretaula: 

 Nous equips del PlaTIC 2015 (100%) 

 Persones noves (100%) 

 Becaris  (tots exceptuant un ordinador que es comparteix entre un PAS  i una becària 

d’AGA) 



ETSETB INFORME DE GESTIÓ 2015/2016 

73 
 

 Serveis Informàtics (100%) 

A més, està present al 67% dels PCs de sales de presentacions amb arrancada dual i al 6% dels 

portàtils de préstec, també en modalitat dual. 

La gestió dels equips es moltíssim més potent i eficient, especialment per solucionar problemes 

remotament  i fer el desplegament d'equips nous. Així mateix, als equips vells es pot apreciar 

una millora significativa del rendiment.  

Repositori al núvol privat ETSETB 

Consolidem el núvol privat per al personal del B3 d’administració i serveis i per l’equip directiu. 
Es van implementant millores i configurant l’eina per tal d’anar‐la adaptant a les necessitats dels 
usuaris. 

Participació al Grup de Treball d’ Escriptoris Virtuals de la UPC 

Es valora molt positivament la participació en el grup de Treball d’ Escriptoris Virtuals de la UPC, 
tot i que hi ha dues línies d’actuació: el del programari lliure seguit per nosaltres i el d’adquisició 
de llicències de paquets comercials. El grup d’Escriptoris Virtuals de la UPC ha estat impulsat des 
del Vicerectorat Adjunt de les TIC i la Direcció TIC amb l’objectiu de posada en comú de possibles 
propostes tecnològiques per tota la UPC i en concret pels llocs de treball del PAS i els llocs de 
treball de les aules informàtiques. 

Actualització i revisió de llistes de distribució 

 Per a comunicacions especialment orientades, es demana llistes de dones alumnes i PDI. 

 Revisió de les llistes d'estudiants que assisteixen a màsters. 

 Llistes d'estudiants del grau de física. 

 Es revisen algunes llistes d'assignatures de graus i màsters 

 Noves llistes per a estudiants de graus de tercer i quart. 

 Noves llistes per a professors que imparteixen grups de teoria  

13.2.3 Millores en els equipaments de les Sales de Presentació de l'edifici B3	

A  la  Sala  de  Juntes  s'ha  realitzat  una  actuació  per  simplificar  la  gestió  dels  equipaments 

audiovisual i encendre els equips només quan calgui, en comptes de tenir alguns funcionant les 

24 hores. Això podria tenir un petit impacte al POE. 

Ara disposem de dos adaptadors de HDMI a VGA donat l'alt nombre d'usuaris del servei que ens 

ho demanaven. Tot i que la compatibilitat no és del 100% com ens donaria una instal∙lació nativa, 

sembla funcionar bé a la majoria dels casos. 

Una de las màquines de cabina de la Sala Multimèdia es va renovar ja que havia quedat obsoleta. 

La nova té molta més capacitat de processament. 
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Per  altre banda, es  van  fer  tasques de manteniment,  com  canviar espumes dels micròfons, 

renovar el punter làser de la Sala de Juntes (ja que el botó de l’antic no funcionava gens bé) i 

canviar una font d'alimentació de la mesa de presidència del Aula Multimèdia que havia fallat. 

13.2.4 Suport als Usuaris 

Mitjançant  l'aplicació  per  atendre  les  sol∙licituds  dels  usuaris  es  reben  1.943  incidències  i 

peticions de servei durant el període que tractem. Aquest és un resum agrupat per temàtiques 

i comparant els dos últims períodes equivalents: 

 

  2014/2015  2015/2016 % Comparació 

Docència  289  280  ‐3 % 

Informació  132  241  +82% 

Intranet  313  278  ‐12% 

Ofimàtica  472  522  +10% 

Presentacions i Multimèdia  92  133  +44% 

Serveis Globals  351  489  +39% 

TOTAL  1.649  1.943  17% 
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13.2.5 Participació en esdeveniments 

 Barcelona  Perl  WorkShop  2015:  Col∙laboració  en  l’organització  del  Barcelona  Perl 

WorkShop. L'event es va produïr el 7 de novembre de 2015. 

 Jornades TIC UPC: presentació de 2 pòsters: Programari Lliure per al PAS  i Escriptoris 

Virtuals. 
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