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Informe de Seguiment de Centre

1. Context
Dades identificadores

Nom del centre

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Enllaç web

https://telecos.upc.edu/ca

Enllaç al SGIQ

https://telecos.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat

Responsable de
l'elaboració de l'informe
de seguiment

Alba Mª Pagès Zamora – Sotsdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat

Dades de contacte

34 93 401 67 41
subdir.planificacio@etsetb.upc.edu

Òrgan responsable
d’aprovació

Junta d’Escola ETSETB

Data d’aprovació de
l’informe

16/02/2022

Introducció
En la modificació del SGIQ de l'ETSETB aprovada a CP el 02/12/2020, el procés 1.0.1 “Definir
Política i Objectius de Qualitat” estableix que l’equip directiu amb l’ajut de les unitats USIRE i
UGEGiM, recollirà els indicadors relatius a l’assoliment dels objectius detallats en els procediments
del SGIQ a la MEMC anual i a l'IGC. També indica que cal elaborar l'ISC amb periodicitat biennal,
que es debat i aprova a la Junta d’Escola, i es publica a la web del centre. Aquest document és el
segon ISC específic que elabora l'escola.

Titulacions del centre a acreditar
La informació de les titulacions s’ha extret del Registre d’Universitats, Centres i Titulacions (RUCT)
https://www.educacion.gob.es/ruct/home .
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Denominació

Codi RUCT

Crèdits
ECTS

Grau en Enginyeria de
Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació
(GRETST)
Grau
en
Enginyeria
Electrònica
de
Telecomunicació
(GRELEC)
Grau en Enginyeria Física
(GEF)
Grau
en
Ciència
i
Enginyeria
de
Dades
(GCED)1
Master’s
degree
in
Telecommunications
Engineering (MET)
Master's
degree
in
Advanced
Telecommunication
Technologies (MATT)
Master's
degree
in
Electronic
Engineering
(MEE)
Master's
degree
in
Engineering Physics (MEF)
Master’s
degree
in
Photonics (MPho)
Master's degree in
Cybersecurity (MCYBERS)

2503253

240

08/07/2015

Coordinador
acadèmic
Responsable de
titulació
Jorge Villar Santos

2503696

240

18/04/2018

Vicente Jiménez Serres

2502535

240

26/07/2011

2503524

240

21/03/2017

4314015

120

25/09/2013

4316793

60

13/11/2018

4314037

120
(90)

25/09/2013

4316470

60

08/05/2018

4313974

60

23/07/2013

60

05/09/2019

4317106

Data
de
Verificació

Any
d’acreditació

/
la

30/11/2017

Maria Aranzazu Alonso
Maleta
Marta Casanellas Rius

30/11/2017
(2021 pendent)

Marcos Postigo Boix
Marcos Postigo Boix

30/11/2017

Isidro Martín García
Jordi Martí Rabassa

30/11/2017
(2021 pendent)

Crina Maria Cojocaru
Eva Rodríguez Luna

Presentació del centre (Optatiu)

Procés d'elaboració de l'informe de seguiment (Optatiu)

El Grau en Ciència i Enginyeria de Dades està gestionat per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC, que
és qui en fa el seguiment.

1
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2. Valoració de l´assoliment dels estàndards
ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons
els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES.

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST)
Nota: Taula d’indicadors d’accés i matrícula (GRETST) a la secció 5.1.1 de [Memòria 2020-21].
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre
és coherent amb el nombre de places ofertes. (GRETST)
A partir del curs 2018-19 l’Escola ofereix un total de 220 places de nou ingrés del GRETST, a les
quals es pot accedir mitjançant la preinscripció universitària. Aquesta xifra és inferior al nombre de
places de nou ingrés (300) ofertes inicialment els cursos 2015-16, 2016-17 i 2017-17. La reducció
és conseqüència de la implantació del grau GREELEC. Tal i com es veu a la següent taula, la
demanda en primera preferència ha disminuït considerablement en els tres darrers cursos
acadèmics. Concretament, aquesta ha baixat del 100% al 71%. D’altra banda, la demanda total
augmenta fins a prop del 400%. La nota de tall oscil·la entre 5 i 7.
Curs

Oferta

2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22

300
300
220
220
220
220

Estudiantat
Nota de
Accés
Demanda 1ª
Demanda
Nota accés > 9
Nou
preferència
total
tall
PAU
300
101,7%
312,0%
5,5
86,6%
57,9%
294
98,3%
284,3%
5,0
89,1%
63,3%
226
100,9%
344,1%
6,9
94,7%
66,4%
214
77,7%
312,3%
6,1
91,0%
58,1%
214
70,9%
353,6%
5,8
89,2%
45,5%
219
70,9%
395,5%
7,0
91,4%
49,8%
Taula. Indicadors del perfil d’ingrés dels estudiants per promocions.

Dones
16,9%
20,8%
25,9%
22,2%
23,0%
20,1%

El percentatge d’estudiants amb una nota d’accés superior a 9 es manté per sota del 50%, tot i que
s’ha incrementat lleugerament a l’últim curs.
La percepció recollida a les accions de presentació del GRETST als estudiants de secundària és
que els estudis i la professió no són realment coneguts, en comparació amb altres disciplines més
populars, com la física, la informàtica o la medicina. Això implica que la major part dels estudiants
no hagin considerat el seu potencial interès per la professió, cosa que fa difícil considerar el
GRETST com la primera opció per a estudis universitaris. L’Escola treballa per tal de millorar la
visibilitat dels estudis mitjançant l’ús de les xarxes socials i els contactes amb els centres docents.
Pràcticament tota la demanda es genera a partir d'estudiants que realitzen les PAU, i des de
l’ETSETB considerem que aquesta és la millor manera d’accedir a la titulació. Tot i això, hi ha una
minoria d’estudiants que accedeixen a través de CFGS.
Les altres vies d'accés contemplades són la doble titulació amb altres graus que s'ofereixen a la
mateixa universitat en el context del CFIS i l'accés a la titulació mitjançant trasllat d'expedient des
d’altres estudis. Actualment, el nombre d’estudiants que utilitzen aquestes opcions és molt reduït,
al voltant de 5 estudiants per curs.
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (GRETST)
El nombre de professors que imparteixen cada assignatura és molt variable. Les assignatures dels
primers quadrimestres tenen més grups (fins a 3) i requereixen més professors. D'altra banda les
assignatures amb laboratoris també multipliquen el nombre de professors involucrats atès que els
grups de laboratori són més reduïts. La figura de coordinador d'assignatura és essencial per garantir
l'adequat funcionament en aquests casos.
Les tasques de coordinació dins de cada assignatura les realitza el coordinador de la mateixa. La
memòria de verificació del grau detalla les diferents tasques, que bàsicament consisteixen en la
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planificació temporal de les diferents activitats docents i d’avaluació; la definició i elaboració
específica de las proves i lliuraments dels estudiants; la comunicació amb l’escola per lliurar las
qualificacions; i les possibles actualitzacions de la guia docent. Algunes d’aquestes tasques
impliquen reunions de treball dels professors de la assignatura, però no són reunions formals amb
convocatòria i acta, i no generen cap evidència explícita.
La coordinació horitzontal, entre assignatures del mateix quadrimestre del pla d'estudis, consisteix
en la planificació temporal dels continguts i les proves d'avaluació previstes al llarg del curs. En cas
de conflicte es convoca una reunió dels coordinadors de les assignatures del quadrimestre afectat.
Per evitar possibles acumulacions de proves d’avaluació s’estableixen franges horàries comunes
per a la realització de proves d’avaluació i s'acorda un calendari conjunt per a les assignatures del
mateix curs. El curs 2020-21 no va ser possible reservar franges horàries comunes atès que la
planificació d’aules i horaris es va fer d'acord amb els criteris de distanciament i d'ocupació limitada
de les aules.
La coordinació vertical, entre assignatures de la mateixa matèria o de matèries similars, no requereix
cap reunió formal, excepte si es detecta qualsevol disfunció (per exemple, per canvis introduïts en
les guies docents que poden afectar el funcionament d'altres assignatures). En aquest cas, és el
Cap d'Estudis qui convoca els coordinadors de les assignatures implicades per resoldre la
incidència. Els canvis a les guies docents són sempre supervisats pel Cap d’Estudis i posteriorment
presentats i aprovats per la Comissió Permanent.
Cadascuna de les mencions del grau té un professor coordinador que vetlla per la coherència de
les assignatures optatives pròpies de la menció. L’oferta optativa es dimensiona cada any acadèmic
dins de la planificació general del grau tenint en compte el volum d’estudiants matriculats en
quadrimestres anteriors i la previsió de matrícula per al curs planificat.
Des del gener de 2019, s’afegeix com a eina addicional de coordinació del grau la Comissió
Acadèmica del GRETST (CATEL), formada pels coordinadors de les mencions, el Director de
l’ETSETB, el Cap d’Estudis del GRETST, quatre professors i dos estudiants. La CATEL s’encarrega
del seguiment curricular dels estudiants, de l’anàlisi dels indicadors acadèmics del grau i de la
discussió de les propostes de millora. Des de la seva creació, la comissió es reuneix tres cops l’any.
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació. (GRETST)
La Normativa del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, aprovada per
la CP de l'ETSETB, recull els elements més importants de NAGRAMA i els particularitza per al
GRETST.
Les altres normatives del grau que regulen aspectes més específics són:

•
•
•
•
•
•
•

Normativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudis de grau a l'ETSETB
Normativa Pla d'acció tutorial de graus TIC
Normativa de Treball Fi de Grau
Normativa de reavaluació
Pla de contingència per assignatures obligatòries de menció
Normativa d'adaptació del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Calendari d'extinció de la menció de Sistemes Electrònics

A les actes de la CATEL, hi ha la documentació relativa a l'aplicació de la normativa de permanència.
Les normes acadèmiques que regulen els límits de matrícula en funció de la situació i del rendiment
de l'estudiant tenen un impacte positiu en la correcta progressió en els estudis. Això és especialment
important si es té en compte que el perfil d'alguns estudiants admesos no és òptim, i aquests poden
requerir una tutorització efectiva per assolir els objectius en un termini raonable.
En alguns casos, la normativa no pot ser del tot flexible i cal autoritzar algunes excepcions. Un clar
exemple és l’autorització per superar el límit de crèdits matriculats, especialment en el cas
d’estudiants amb un bon rendiment acadèmic que sol·liciten concentrar assignatures en un
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quadrimestre per problemes de calendari en l’oferta de determinades assignatures optatives o per
oportunitats per realitzar pràctiques curriculars. Les excepcions a la normativa sempre requereixen
l’autorització expressa del cap d’estudis del grau.
Les normatives de reavaluació i el pla de contingència han estat útils per donar una segona
oportunitat als estudiants que no han aprovat una assignatura però que amb un petit esforç
addicional poden superar-la. D’aquesta manera, és potencia que els estudiants no allarguin
innecessàriament la durada dels estudis.
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments
i del procés d’acreditació de l’ensenyament. (GRETST)
L’estructura del pla d’estudis del GRETST és la prevista a la memòria de verificació del grau, amb
el desenvolupament de les competències en matèries i assignatures. Atès que el pla de estudis del
GRETST està estretament relacionat amb els plans d'estudi dels graus anteriors que va substituir,
la major part de les assignatures i les seves interrelacions ja eren conegudes en el moment de la
seva implantació. Aprofitant l’experiència anterior, es va revisar l’itinerari corresponent a la física i
l’electromagnetisme per garantir una millor progressió de l'estudiant. El mateix es va fer amb
l’itinerari de processament del senyal, en què es va crear una nova assignatura de matemàtiques
de la telecomunicació al segon quadrimestre del grau, i també es va modificar l’itinerari de projectes,
canviant la ubicació de l'assignatura 230009 ENTIC – Introducció a l’Enginyeria TIC. Tots aquests
canvis han millorat la distribució de la càrrega dels tres primers quadrimestres del GRETST.
El seguiment del grau també ha comportat l’actualització continuada de les assignatures optatives
ofertes al GRETST. Aquesta s’ha anat adaptant en funció del nombre d’estudiants matriculats als
darrers quadrimestre i els nous temes d’interès relacionats amb l’especialitat, i vetllant per mantenir
un nivell d’optativitat adequat.
Posteriorment a la implantació del GRETST, l’ETSETB considera la separació de la menció de
Sistemes Electrònics del GRETST i implantació del grau GRELEC. Tal com s'indica textualment a
la memòria de verificació del GRELEC , la justificació per a la creació del nou grau i la conseqüent
extinció de la menció del GRETST en Sistemes Electrònics es basa en:
“A día de hoy, es difícil incluir dentro de un grado único de telecomunicaciones de cuatro años, todos
los conocimientos asociados tanto a las telecomunicaciones como a la electrónica. Disponer de una
mención de electrónica en un grado de telecomunicaciones ya no es suficiente para garantizar todos
los conocimientos de electrónica que la industria espera de un ingeniero titulado.”
Les principals implicacions de l’extinció de la menció són la disminució en l’oferta de places de 300
a 220 el curs 2018-19, amb la conseqüent disminució del volum d’estudiants del grau, i la
desprogramació gradual de les assignatures de la menció que s’extingeix. Aquesta desprogramació
conclourà el curs 2021-22 tal i com s’indica al calendari d’extinció de la menció aprovat a CP. Està
previst que l’extinció de la menció i la reducció de les places d’accés s’incloguin en el proper procés
de modificació substancial del GRETST.
El Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, introdueix el nou concepte d'itinerari acadèmic
"recorregut successiu" que permeabilitzen l'accés de grau a màster. L'acció de millora
230.M.106.2022 planteja la viabilitat d'un recorregut successiu GRETST+MET i la possibilitat de
crear un itinerari acadèmic accelerat dins del GRETST.
Finalment, d’acord amb el SGIQ de l’ETSETB, i com es comenta a l’apartar 1.4, s’ha creat la
Comissió Acadèmica del GRETST (CATEL) per fer més efectiva la gestió i el seguiment del grau.

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (GREELEC)
Nota: Taula d’indicadors d’accés i matrícula (GREELEC) a la secció 5.2.1 de [Memòria 2020-21].
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre
és coherent amb el nombre de places ofertes. (GREELEC)
L’Escola ofereix un total de 50 places de nou ingrés a les que s’accedeix per preinscripció
universitària. La demanda està per sobre de l’oferta amb una demanda en 1a preferència del 130%
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sobre la oferta. Considerem que l’oferta és adequada a la demanda i permet que més del 90% del
estudiants tinguin una nota d’entrada superior a 10. Donat el nivell d’exigència al grau, considerem
que aquesta nota és adequada pels requisits acadèmics de la titulació.
Considerant altres preferències l’oferta arriba al 430% de la demanda. Per tant, es pot dir que és
una titulació amb molta demanda, en general.
Això fa que l’entrada acabi sent més gran que l’oferta arribant al topall de 55 estudiants en el curs
2020/21. Les places es cobreixen totes en primera instància amb majoritat de sol·licituds en primera
preferència, 45 places de les 55 totals.

Pràcticament tota la demanda es genera a partir d’estudiants que realitzen les PAU i des de l’Escola
considerem que aquesta és la millor forma d’accedir a la titulació. Tots els estudiants entren amb la
via de PAU o assimilats.
La nota d'accés és de 9,904 pel curs 2020/21, la millor que ha tingut la titulació des de que s’ofereix.
Aquesta nota afavoreix un perfil adequat dels estudiants tot i que l’adaptació als estudis universitaris
depèn també de factors no relacionats amb la nota d'accés. Al voltant de un 20% del estudiants, tot
i tenir una nota d’entrada adequada, no s’adapta al nivell d’exigència universitari i no supera els
requisits de permanència del primer any.
S’ofereix una doble titulació de GRELEC amb Enginyeria de Tecnologies Industrials, GEF o el Grau
d’Informàtica en el context del CFIS. El nombre d’estudiants que cursen aquesta opció, però, encara
és massa petit per treure conclusions.
L’Escola ofereix també l'accés mitjançant trasllat d'expedient des d’altres estudis, tot i que no és
gaire freqüent, s’han rebut algunes sol·licituds al respecte. Aquests estudiants, en general, tenen
problemes per superar les assignatures de la titulació.
Finalment, tot i que l’Escola fa esforços per promocionar la paritat home-dona dins de les
enginyeries, el perfil d'accés és encara majoritàriament masculí amb un 78,6% del total dels
estudiants.
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (GREELEC)
Els crèdits de la titulació es distribueixen en matèries i assignatures que tenen totes un múltiple de
6 crèdits essent la major part de les assignatures de 6 crèdits amb l’excepció d’una assignatura de
projectes de 12 crèdits. El grau no està actualment completament implantat atès que els estudiants
que van començar quan es va oferir el grau són encara al tercer curs.
A nivell d’organització, cada assignatura té un coordinador que en la majoria de les assignatures
acostuma a ser l'únic professor de teoria de l’assignatura donada l’entrada de 50 estudiants del
grau. En assignatures amb pràctiques és freqüent desdoblar el grup de teoria en dos o tres grups
de laboratori que poden tenir diferents professors. En aquest cas, el coordinador s’encarrega de la
coordinació dins de l’assignatura.
A nivell de matèria, cada matèria té un coordinador que vetlla per la coordinació de continguts dins
d’aquesta a nivell vertical. Finalment, el cap d’estudis supervisa tot el conjunt a nivell acadèmic.
Aquesta estructura de responsables de matèries i assignatures es conserva pràcticament, sense
canvi d’interlocutors, des de la definició de la titulació abans del seu inici i, per tant, hi ha un alt nivell
de coherència de continguts.
Per millorar la coordinació horitzontal, es fan reunions horitzontals entre tots els professors del
quadrimestre en la que també participen representants dels estudiants. Dins d’aquesta reunió es
debaten els continguts, les metodologies docents, i els resultats obtinguts.
Quan es necessari, també es fan reunions verticals entre diferents assignatures de la mateixa
matèria o de matèries properes quan es necessari.
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Durant el QT del curs 2021/22 ja s’hauran ofert totes les assignatures obligatòries del grau al menys
una vegada. Es per això que està planificat fer, durant el QP d’aquell curs un conjunt de reunions
horitzontals per tots els cursos i verticals per totes les matèries de manera que es puguin detectar
problemes a l’harmonització dels continguts de totes les assignatures. Aquesta feina es troba a
l’acció de millora amb codi 230.M.79.2021.
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació. (GREELEC)
NAGRAMA estableix pràcticament la totalitat de les normes aplicables a nivell acadèmic dins del
grau. A partir d’aquesta normativa s’ha realitzat la Normativa del Grau en Enginyeria Electrònica de
Telecomunicació, aprovada per la Comissió Permanent de la Junta de la ETSETB. Aquesta
normativa recull els elements més importants de NAGRAMA i particularitza alguns dels seus
conceptes com el nombre de blocs curriculars i la seva avaluació o els requisits de rendiment durant
el primer any acadèmic.
Per donar forma a l’avaluació curricular, la titulació també disposa d’una normativa que defineix la
comissió, formada per professors i estudiants, que s’encarrega d’analitzar l’avaluació curricular dels
estudiants i que genera la informació per la comissió d’avaluació curricular de l’escola.
Atès que la titulació es troba actualment en fase d’implantació, és prematur definir l’impacte de les
normatives en els resultats de la titulació, però, de moment, no s’han detectat problemes que no
puguin ser resolts fent servir les normatives disponibles dins de la titulació.
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments
i del procés d’acreditació de l’ensenyament. (GREELEC)
El GREELEC es troba encara en la fase d’implantació. Al curs 2020/21 només es troben implantades
les assignatures dels primers tres cursos. La total implantació i la sortida dels primers graduats no
es donarà fins el curs 2021/22.
L’esforç de seguiment de la titulació durant tot aquest temps s’ha centrat en el desenvolupament,
curs a curs, de totes les seves assignatures, verificar l’adequada assignació de recursos i detectar
possibles problemes d’harmonització de continguts.
Una vegada implantat tot el grau, es farà una revisió per tal de detectar possibles modificacions que
puguin escaure per millorar el seu funcionament.

Grau en Enginyeria Física (GEF)
Nota: Taula d’indicadors d’accés i matrícula (GEF) a la secció 5.3.1 de [Memòria 2020-21].
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre
és coherent amb el nombre de places ofertes. (GEF)
El 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 per tal que puguin entendre les bases
científiques de les tecnologies emergents (fotònica, nanotecnologia, micro i nanoelectrònica,
tecnologies quàntiques, materials avançats, biotecnologia, entre d’altres) i així poder cursar
qualsevol màster d'arreu del món relacionat amb la física i les noves tecnologies, o màsters
d'algunes altres enginyeries (com, per exemple, telecomunicació, electrònica o industrial).
Al GEF s'ofereixen 40 places de nou accés, amb una nota de tall superior a 12 els darrers anys. Al
curs 2020/21 la nota d'accés va ser de 12,729, la demanda en primera opció va ser de 90 estudiants
i la demanda en totes les opcions de 460.
A la pràctica, el nombre d'estudiants que accedeixen anualment es situa entre 50 i 60 per diversos
motius. En primer lloc, entren un 35% d'estudiants del CFIS que també cursen una altra titulació.
Entre aquests, cal distingir els que han triat el GEF com 1a o 2a opció. Els primers (CFIS 1a) són
assignats al grau en el procés de preinscripció, mentre que els segons (CFIS 2a) són assignats a
l'altra titulació. El segon motiu és que el nombre d'assignats pot ser un 20% superior a l'oferta en
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previsió de que no tots es matriculin. Finalment, hi ha altres vies d'accés que no requereixen tenir
una nota d'admissió superior a la de tall (esportistes d'elit; discapacitats; titulats; i majors de 25, 40
o 45 anys), però l’accés per aquestes vies és puntual (0-1 estudiants per cohort).
Si bé el nombre de places ofertades com el perfil dels estudiants que entra actualment al GEF són
els adequats pel correcte funcionament del grau, hem detectat que les darreres cohorts han estar
lleugerament més petitesAmb l'acció de millora 230.M.203.2022 es vol estudiar el procés
d'assignació de places al grau per valorar si s'ha de realitzar algun ajust. Pel que fa a la perspectiva
de gènere en el perfil d'entrada dels estudiants, el percentatge de dones que accedeixen al GEF
varia entre el 25% i 35%, essent superior entre els estudiants que només fan el GEF, al voltant del
30%, i inferior entre els del CFIS que acostuma a ser inferior al 20%.
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (GEF)
Des de que es va iniciar el grau ha funcionat una Comissió Acadèmica del GEF (CAGEF) formada
per cinc professors, que ha vetllat per la qualitat i el correcte desenvolupament del grau, tant pel
que fa als aspectes acadèmics relacionats amb el pla d'estudis i la coordinació entre les diferents
assignatures, com per a una planificació i organització eficients, en particular dels horaris i els
calendaris lectiu, d'exàmens i del TFG. Al gener de 2021 s’han posat en marxa a les noves
comissions acadèmiques dels diferents graus que s’imparteixen a l’ETSETB i, en particular, s’ha
creat una nova CAGEF amb una composició renovada, però amb ell mateix objectiu de vetllar per
la qualitat del grau.
A l'inici de la implantació del grau, a mida que s'impartia per primera vegada un curs del pla d'estudis,
del 2011 al 2014, la CAGEF va organitzar anualment unes Jornades Docents del GEF en la qual
els professors de les assignatures que s'havien d'iniciar el curs següent explicaven als altres el seu
programa per tal de, entre altres coses, facilitar la coordinació entre totes les assignatures.
Al final de cada quadrimestre, el cap d'estudis realitza una enquesta presencial als estudiants sobre
les assignatures i els professors, complementària a la que fa online la UPC, per tal de saber la
valoració que en fan. En aquesta enquesta, els estudiants tenen l'oportunitat d'explicar per escrit els
aspectes que al seu parer són positius i negatius de cada assignatura i professor, i també poden
indicar quins conceptes s'han donat per sabuts sense haver-los vist prèviament. Si bé els primers
anys es va detectar alguna descoordinació, els anys següents, excepte en algun cas puntual i
individual, la resposta a aquesta pregunta la deixen en blanc. En els dos darrers cursos, 2019-20 i
2020-21, no s’ha realitzat aquesta enquesta addicional degut a la situació excepcional per la
pandèmia covid-19, però es vol reprendre al curs 2021-22.
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació. (GEF)
Al GEF s'apliquen dues normatives acadèmiques; una general i una d'específica per al TFG. La
Normativa Acadèmica del GEF és l'aplicació de la normativa NAGRAMA de la UPC, en la qual es
recullen la normativa d'avaluació de les assignatures i dels blocs curriculars, la de permanència, i la
de matrícula. Allí s’hi estableix que al grau hi ha tres blocs curriculars: la Fase Inicial de 1r, la Fase
Obligatòria de 2n i la Fase Obligatòria de 3r. Les assignatures optatives i el TFG del 4t curs del pla
d'estudis no són objecte d'una avaluació curricular com els tres blocs anteriors.
La normativa de reavaluació actual al GEF, segons la qual totes les assignatures obligatòries de 1r
a 3r realitzen un examen extraordinari al mes de juliol, està resultant molt positiva pels estudiants
que no han superat alguna de les assignatures en convocatòria ordinària però s’hi han quedat a
prop. Junt amb la normativa actual referent a l’avaluació dels blocs curriculars, que resulta molt
clara i de fàcil aplicació, facilita la progressió dels alumnes per cohort d’inici. Tot i que el nombre
d’estudiants que fan us dels exàmens extraordinaris de juliol és petit, permet incrementar
lleugerament les taxes de rendiment/eficiència, que se situen actualment per sobre del 90%.
Pel que fa a la normativa de permanència a la fase inicial, que consisteix essencialment a
desvincular als alumnes que no hagin superat 12ECTS en el primer any o no hagin superat els
crèdits de la fase inicial en dos anys, considerem que és la solució adequada per estudiants amb
rendiment acadèmic molt baix. Cal dir que el nombre d’estudiants que es desvinculen és molt petit,
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i que la comissió d’avaluació curricular valora situacions excepcionals que poden requerir
excepcions a la normativa.
L'acció de millora 230.M.102.2022 pretén revisar lleugerament la Normativa Acadèmica del GEF
per adequar-la als darrers canvis a la normativa NAGRAMA de la UPC.

1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments
i del procés d’acreditació de l’ensenyament. (GEF)
El 2014, la CAGEF va proposar la modificació de la Memòria de Verificació del GEF, amb l'Informe
d'avaluació de la modificació favorable per part de l'AQU, per tal de canviar la distribució de
competències genèriques o transversals que es treballen i avaluen a diferents matèries i així
adequar-la a les assignatures i al perfil dels professors que les imparteixen. En relació al pla
d'estudis proposat inicialment a la Memòria de Verificació del GEF, la CAGEF va proposar dos
canvis que ja s'han implementat. El 2014, el nom i els continguts de l'assignatura inicialment
anomenada Mecànica i Fluids van passar a ser els de Mecànica, per tal d'adequar-la a les
necessitats i nivell dels estudiants del 2n curs del grau. I entre el 2018 i 2019, l'assignatura
d'Instrumentació i la d'Estat Sòlid s'han intercanviat de quadrimestre, així com les d'Electrònica
Física i Biofísica 2, per tal de que les assignatures amb una important càrrega de pràctiques no
quedin concentrades al 3r curs i al mateix temps disminuir la dificultat del 2n curs que és
possiblement el més difícil dels quatre.
A més, el curs 2015, el bloc curricular de la Fase Obligatòria de 2n i 3r es va desdoblar en dos, un
per curs, per tal de facilitar que els estudiants puguin seguir el pla d'estudis com està previst.

Master’s degree in Telecommunications Engineering (MET)
Nota: Taula d’indicadors d’accés i matrícula (MET) a la secció 5.4.1 de [Memòria 2020-21].
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre
és coherent amb el nombre de places ofertes. (MET)
Tal i com es mostra a la següent taula extreta del llibre de dades del MET, cada curs acadèmic
s'oferien 90 places i el nombre de preinscripcions era estable, al voltant de 110. En el curs 2018-19
les preinscripcions van augmentar a 135 de les quals 25 candidats volien cursar el nou màster MATT
de l’ETSETB en el curs 2019-20. A partir del curs en que el MATT es va començar a impartir, les
preinscripcions al MET han baixat a unes 60 (un 50%). El nombre de matrícules d’estudiantat nou
des del curs 2016-17 han estat de 75, 70, 100 (75 amb intenció de fer màster MET), 35 i 35. Aquesta
tendència a la baixa de la demanda del MET com a conseqüència de la competència amb el MATT,
que s’ofereix amb assignatures incloses en el programa del MET però amb un bloc obligatori de
només 15 ECTS, ha fet que en el curs acadèmic 2020-21 l’oferta de places s’hagi reduït a 80 i que
previsiblement, s’hagi de reduir encara més en propers cursos.
Curs

Oferta de places

Preinscripció

Preinscripció vs oferta

Estudiantat nou total

2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

90
90
90
90
80

100
124
135
65
56

111,10%
137,80%
150%
72,20%
70%

75
70
100
35
35

Pel que fa al perfil dels estudiants d’entrada, gairebé tots els estudiants admesos han cursat graus
TIC que els habiliten per cursar el màster amb un mínim d’assignatures de Formació Optativa Incial,
o cursos pont (“bridge”), que són aquelles assignatures del màster que es cursen a l’inici per ajustar
els coneixements dels estudiants nous. D’altra banda, en situacions excepcionals on l’entrada dels
estudiants és des d’una titulació no prevista, els estudiants han de cursar complements de formació
fora del màster, que es cursen en el grau GRETST. Concretament, es permet que els cursin els
alumnes del grau GEF de l’ETSETB que ja han cursat assignatures del GRETST com a optatives.
En general, si el perfil de l’estudiant està molt allunyat o el seu expedient és molt just, es rebutja la
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seva sol·licitud. També es desestimen aquelles sol·licituds d’estudiants estrangers que haurien de
cursar complements de formació però que no acrediten suficient coneixement en les llengües
catalana i castellana, que són les habituals en aquestes assignatures que es cursen en el GRETST.
A la següent taula es mostra l’evolució del perfil dels estudiants en funció de la seva procedència,
extreta de les dades de preinscripció del màster de cada curs. La majoria d’estudiants provenen
dels graus TIC que s’han impartit a l’ETSETB. El següent grup important d’estudiants són els
estrangers.
Curs

ETSETB

2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21

42
42
70
25
26

Resta
UPC
0
1
2
0
0

Resta
Espanya
16
12
11
5
2

Estrangers
17
16
16
6
9

Total
d’entrada
75
71
99
36
37

Al màster MET es realitza reconeixement de crèdits únicament per experiència professional
acreditada. Es considera adequat reconèixer aquests crèdits ja que són equivalents als que podrien
resultar d'unes pràctiques curriculars en empresa. A les actes de la antiga Comissió Acadèmica de
Màsters (CAM) es recullen els crèdits convalidats fins el curs 2019-20. A partir del curs 2020-21,
amb la creació de la Comissió Acadèmica del MET (CAMET), aquests crèdits es recullen en les
seves actes.
El perfil d’ingrés al MET ofereix igualtat d’oportunitats per tots els gèneres i es vetlla per tal que no
es produeixi cap tipus de discriminació que pugui afectar a la progressió dels estudiants. En
qualsevol cas, el percentatge de noies en el MET, igualment que a d’altres estudis TIC, és
sensiblement més baix que el de nois i es situa al voltant del 20% del total de l’estudiantat.
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (MET)
En el cas del MET, fins el curs 2019-20 la coordinació docent es realitzava mitjançant la Comissió
Acadèmica de Màsters (CAM) que es reunia com a mínim un cop cada quadrimestre. Aquesta
comissió estava formada pel director de l'ETSETB, el cap d'estudis de màsters, el sotsdirector de
relacions internacionals, el director del departament d'enginyeria electrònica, els coordinadors del
màsters en enginyeria electrònica, el coordinador del màster en enginyeria de telecomunicació, el
cap de serveis de gestió i suport del centre, el cap de l'àrea de gestió acadèmica del centre i un
professor de cada departament amb docència al màster.
A partir del curs 2020-21, l’òrgan de coordinació acadèmica del MET és la Comissió Acadèmica del
MET (CAMET) creada per l’acord de la Comissió Permanent amb data 20 d’octubre de 2020, com
acció de millora 230.M.38.2020. Aquesta comissió es crea específicament per a la coordinació del
MET, per a que gestioni els aspectes detallats a la memòria de verificació de la titulació i els
processos del SGIQ de l’escola. La comissió està formada pel Cap d’Estudis del Màster (qui la
presideix), el Director de l’ETSETB, els coordinadors de les especialitats del MET i dos professors
d’assignatures obligatòries. Les funcions de la CAMET són les mateixes que tenia la CAM respecte
del màster MET i es centren en l’accés i l’admissió d’estudiants, la transferència i reconeixement de
crèdits, la selecció de complements formatius que requereixin els estudiants per al seu accés al
màster, la supervisió del procés de tutorització dels estudiants, l’anàlisi dels indicadors referents al
MET i la proposta de millores, i l’elevació de l’informe de seguiment del MET definit al SGIQ de
l’escola.
El màster té una estructura on els alumnes cursen només 3 quadrimestres d'assignatures (90
ECTS), essent 45 ECTS obligatoris i 45 ECTS optatius. Aquestes assignatures s'han dissenyat de
forma que es poden cursar de forma molt flexible, on els continguts són molt estancs i hi ha molt
poca dependència entre continguts d'una assignatura i una altra. Els requisits i pre-requisits s'han
reduït al mínim possible, I concretament, la CAMET va decidir eliminarlos a la sessió del 7 de maig
del curs 2020-21. Aquesta estructura fa que hi hagi molt poques incidències de coordinació docent.
malgrat tot, la Comissió Acadèmica actua en cas d'haver-n’hi alguna i el cap d’estudis pot reunir-se
amb els coordinadors implicats per resoldre-les.
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A part, com a resultat d’una acció inclosa en el Pla de Millora de la darrera acreditació del MET, es
realitzen reunions de coordinació amb els responsables de les assignatures, especialment les de
Core i Bridge, per evitar solapaments tant en continguts com en horaris de classe, i evitar
l’acumulació de controls o exàmens en els mateixos periòdes.
La planificació horària és molt complexa ja que hi ha moltes assignatures, de diferents tipus
(“bridge”, “core”, intensificació/especialitat i optatives), i els estudiants tenen molta flexibilitat per
escollir les assignatures a cursar. La solució adoptada és que les classes de “bridge” es fan per la
tarda, per no solapar-se amb les classes de “core” que es fan pel matí. Per la resta d'assignatures
intensificació/especialitat/optatives, s'intenta que s'imparteixin preferiblement en horari de tarda per
no solapar-se amb el “core”, i s‘evita el solapament entre assignatures de la mateixa
intensificació/especialitat.
El volum de càrrega de classes per a l'estudiant no és molt elevat ja que cada assignatura de 5
ECTS té 3 hores de classe per setmana. Atès que al MET es matriculen en mitjana uns 23 ECTS
per quadrimestre, això suposa una carrega mitjana de 13,8 hores de classe per setmana.
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació. (MET)
La normativa del màster MET està definida conjuntament amb la del màster MEE. Aquesta
normativa regula el procés d’admissió i matrícula, la normativa de permanència, el reconeixement i
adaptació de crèdits d’anteriors titulacions amb el MET i el MEE, el reconeixement de crèdits per
experiència professional, les assignatures pont (o “bridge”) i l’assignació de tutors. També es
aplicable al MET la normativa de Treballs Final de Màster (TFM) i les taules de reconeixement de
crèdits entre màsters.
D’aquestes normatives, la que més afecta als estudiants que estan cursant la titulació són la
normativa de permanència i la de reconeixement de crèdits per experiència professional. A les actes
de la CAM hi ha la documentació relativa a l'aplicació de la normativa de permanència fins el curs
2019-20. A partir del curs 2020-21 es poden trobar a les actes de la CAMET. L'aplicació d'aquesta
normativa, que consisteix en desvincular de la universitat a aquells estudiants que no hagin superat
15 ECTS en el seu primer any en el màster i a aquells que no l’acabin en 8 cursos acadèmics, es
considera positiva ja que evita tenir matriculats a alumnes que no tenen capacitat o temps per seguir
el màster, amb el conseqüent estalvi d'esforç i diners tant per part de l'estudiant com de la societat.
En la següent taula es mostra el resultat de l’aplicació d’aquesta normativa, tenint en compte que
encara no s’ha desvinculat a cap estudiant per no haber acabat en 8 cursos acadèmics.
Curs

No aptes (1er any)

2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

8
8
4
5
2

En aquestes actes està disponible també la documentació relativa al reconeixement de crèdits per
experiència professional. El reconeixement de crèdits per experiència professional acreditada es
considera convenient per equiparar la càrrega del màster entre aquells alumnes que escullen
realitzar pràctiques externes curriculars i aquells que no les poden fer perquè ja porten uns quants
anys treballant. En aquest cas, es poden convalidar per experiència laboral fins a 15 ECTS, que són
el màxim de crèdits permesos en pràctiques externes curriculars.
El reconeixement de crèdits per assignatures d'altres plans d'estudi, com per exemple per la
convalidació d'assignatures, les realitza el cap d'estudis del MET i es troben en els expedients de
cada estudiant.
La normativa de TFM, que és comuna a tots els màsters de l’ETSETB, l'aplica el tribunal de 3
professors creat específicament per a cada lectura de TFM. Actualment, hi ha una proposada una
acció de millora 230.M.69.2021 per tal de definir d’una rúbrica d’avaluació de TFM de cara a
aconseguir una avaluació més coherent.
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Finalment, també aplica als estudiants que fan pràctiques en empreses la normativa de pràctiques
acadèmiques externes, que està supervisada i aplicada per la CdRUE.
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments
i del procés d’acreditació de l’ensenyament. (MET)
Durant el curs 2016-17, va entrar en vigor la modificació del currículum del MET, avaluada
favorablement per l’AQU. Les modificacions de millora realitzades en la modificació van ser
principalment les següents:
a) Definició de sis especialitats que s’afegeixen a les quatre intensificacions existents,
incorporant al mateix temps noves assignatures optatives amb els continguts més actuals
en cada àrea.
b) Ampliació de l'oferta d’optativitat, facilitant la possibilitat de cursar assignatures d’altres
màsters de la UPC amb continguts molt propers a l'enginyeria de telecomunicació.
Tanmateix, donat que es van trobar a faltar competències relacionades amb el
processament de veu, imatge i vídeo, i amb el "machine learning" o aprenentatge automàtic,
en la proposta de modificació del pla d'estudis del màster es van introduir assignatures
optatives d'aquesta branca de l'enginyeria de telecomunicació. També es va ampliar l'oferta
de seminaris (assignatures optatives intensives de 2,5 o 3 ECTS) amb seminaris d'aquestes
temàtiques.
c) Incorporació de la recerca dins el màster atès que el MET també és porta d'entrada als
doctorats. Es va modificar el currículum incorporant 3 assignatures d'introducció a la recerca
de 5 ECTS cadascuna d'elles, que permeten a l’estudiant involucrar-se en grups de recerca
sota la supervisió d'un tutor.
A més d’aquestes millores, referents a la modificació del MET, des del darrer informe de seguiment
s’han proposat millores indicades en els informes de gestió de l’escola. Aquestes millores no han
suposat una modificació de la memòria de verificació. Només han suposat l’actualització de l’oferta
d’assignatures optatives comportant els següents canvis:
•

•
•
•
•
•
•
•

L’especialització d’Antenes, Microones i Fotònica per a Comunicacions i Observació
Terrestre ha reduït l’oferta d’assignatures optatives d’especialitat, eliminant de l’oferta les
“elective type 2” i deixant només les “elective type 1”. Queda per tant la següent distribució
d’assignatures:
o Obligatòries d’especialitat: 230703 – AMPLAB, 230608 – MPCE, 230610 – RADN,
230609 – RSEN.
o Optatives d’especialitat: 230634 – LTM, 230635 – MRS, 230626 – NMEE, 230704 –
ORS.
L’assignatura 230621 – COMVIS (Computer Vision) s’ha substituït per l’assignatura 230726
– CVDL (Computer Vision with Deep Learning).
L’assignatura 230710 – RNM (Radio Network Management: practices and roadmap to 5G)
s’ha substituït per l’assignatura 230724 – AI5G (Artificial Intelligence-enabled 5G radio
networks).
L’assignatura 230615 – ITSM (Information Technology Service Management) s’ha substituït
per l’assignatura 230720 – INMAN (Optimization and Artificial Intelligence Techniques in
Network Management).
La assignatura 230707 – AES (Automotive Embedded Systems), impartida en col·laboració
amb FICOSA, que s’havia realitzat fins ara com a curs intensiu, s’ofereix a partir del
quadrimestre de primavera en horari normal.
S’han impartit per primer cop la següent optativa transversal:
o 230721 SNET Xarxes Socials: Teoria i implementació.
S’ha impartit per primer cop el següent seminari:
o 230369 CR Ràdio Cognitiva i tècniques de compartició de l'espectre: una tecnologia
clau en xarxes 5G.
El següent seminari no es va arribar a oferir per no tenir estudiants matriculats:
o 230377 FITSM Gestió de serveis amb FITSM.
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Master's degree in Electronic Engineering (MEE)
Nota: Taula d’indicadors d’accés i matrícula (MEE) a la secció 5.6.1 de [Memòria 2020-21].
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre
és coherent amb el nombre de places ofertes. (MEE)
Cada curs s’ofereixen 60 places de nou accés al MEE segons queda definit en la seva memòria de
verificació. Tal i com es mostra a la següent taula extreta del llibre de dades del MEE, les sol·licituds
d’admissió es troben en el rang de 56-84 en el darrers quatre cursos cobrint entre el 93,3 % i el 140
% de les places ofertades, mentre que les matrícules de nous estudiants es troben entre 36-43 en
els darrers quatre cursos. Per tant, es considera que, encara que finalment no s’ompli la totalitat de
l’oferta, el nombre de places és coherent amb la demanda del màster. Tot i això, cal mencionar que
al curs 2020-21 s’ha enregistrat un fort augment de la demanda del màster amb 43 estudiants
efectivament matriculats. Aquest augment pot ser degut a la posada en marxa de la nova
configuració del MEE de 90 ECTS prevista per al setembre 2022 i que ja es va difondre entre la
comunitat de l’ETSETB. Aquest màster més curt va atreure un nombre major de l’habitual
d’estudiants de la nostra escola cap al MEE ja en el curs 2020-21 amb la intenció d’adaptar-se a la
versió curta en el futur. S'espera que aquesta versió curta sigui més atractiva i augmenti el nombre
d’estudiants d’entrada.
Curs

Oferta de places

Preinscripció

Preinscripció vs oferta

Estudiantat nou total

2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

60
60
60
60
60

63
84
72
56
69

105 %
140 %
120 %
93,3 %
115 %

35
40
37
36
43

Pel que fa al perfil dels estudiants d’entrada, gairebé tots els estudiants admesos han cursat graus
TIC que els habiliten per cursar el màster amb un mínim d’assignatures optatives de formació inicial,
els anomenats cursos pont. Aquests cursos, definits a la memòria de verificació, permeten als
estudiants que no procedeixen d’un grau en electrònica assolir el nivell necessari per a poder cursar
les assignatures obligatòries corresponents amb els coneixements necessaris. Aquestes
assignatures utilitzen crèdits optatius i és la comissió acadèmica del màster qui assigna
individualment els cursos a seguir per cada estudiant segons el seu “background”. Els estudiants
més allunyats del perfil de graduats TIC són susceptibles de rebre complements de formació, és a
dir, assignatures de grau. El cap d’estudis del màster entrevista els estudiants interessats en el
màster MEE i analitza en detall els seus coneixements adquirits durant el grau. Si són necessaris
alguns complements de formació, el cap d’estudis juntament amb la comissió acadèmica consensua
quines assignatures de grau addicionals han de cursar.
A la següent taula s’ observa l’evolució de la procedència dels estudiants de nova matriculació del
MEE. Les dades s’han estret a partir d’una anàlisi detallat dels perfils dels estudiants que s’han
matriculat efectivament al MEE. Aquesta informació s’extreu de la documentació aportada pels
propis estudiants a través de l’aplicatiu d’admissió. Com es pot veure, les titulacions més habituals
dels estudiants que demanen l’admissió són la de GRETST amb menció Sistemes Electrònics de
l’ETSETB, i el Grau d’Electrònica Industrial i Automàtica, principalment de l’impartit a l’UPC però
també d’altres universitats. En particular, durant aquest darrer curs 2020-21 s’ha detectat un fort
augment d’estudiants de l’ETSETB atrets cap al màster MEE. Aquest augment és degut a la difusió
de la nova configuració del màster cap a 90 ECTS que el cap d’estudis va fer entre els estudiants
que finalitzaven els seus estudis de grau durant aquest curs. Finalment, tenim estudiants de graus
TIC de la resta de l’estat i, pel fet de fer tota la docència en anglès, la presència d’estudiants
estrangers també és significativa, tot i que ha davallat en els darrers cursos. Per millorar aquest
aspecte, el curs 2018-2019 es va signar un acord de doble titulació amb el “Politecnico di Milano”
que permet obtenir els dos títols de màster allargant la durada dels estudis a 3 anys. Pel que fa a la
perspectiva de gènere, tot i assegurar la igualtat d’oportunitats per tots els gèneres en l’admissió al
màster MEE, en els darrers cursos les dones suposen al voltant d’un 5-15 % dels estudiants
d’entrada. Aquests valors són similars a altres estudis TIC.
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Curs

ETSETB

Grau
Electrònic
a (resta
universita
ts estat)

16/17
17/18
18/19
19/20
20/21

9
5
10
11
21

2
2
1
1
1

Electrònic
a
Industrial
i
Automàti
ca (UPC)
5
10
7
8
10

Electrònic
a
Industrial
i
Automàti
ca (altres)
2
5
7
5
6

Altres
graus TIC
estat

Europeus

Orient

Amèrica
del Sud

Total
d’entrada

7
7
7
6
1

1
5
1(USA), 1
1
2

7
4
2
1
0

2
2
1
2
2

35
40
37
35
43

De tota aquesta anàlisi podem concloure que els estudiants del MEE tenen un perfil d’ingrés adequat
per a la titulació. Malgrat això, el nombre d’estudiants d’entrada no acaba de cobrir les places
ofertes. En aquest sentit, a més de participar activament en el Saló Futura i en jornades de portes
obertes, des de la primavera 2019 el coordinador del màster fa una presentació del MEE a l’Escola
d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) de la UPC d’on arriba un nombre significatiu d’estudiants del
Grau d’Electrònica Industrial i Automàtica. A més, per tal de millorar encara més la demanda de la
titulació s’ha posat en marxa a la primavera 2020 un web promocional.
Cal mencionar que al MEE, a cada estudiant admès se li assigna un tutor que és un membre de la
CAMEE. L’objectiu principal d’aquest tutor és consensuar amb l’estudiant les assignatures a
matricular a cada quadrimestre, ja que en principi és necessària l’aprovació del tutor per a que
l’estudiant es matriculi. Al llarg dels darrers cursos s’han detectat estudiants que han matriculat
assignatures sense el consentiment del tutor. Tot i que l’estudiant és l’últim responsable de la seva
matrícula, el Pla d’Acció Tutorial del MEE no contempla aquesta opció. Per tant, es va proposar com
a acció de millora 230.M.45.2020 la revisió del procés de prematrícula entre tutor i estudiant que
encara està en curs. A més, el tutor és l’interlocutor natural de l’estudiant a l’hora de demanar
orientació en qualsevol aspecte relacionat amb el màster. Òbviament, aquestes consultes són més
habituals per part dels estudiants de nou accés, on el tutor pren un paper més destacat. Les
consultes més orientades cap al funcionament del màster són redirigides cap al coordinador
acadèmic. Si aquest detecta que es repeteix una certa consulta amb diferents estudiants, a la
següent reunió de la CAMEE informa als membres de la comissió, que també són els tutors dels
estudiants, de com es pot respondre adequadament a la mateixa i entre tots es discuteix si són
necessàries altres accions. En conjunt, les accions associades als tutors són rebudes amb un alt
grau de satisfacció pels estudiants.
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (MEE)
Fins el curs 2019-20, l’òrgan de coordinació del MEE va ser la Comissió Acadèmica de Màsters
(CAM). Tot i això, en el cas del MEE es comptava amb un grup de treball encarregat de gestionar
el màster i elevar els acords a la CAM que era l’òrgan de govern de l’escola en l’àmbit dels estudis
de màster. Habitualment els acords del grup de treball s’aprovaven a l’acta de la CAM sense cap
modificació.
Seguint les directrius del SGIQ, des del curs 2020-21 l’òrgan de coordinació del MEE és la Comissió
Acadèmica del Màsters d’Enginyeria Electrònica (CAMEE) creada per l’acord de la Comissió
Permanent amb data 20 d’octubre de 2020. Aquesta comissió està formada pel Cap d’Estudis del
Màster (qui la presideix), el Director de l’ETSETB, el responsable de Programa de Doctorat en
Enginyeria Electrònica, quatre professors responsables d’assignatures obligatòries de cadascún
dels quatre àmbits de coneixement del MEE (Integrated Systems, Biomedical Engineering and
Sensors, Energy Management i Micro and Nanotechnologies) i un professor responsable
d’assignatura optativa. En concret, a la següent taula es troben els membres actuals de la CAMEE.
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Membre (nat o elegit)
Josep Pegueroles Vallès (nat)
Isidro Martín García (nat)
Ramon Bragós Bardia (elegit)

Càrrec

Antoni Turó Peroy (elegit)

Director de la ETSETB
Cap d'estudis del MEE
Responsable d’assignatura obligatòria de l’àmbit de Biomedical
Engineering and Sensors
Responsable d’assignatura obligatòria de l’àmbit de Integrated
Systems
Responsable d’assignatura obligatòria de l’àmbit de Energy
Management
Responsable d’assignatura obligatòria de l’àmbit de Micro and
Nanotechnologies
Responsable d’assignatura optativa

Francesc Moll Echeto (nat)

Responsable del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica

Joan Manuel Moreno Arostegui
(elegit)
Domingo Biel Solé (elegit)
Angel Rodríguez Martínez (elegit)

Tot i aquest canvi de paradigma, les activitats de coordinació del MEE no han variat gaire, ja que
hereta les tasques assignades a la CAM. La comissió té previst reunir-se al menys tres cops per
curs acadèmic amb l’objectiu de fer un seguiment del màster, consensuar les accions de millora i
assignar les assignatures optatives de formació inicial (cursos pont) als estudiants de nova entrada
segons el seu perfil. A més, té les funcions del reconeixement de crèdits per experiència
professional, la transferència de crèdits, la supervisió de la tutorització dels estudiants, l’anàlisi dels
indicadors propis del màster MEE i l’elevació de l’informe de seguiment del la titulació definit al SGIQ
de l’Escola. A més de la supervisió de la CAMEE, la coordinació requereix reunions amb els
responsables de les assignatures per tal de revisar temaris, objectius d’aprenentatge i sistemes
d’avaluació. A més de reunions puntuals quan sigui necessàries, es porta a terme una reunió anual
de coordinació del màster on es convoquen a tots els professors responsables d’assignatura.
Aquestes reunions són fruit de l’acció inclosa en el Pla de Millora de la darrera acreditació del MEE.
Malauradament, com a conseqüència de les circumstàncies especials del quadrimestre de
primavera del 2020, aquestes reunions de coordinació s’han fet virtuals i es centren en la planificació
del següent quadrimestre.
Pel que fa a la distribució horària de les matèries, la coordinació es realitza entre el cap de la unitat
UGEGiM de l’ETSETB, els responsables de les assignatures i el cap d’estudis del MEE. Una primera
proposta es presenta a les reunions de coordinació per tal de que els professors puguin informar de
possibles incompatibilitats. Sobre aquesta proposta i amb les diferents peticions que es reben, es
defineix una proposta final d’horaris pel següent curs que s’aprova a la CP i es fa pública a
començaments de juliol. Cal mencionar que per al curs 2020-21, la planificació s’ha dut a terme
quadrimestre a quadrimestre, en lloc de fer-ho per tot el curs. Aquest canvi ha estat necessari per
a una millor planificació dels quadrimestres amb les restriccions addicionals degudes al COVID.
El màster MEE té classes presencials únicament en la franja horària de 14:00 a 20:00 per tal
d’afavorir la compatibilitat dels estudis de màster amb altres activitats laborals. Amb l’objectiu de
minimitzar possibles solapaments d’assignatures, es segueix el criteri de fixar a la mateixa franja
horària assignatures de la mateixa àrea temàtica i que es consideren seqüencials, com poden ser
cursos pont i assignatures obligatòries que no s’haurien de cursar simultàniament en cap cas. Atès
que al MEE es matriculen en mitjana uns 20 ECTS per quadrimestre, això suposa una càrrega
mitjana de 12 hores de classe per setmana, ja que cada assignatura de 5 ECTS té 3 hores de classe
per setmana.
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació. (MEE)
La Normativa del màster MEE es defineix conjuntament amb el màster MET i es troba disponible al
web. A més a més de les normatives d’adaptació entre els diferents màsters, l’altra normativa
rellevant és la normativa del TFM disponible al web.
Els aspectes específics de la normativa del màster MEE que més impacten en els estudiants són la
normativa de permanència i la de reconeixement de crèdits per experiència laboral. La normativa
de permanència té un impacte positiu ja que el rendiment dels estudiants desvinculats és
extremadament baix (no han aprovat 15 ECTS en el primer curs) i es pot considerar la seva
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desvinculació del màster com la solució més adient. Pel que fa a la normativa de reconeixement de
crèdits per experiència laboral, també es considera adequada ja que ajuda a certs estudiants que
compaginen estudis i treballs en l’àmbit de l’electrònica a que es reconegui aquesta feina com un
equivalent a les pràctiques en empresa del màster. Finalment, la normativa del TFM, comuna a tots
els estudis de l’escola, permet mantenir una alta qualitat en els treballs. Els detalls sobre el
procediment d’avaluació del TFM es poden consultar a la secció 6.1 d’aquell document. Cal dir que
com a l’acció de millora 230.M.69.2021 es proposa la definició d’una rúbrica d’avaluació de TFM de
cara a aconseguir una avaluació més coherent.
Finalment, cal mencionar també la normativa de pràctiques acadèmiques externes, que està
supervisada per la CdRUE amb els mateixos termes que al màster MET.
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments
i del procés d’acreditació de l’ensenyament. (MEE)
Tot i que el pla d’estudis i l’estructura del currículum es mantenen tal i com es van definir a la
memòria de verificació, des de la darrera acreditació s’han dut a terme una sèrie d’accions de millora
contínua fruit del seguiment de la titulació. Les principals són:
a) Actualització d’assignatures optatives. Durant tot el temps en el que el màster s’ha estat
impartint, s’ha portat a terme un procés continu de revisió de les assignatures optatives per
tal d’oferir assignatures actuals i atractives per a l’estudiantat. La revisió consisteix en deixar
d’impartir les assignatures que tenen una baixa matrícula de forma continuada i, aprofitant
el grau d’expertesa dels professors del màster, oferir en el seu lloc assignatures que es
consideren més interessants pels estudiants. Des de la darrera acreditació s’ha cancel·lat
l’assignatura optativa 230692- TECHDEV Fabrication and Characterization Technologies for
Micro and Nano Devices. Per altra banda, s’ha incorporat a l’oferta l’assignatura 230707AES Automotive Embedded Systems. Aquests canvis en l’optativitat es recullen en la
memòria del centre del curs 2019-20 que es pot trobar a l’evidència. També s’ha modificat
de quadrimestre d’impartició l’assignatura 230674- BID Biomedical Instrumentation Design
que s’impartia a la tardor i a partir del curs 2020-21 s’imparteix a la primavera.
b) Estructuració de les assignatures optatives. Per tal de dotar de més coherència l’optativitat
del màster, a partir del curs 2015-16 les assignatures optatives s’agrupen en quatre àrees
temàtiques que són: Micro and Nanotechnologies, Biomedical Engineering and Sensors,
Integrated Systems i Energy Management, tal i com es pot comprovar en la seva distribució
en el web en l’apartat d’assignatures optatives. Aquesta divisió s’ha demostrat que ajuda a
orientar als estudiants en el seu itinerari dins el màster i s’ha mantingut estable des de la
darrera acreditació.
c) Actualització dels seminaris de 2.5 ECTS. L’oferta de seminaris permet mantenir els
continguts del màster actualitzats. Per exemple, en aquest sentit des de la darrera
acreditació s’ha posat en marxa un seminari nou dedicat al disseny de plaques de circuit
imprès: 230365 - PCBD Printed Circuit Board Dessign amb molt èxit de matrícula. Aquest
nou seminari queda recollit en la memòria del centre del curs 2018-19.
d) Web promocional del MEE. A més a més de les diferents activitats de promoció que es
mantenen (JPO, Saló Futura, etc.), s’ha vist necessari crear un web promocional del MEE
per tal de tenir una millor presència internacional. De fet, durant els darrers cursos s’havia
detectat una baixada d’estudiants internacionals i la creació d’aquest web es va proposar
com a acció de millora dins del Informe de Gestió de l’ETSETB del curs 2018-19. El web es
va posar en marxa amb èxit el març 2020 i es pot visitar a la següent evidència.
e) Creació de la Comissió Acadèmica del MEE (CAMEE). Seguint el SGIQ, a la tardor del 2020
es va crear la CAMEE per tal de gestionar la titulació. Els detalls de com es va crear es
poden trobar al punt 1.4 d’aquest document.
Per altra banda, durant aquest període de temps s’ha portat a terme la definició de la nova
configuració de 90 ECTS del MEE amb la idea de posar-la en marxa al setembre 2022. El document
de verificació va ser aprovat per l’AQU amb data 10 de juny de 2021 sense modificacions respecte
al proposat i per tant s’espera la seva posada en marxa segons el calendari previst. Aquesta
aprovació dona per tancada l’acció de millora 230.M.44.2020 proposada en l'Informe de gestió del
curs 2019-2020. L’estructura aquesta nova configuració es pot veure en la següent figura:
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Com es pot observar, en el core tindrem les següents matèries:
•
•
•
•
•
•
•

Devices: actualització de MNT.
Power and Control: actualització de PCP.
Instrumentation: actualització d’IS.
Digital: actualització d’ADS.
Digital micro-electronics: actualització de MND.
Analog micro-electronics: actualització d’AACT.
Entrepreneurship: actualització d’IBSM.

De la configuració actual de 120 ECTS, les assignatures del core SPEE i MTP són les úniques que
no s’incorporen al màster de 90 ECTS. A més, com a assignatures optatives es mantindran les
mateixes que al MEE actual de 120 ECTS, tot i que els crèdits optatius disponibles es rebaixen de
45 ECTS a 35 ECTS. Pel que fa al TFM s’escurça la seva durada de 30 ECTS a 20 ECTS. Finalment,
els cursos bridge es reduiran i tindrem:
•
•
•
•
•

Fund. Semiconductors: actualització d’IMT.
Fund. Power & Control: combinació de CTA i el seminari IPE.
Instrumentation & Signal Processing: combinació de SIMS i el seminari FSP.
VHDL: actualització de PROEL.
Fund. of Micro-electronic Design: actualització d’ ECS.

De cara a la implantació d’aquest màster, es seguirà el calendari inclòs al document de verificació
on es preveu la seva implantació completa al setembre de 2022. S'espera una adaptació massiva
dels estudiants del MEE actual cap a la nova versió de 90 ECTS i d’aquesta manera podrem tenir
els primers titulats del nou màster al febrer 2023. De cara a garantir la màxima qualitat en el procés
d’implantació del màster, es proposa l’acció de millora 230.M.90.2022 on, a més de portar a terme
els processos necesaris per posar en marxa el màster, es treballarà per a trobar la millor manera
d’adaptar els estudiants del màster actual cap al nou de 90 ECTS.
De cara a fer la màxima difusió del nou màster, es planteja com a acció de millora 230.M.83.2022
fer una presentació de la nova configuració tant a l’ETSETB com a l’EEBE. Històricament, aquestes
dues escoles han estat l’origen principal dels estudiants del MEE i cal informar als estudiants
interessats de la nova configuració del MEE.

Master’s degree in Photonics (MPho)
Nota: Taula d’indicadors d’accés i matrícula (MPho) a la secció 5.7.1 de [Memòria 2020-21].
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre
és coherent amb el nombre de places ofertes. (MPho)
El MPho ofereix 35 places de nou ingrés cada curs, segons queda definit en la seva memòria de
verificació. Les sol·licituds d’admissió han anat oscil·lant en el rang de 41-52 en els darrers cinc
anys, cobrint més del 100% de les places ofertes, amb una mitjana de 33-35 estudiants admesos.
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Tal i com es pot veure a la següent taula, extreta del llibre de dades del MPho, el nombre
d’estudiants nous finalment matriculats s’ha estabilitzat entorn als 25-30 estudiants. Encara que el
curs 2020-21 els 25 estudiants nous no omplin la totalitat de l’oferta, cal especificar que a aquests
estudiants nous se’ls afegeixen estudiants que decideixen cursar el màster en 2 anys (5 al 202021), elevant el numero total d’estudiants a 30. A aquests estudiants propis del MPho se’ls afegeixen
estudiants del programa Erasmus Mundus “Europhotonics” que trien mobilitat a Barcelona (7 al
2020-21), així com uns 5-7 estudiants amb mobilitat Erasmus que provenen de programes de màster
en fotònica d’altres universitats europees. Aquests estudiants estrangers venen a cursar el 3r
semestre del seu programa de màster i s’integren a les mateixes assignatures optatives ofertes per
al programa de màster local, sumant una mitjana entre 30 i 35 estudiants cada curs, en particular
42 estudiants en total al 2020-21. Podem concloure que el nombre de places és coherent amb la
demanda del màster.
Curs

Oferta de places

Preinscripció

Preinscripció vs oferta

Estudiantat nou
matriculat

2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

35
35
35
35
35

41
44
42
52
42

117,1%
125,7 %
120 %
148,6 %
120 %

24
22
25
25
25

Total estudiants (inclou
els estudiants realtzant
el màster en 2 anys)
27
25
28
30
30

El perfil d’entrada dels estudiants d’accés és força variat com a conseqüència de la
multidisciplinarietat actual de la fotònica i les seves múltiples aplicacions tant en ciència com en
l’àmbit tecnològic. La majoria dels estudiants procedeixen de graus en física, enginyeria física o
enginyeria de telecomunicació, però n’hi ha també que accedeixen amb un grau en òptica i
optometria; en nanociència i nanotecnologia; en enginyeria elèctrica, electrònica, o mecànica; i en
bioenginyeria o enginyeria biomèdica.
A la següent taula es mostra l’evolució del perfil dels estudiants en funció de la seva procedència.
La majoria d’estudiants provenen de diferents universitats d’arreu d’Espanya. Els estudiants
provinents de la UPC está entorn al 20%. Cada curs tenim estudiants estrangers tot i que el seu
número ha baixat en els darrers cursos.
Curs

UPC

15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21

7 (22,6%)
8 (29,6%)
8 (32%)
4 (14,3%)
7 (23,3%)
5 (20%)

Resta
Espanya
18 (58,1%)
15 (55,6%)
11 (44%)
22 (78,6%)
21 (70%)
17 (68%)

Estrangers
6 (19,4%)
4 (14,8%)
6 (24%)
2 (7,1%)
2 (6,7%)
3 (12%)

Total
d’entrada
31
27
25
28
30
25

La comissió avaluadora, formada pels membres del Comitè Executiu Interuniversitari del Màster
(CE-MPho), amb representants de tots els centres participants (UPC, UB, UAB i ICFO), és qui
s’encarrega d’estudiar i avaluar les sol·licituds, basant-se en la documentació aportada i que consta
de l’expedient acadèmic, CV i carta de motivació. Opcionalment, es consideren també cartes de
recomanació de persones que tinguin un historial científic o acadèmic en el camp de la fotònica que
hagin interaccionat amb l'estudiant; experiència professional en el camp de la fotònica; i activitat
científica demostrable com ara col·laboració amb grups reconeguts de recerca, publicacions
científiques o presentacions en congressos. Després d’aquesta avaluació, excepte en comptades
ocasions, l’estudiant és admès al màster si el seu perfil s’adequa als requeriments sol·licitats. En el
cas de que el perfil de grau de l’estudiant s’allunyi massa o el seu expedient acadèmic sigui molt
just, es rebutja la sol·licitud.
Cal mencionar que al MPho, a cada estudiant admès se li assigna un tutor que és membre del
Conité Executiu. L’estudiant consensua amb el tutor les assignatures a matricular en funció de
l’ineters del estudiant i de la recació llógica entre les asignatures optatives ofertades aixo com les
possibles modificacions de CV al llarg del curs. Els tutors ajudan els estudinats que tenen possibles
diferències en el nivell d'accés en compensar i mitigar aquestes diferencies amb el temari de les
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assignatures obligatòries i amb un pla de tutorització elaborat pel Comitè Executiu fet a mida per
cada estudiant. Atès que el màster és de només 60 ECTS, la normativa UPC permet reconèixer i
convalidar fins a un màxim de 16 ECTS.
Aquesta anàlisi conclou que els estudiants del MPho tenen un perfil i un nivell d’ingrés adequat per
a la titulació. El nombre de matriculats en el programa, juntament amb els estudiants Erasmus,
cobreixen gairebé la totalitat de les places ofertes. Destaquem també el nombre d’estudiants
estrangers. Per a la promoció del máster participem activament en el Saló Futura i fem
presentacions en jornades de portes obertes dels diferents centres/facultats de la UPC, UAB, UB i
ICFO. Actualment fem presentacions en streaming que es poden seguir des d’arreu.
El perfil d’ingrés al MPho ofereix igualtat d’oportunitats per tots els gèneres i es vetlla per tal que no
es produeixi cap tipus de discriminació que pugui afectar a la progressió dels estudiants. Malgrat
tot, el percentatge de noies en els nostres estudis és sensiblement més baix que el de nois. Per
exemple, al curs al 2016-17 de 22%, al 2017-18 de 32%, al 2018-19 de 21%, al 2019-20 de 23% i
al 2020-21 de 35%.
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (MPho)
El MPho és un màster interuniversitari participat per quatre institucions: la UPC (coordinadora), la
UAB, la UB i l’ICFO. La relació i participació entre les diferents institucions està regulada mitjançant
un conveni de col·laboració signat inicialment per totes les institucions participants al 2012. Al curs
2020-21 s’ha signant a una nova versió amb el pla d’estudis actualitzat. Pel que fa a la coordinació
docent, aquesta es realitza per mitjà del CM-MPho i del CE-MPho que actua també com a Comissió
Acadèmica de la titulació. El CM-MPho està format per 3 representants de la UPC, 2 representants
de la UB, 2 representants de la UAB, 1 representant de l’ICFO i un o dos representants dels
estudiants. Es reuneix com a mínim un cop a l’any de manera ordinària i sempre que es requereixi
de manera extraordinària. En la reunió anual es planifiquen les línies generals d’actuació del proper
curs i les millores dels continguts acadèmics a partir de l’anàlisi del curs passat i de les opinions del
estudiantes i professors. Els membres del CM-MPho corresponent al curs 2020-21 figuren a la
següent taula.
Membre

Insititució

Càrrec

Crina Cojocaru

UPC

Cap d’estudis (directora) del MPho

Jaume Pujol Ramo

UPC

membre

Adolfo Comeron

UPC

membre

Juan Campos Coloma

UAB

membre

Verònica Ahufinger Breto

UAB

membre

Ignasi Juvells Prades

UB

membre

Salvador Bosch Puig

UB

secretari

David Artigas Garcia

ICFO

membre

Míriam Pérez Poncelas

estudiantes

representant estudiants

Alejandro Navarro Güell

estudiantes

representant estudiants

El CE-MPho, que actua també com a Comissió Acadèmica de la titulació, està format pel
coordinador general o director del Màster, que és un PDI de la UPC, i un coordinador de cadascuna
de les institucions que hi participen (en total 5 persones). Es reuneix amb una periodicitat d’uns 6
mesos de forma ordinària i sempre que es requereixi de manera extraordinària. El CE-MPho actua
també com a comissió avaluadora per a les admissions en el programa, concreta i posa en marxa
la planificació realitzada pel CM-MPho, i informa als professors de les diferents assignatures sobre
el “feedback” rebut per part dels alumnes i dels aspectes a millorar. La planificació horària de l’estudi
està inclosa a la guia docent de cada assignatura, que està publicada a la web. Els membres del
CE-MPho corresponent al curs 2020-21 es pot consultar a la taula següent:
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Membre

Insititució

Càrrec

Crina Cojocaru

UPC

Cap d’estudis (directora) del MPho

Verònica Ahufinger Breto

UAB

Representat UAB / Secretaria

Meritxell Vilaseca Ricart

UPC

Representat UPC

David Artigas García

ICFO

Representat ICFO

Mario Montes Usategui

UB

Representat UB

El màster té una càrrega de 60 ECTS, 20 dels quals corresponen a assignatures obligatòries, 24 a
assignatures optatives i 16 al TFM. Les assignatures optatives estan agrupades en blocs, que són
orientatius per a l’estudiant ja que es pot matricular de les optatives que vulgui. El CE-MPHO assigna
un tutor als estudiants admesos que els podrà ajudar en tot el que calgui i que ha d’autoritzar la
seva proposta de matrícula. Aquesta estructura fa que hi hagi molt poques incidències de
coordinació docent al llarg del curs, però si convé el CE-MPho les resol.
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació. (MPho)
Pel que fa a la normativa de permanència per aquells estudiants que prefereixen cursar el màster
en més d’un any, s’aplica la normativa establerta a NAGRAMA: l’estudiant ha d’aprovar un mínim
de 15 ECTS durant el primer curs acadèmic. L’estudiant pot cursar el màster en un màxim de 4
anys, encara que aquesta situació no s’ha donat mai fins ara. En els darrers quatre anys s’ha donat
la situació d’estudiants integrats en el món laboral que han planificat d’entrada fer el màster en dos
anys per poder compaginar-lo amb la activitat laboral. Aquests estudiants s’han graduat amb èxit.
Pel fet de ser un programa de només 60 ECTS, en general no es fan reconeixements de crèdits
d’altres titulacions, ni tampoc crèdits per experiència laboral. En situacions extraordinàries en les
que l’estudiant prové d’un màster similar, es podrien reconèixer fins a un màxim de 16 ECTS.
Altres normatives associades al màster MPho són: el contingut del conveni de col·laboració
interuniversitari i la normativa de TFM publicada a la web del MPho.
L’aplicació de totes aquestes normatives permeten mantenir una activitat docent de qualitat,
cadascuna en el seu àmbit d’aplicació.
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments
i del procés d’acreditació de l’ensenyament. (MPho)
Tot i que el pla d’estudis i l’estructura del currículum es mantenen tal i com es van definir a la
memòria de verifica, el curs 2020-21 s’han dut a terme una sèrie d’accions de millora contínua, fruit
del seguiment de la titulació, que consisteixen en actualitzacions en algunes assignatures optatives
per incloure noves temàtiques, sense cap canvi en el nombre de crèdits optatius que ha de cursar
l’alumne. Atesa la multidisciplinaritat de la tecnologia fotònica és necessari adaptar contínuament
l’oferta d’optatives als avenços tecnològics en aquest camp i als interessos de l’estudiantat. En
aquest procés es tenen en compte els resultats de les enquestes i els suggeriments dels estudiants
els quals es recullen en les actes del CM-Mpho.
Al curs 2020-21 s’han dut a terme les següents modificacions:
•
•

S’ha donat de baixa l’assignatura optativa “Laser applications in remote sensing: LIDAR”
degut a un nombre baix d’estudiants en els últims cursos.
S’ha incorporat l’assignatura de 230587-“Optical design” que recupera el contingut
actualitzat de l’assignatura 230571 – “Building optomechanical Systems” donada de baixa al
2017-18. Aquesta assignatura és molt important per a la matèria d’Enginyeria Òptica
(OPTENG).

Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies (MATT)
Nota: Taula d’indicadors d’accés i matrícula (MATT) a la secció 5.5.1 de [Memòria 2020-21].
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1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre
és coherent amb el nombre de places ofertes. (MATT)
Tal i com es mostra a la següent taula extreta del llibre de dades del MATT, es van oferir 30 places
el primer curs acadèmic (2019-20) i a partir del segon se n’ofereixen 60 places. El nombre de
preinscripcions està al voltant de les 85, tot i que els estudiants que acaben matriculant, estan a
prop de les places ofertes. El primer curs, es van admetre més estudiants que places, ja que la
demanda era gran i les places es podien absorbir amb l’oferta de places planificada, ja que les
assignatures estan compartides amb altres màsters.
Curs

Oferta de places

Preinscripció

Preinscripció vs oferta

Estudiantat nou total

2019/20
2020/21

30
60

84
87

280%
145%

38
54

Pel que fa al perfil dels estudiants d’entrada, tots els estudiants admesos han cursat graus TIC que
els habiliten per cursar el màster, i en el procés d’admissió s’informa als estudiants de en quins
tracks es recomanable que facin assignatures d’anivellament, o de quins tracks no són
recomanables per al seu perfil d’accés. En general, si el perfil de l’estudiant es insuficient per cursar
el màster o el seu expedient és molt just, es rebutja la seva sol·licitud.
El perfil d’ingrés al MATT ofereix igualtat d’oportunitats per tots els gèneres i es vetlla per tal que no
es produeixi cap tipus de discriminació que pugui afectar a la progressió dels estudiants. En
qualsevol cas, el percentatge de noies en el MET, igualment que a d’altres estudis TIC, és
sensiblement més baix que el de nois i es situa al voltant del 20% del total de l’estudiantat.
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (MATT)
En el cas del MATT, fins el curs 2019-20 la coordinació docent es realitzava mitjançant la Comissió
Acadèmica de Màsters (CAM) que es reunia com a mínim un cop cada quadrimestre. Aquesta
comissió estava formada pel director de l'ETSETB, el cap d'estudis de màsters, el sotsdirector de
relacions internacionals, el director del departament d'enginyeria electrònica, els coordinadors del
màsters en enginyeria electrònica, el coordinador del màster en enginyeria de telecomunicació, el
cap de serveis de gestió i suport del centre, el cap de l'àrea de gestió acadèmica del centre i un
professor de cada departament amb docència al màster.
A partir del curs 2020-21, l’òrgan de coordinació acadèmica del MATT és la Comissió Acadèmica
del MATT (CAMATT) creada per l’acord de la Comissió Permanent amb data 20 d’octubre de 2020.
Aquesta comissió es crea específicament per a la coordinació del MATT, per a que gestioni els
aspectes detallats a la memòria de verificació de la titulació i els processos del SGIQ de l’escola. La
comissió està formada pels Caps d’Estudis del Màster (un de l’ETSETB i un de l’EETAC que la
presideixen), el Director o Directora de l’ETSETB, el Director o Directora de l’EETAC, tres professors
o professores de l’ETSETB i tres professors o professores de l’EETAC, de forma que a la CAMATT
quedin representats els departaments que imparteixen docència en el MATT. Les funcions de la
CAMATT són les mateixes que tenia la CAM respecte del màster MATT i es centren en l’accés i
l’admissió d’estudiants, la transferència i reconeixement de crèdits, la selecció de complements
formatius que requereixin els estudiants per al seu accés al màster, la supervisió del procés de
tutorització dels estudiants, l’anàlisi dels indicadors referents al MATT i la proposta de millores, i
l’elevació de l’informe de seguiment del MATT definit al SGIQ de l’escola.
El màster té una estructura on els alumnes cursen només 15 ECTS obligatoris, 33 ECTS optatius i
un TFM de 12 ECTS. Les assignatures optatives s'han organitzat en itineraris verticals, orientats a
aprofundir coneixements en un àrea concreta de les telecomunicacions, o itineraris transversals,
que inclouen diverses disciplines de les telecomunicacions. El màster es pot cursar seguint un
d’aquests itineraris o sense seguir-ne cap escollint lliurement les assignatures optatives. En tots els
casos, l’estudiant està assessorat per un tutor que el supervisa en la matrícula.
No hi ha requisits i pre-requisits entre assignatures. Això fa que hi hagi molt poques incidències de
coordinació docent; malgrat tot, la Comissió Acadèmica actua en cas d'haver-n’hi alguna. També
es realitzen reunions de coordinació amb els responsables de les assignatures en cas que es
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consideri necessari. Perquè la coordinació sigui més eficient, en cada itinerari, hi ha un professor
de referència que gestiona la coordinació entre assignatures del itinerari.
La planificació horària és molt complexa ja que hi ha moltes assignatures, i estan compartides amb
altres màsters, i els estudiants tenen molta flexibilitat per escollir les assignatures a cursar. La
solució adoptada és evitar els solapaments de les assignatures obligatòries amb la resta d’optatives
d’un mateix itinerari.
El volum de càrrega de classes per a l'estudiant no és molt elevat ja que cada assignatura de 5
ECTS té 3 hores de classe per setmana. Atès que al MATT es matriculen en mitjana uns 16 ECTS
per quadrimestre, això suposa una carrega mitjana de 9,6 hores de classe per setmana.
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació. (MATT)
Al màster MATT s’aplica de forma general la normativa NAGRAMA de la UPC. Aquesta normativa
regula el procés d’admissió i matrícula, la normativa de permanència, el reconeixement i adaptació
de crèdits d’anteriors titulacions. També es aplicable al MATT la normativa de Treballs Final de
Màster (TFM) i les taules de reconeixement de crèdits entre màsters.
D’aquestes normatives, la que més afecta als estudiants que estan cursant la titulació són la
normativa de permanència. A les actes de la CAM hi ha la documentació relativa a l'aplicació de la
normativa de permanència fins el curs 2019-20. A partir del curs 2020-21 es poden trobar a les actes
de la CAMATT. L'aplicació d'aquesta normativa, que consisteix en desvincular de la universitat a
aquells estudiants que no hagin superat 15 ECTS en el seu primer any en el màster, es considera
positiva ja que evita tenir matriculats a alumnes que no tenen capacitat o temps per seguir el màster,
amb el conseqüent estalvi d'esforç i diners tant per part de l'estudiant com de la societat.
El reconeixement de crèdits per assignatures d'altres plans d'estudi, com per exemple per la
convalidació d'assignatures, les realitza el cap d'estudis del MATT i es troben en els expedients de
cada estudiant.
La normativa de TFM, que és comuna a tots els màsters de l’ETSETB, l'aplica el tribunal de 3
professors creat específicament per a cada lectura de TFM.
Finalment, també aplica als estudiants que fan pràctiques en empreses extracurriculars la normativa
de pràctiques acadèmiques externes, que està supervisada i aplicada per la CdRUE.
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments
i del procés d’acreditació de l’ensenyament. (MATT)
Durant aquest temps s’han anat proposant algunes millores que no han suposat una modificació de
la memòria de verificació. Només han suposat l’actualització de l’oferta d’assignatures optatives
comportant els següents canvis en el curs 2020-21:
a) El seminari 230373 - BCHAIN (Seminari de Blockchain) de 3 ECTS s’ha substituït per
l’assignatura optativa 230991 – BKCHAIN (Blockchain) de 5 ECTS.
b) S’han impartit per primer cop els següents seminari de 3 ECTS:
• 230378 – GNSS – Grans conjunts de dades GNSS: de la percepció remota a la
climatologia espacial.
• 230375 – GSP – Processament de senyal en grafs.
• 230379 – MCC – Codificació de canal moderna
• 230992 – BCMCC – Curs breu en les matemàtiques de la teoria de codis i la criptografia.
• 230380 – TM – Nous mercats telecom.

Master's degree in Engineering Physics (MEF)
Nota: Taula d’indicadors d’accés i matrícula (MEF) a la secció 5.8.1 de [Memòria 2020-21].
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre
és coherent amb el nombre de places ofertes. (MEF)
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El màster en Enginyeria Física ofereix cada curs 30 places de nou ingrés. Segons la següent taula
adjunta les sol·licituds d’admissió han estat entre 36 al curs 2019-20 i 22 els curs 2020-21. El
nombre d‘estudiants admesos directament al programa ha estat de 24-22 estudiants, cobrint bona
part de les places ofertes. Finalment, la matrícula efectiva ha estat significativament inferior, al
voltant dels 12 alumnes per curs. A aquests estudiants propis cal afegir la matriculació d’estudiants
“incoming” (Erasmus), que en el curs 2020-21 ha arribat a 9 estudiants.
Curs

Oferta
de
places

Preinscripció

Ràtio

Admesos

Matriculats
nous

Total
matriculats
propis

Alumnes
“incoming”
(Erasmus)

Total
alumnes
MEF

2019-20
2020-21

30
30

36
22

120 %
73,3 %

24
22

12
11

12
12

1
9

13
21

Taula. Oferta i demanda de places del MEF, ràtio, admissió i matrícula.

El perfil dels estudiants d’accés, a causa de la multidisciplinarietat dels estudis i les seves múltiples
aplicacions tant en ciència com en el àmbit tecnològic, és força variat. La gran majoria dels
estudiants venen del grau en Física, Física Aplicada o Enginyeria Física.
La procedència dels alumnes és diversa: segons la següent taula, en els cursos 2019-20 i 2020-21
el gruix d’estudiants provingué d'altre universitats estatals, majoritàriament del SUC i, en particular,
de la Universitat de Barcelona, mentre que els alumnes provinents de la UPC han estat al voltant
del 20 %. Els alumnes estrangers propis han estat a prop del 10 %, en els cursos indicats, encara
que la matriculació d'alumnes Erasmus (taula anterior) ha augmentat notablement, passant d’un
alumne el curs 2019-20 a nou el curs 2020-21.
Curs

UPC

Altres SUC

Altres estat

Universitats
estrangeres

Total alumnes

2019-20
2020-21

16.7 %
25 %

58.3 %
41.7 %

16.7 %
16.7 %

8.3 %
16.7 %

12
12

Taula. Procedència dels estudiants del MEF segons titulació.

La resolució d‘admissió dels sol·licitants està encarregada a la Comissió Acadèmica del Màster en
Enginyeria Física (CAMEF), que s’encarrega d’estudiar les sol·licituds, basant-se en la
documentació aportada (expedient acadèmic, Curriculum Vitae i cartes de recomanació). Els actuals
membres de la CAMEF figuren a la següent taula. La CAMEF admet els estudiants al màster si el
seu perfil s’adequa als requeriments sol·licitats. En cas que el perfil de grau de l’estudiant sigui
massa allunyat o el seu expedient acadèmic sigui molt just, se li rebutja la sol·licitud. En els dos
cursos completats i el curs actual, hem tingut alguns estudiants amb un grau en Nanociència i
Nanotecnologia, en Enginyeria Mecànica, en Enginyeria Química o en Enginyeria Biomèdica. En
aquests casos s’han valorat els seus expedients acadèmics i els currículums cursats i s'han admès
per considerar que la seva formació era adequada per seguir les matèries que havien de cursar. En
un cas es va orientar a l’estudiant sobre quines optatives necessitava matricular per complementar
la seva formació i poder seguir els estudis amb èxit. Les dades disponibles demostren que els
estudiants admesos han superat o estan en vies de superar tots els crèdits matriculats.
Membre (nat o elegit)

Càrrec

Josep Pegueroles Vallès (nat)
Jordi Boronat Medico (nat)
Roberto Macovez (elegit)

Director de la ETSETB
Director del Departament de Física de la UPC
Coordinador del MEMBiopham i professor del MEF

Blas Echebarria (elegit)

Professor del MEF

Jordi Martí Rabassa (nat)

Coordinador Acadèmic del MEF

Membres de la CAMEF, curs 2020-21.

No oferim la possibilitat de cursar complements de formació donat que no es contempla a la
memòria de verificació (apartat 4.6). En el cas que alguns perfils, com per exemple el dels graduats
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en Enginyeria Biomèdica no es considerin del tot adients pel seguiment del curs, se’ls proposa que
cursin assignatures optatives concretes, tal com s’ha explicat abans.
El perfil d’ingrés al MEF ofereix igualtat d’oportunitats per tots els gèneres i es vetlla per tal que no
es produeixi cap tipus de discriminació que pugui afectar a la progressió dels estudiants. En
qualsevol cas, el percentatge de dones en el MEF és sensiblement més baix que el d’homes i es
situa al voltant 30% del total de l’estudiantat. Donat que el màster és de només 60 ECTS, la
normativa UPC no permet el reconeixement de crèdits superats en d’altres titulacions.
Concloem doncs que els estudiants del MEF tenen un perfil i un perfil d’accés adequat per a la
titulació. El nombre de matriculats en el programa, juntament amb els estudiants “incoming” i els
futurs estudiants del MEMBiopham, cobreixen un percentatge prou alt de la totalitat de places
ofertes. Destaquem també el nombre important d’estudiants estrangers, alguns propis del MEF,
però la majoria provinents del MEMBiopham. Per tal de potenciar encara més el coneixement del
MEF a fora de Catalunya i aconseguir augmentar el nombre d’estudiants matriculats, hem proposat
l’acció de millora 230.M.75.2021 (en curs).
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (MEF)
El procés del SGIQ ‘Coordinació docent’ de l’ETSETB estableix la forma en que l’escola implementa
i revisa la coordinació docent, incloent la planificació horària, de totes les titulacions que imparteix i
en fa públics els resultats.
L’òrgan de coordinació del màster en Enginyeria Física és la ja mencionada CAMEF. Aquesta
comissió es va aprovar en la Junta d’Escola de l’ETSETB el 13 de gener de 2021 (Acord
JE/2021/01/10) i es reuneix un mínim de tres vegades cada any amb l’objectiu de fer un seguiment
del màster, consensuar les accions de millora, analitzar els indicadors dels informes elaborats per
l’equip directiu segons indica el SGIQ de l’escola, avaluar les admissions del nous alumnes i
redactar els autoinformes anuals de seguiment i de gestió del centre. Com a precedent, des de
gener de 2020 fins a la constitució de la CAMEF, es va crear un Consell Assessor format pels
mateixos membres que posteriorment han format la CAMEF, encarregat del seguiment global des
estudis i les tasques d’admissió dels nous estudiants. Com a comissió oficial per resoldre casos de
conflicte i possibles abandonaments, existia la Comissió Acadèmica de Màsters (CAM), comuna a
tots els màsters de l’ETSETB, excepte el Màster de Fotònica.
A més de la supervisió de la CAMEF, la coordinació dels estudis requereix intercanvi d'informació
amb els responsables de les assignatures per tal de revisar temaris, objectius d’aprenentatge i
sistemes d’avaluació. Aquests contactes es van realitzant durant tot el curs però foren especialment
intensos durant el període març 2020 a juny 2021 amb motiu de la pandèmia Covid-19.
Pel que fa a la distribució horària de les matèries, la coordinació es realitza a tres bandes entre el
Cap de la UGEGiM de l’ETSETB, els responsables de les matèries i el coordinador acadèmic del
MEF. La proposta d’horaris pel següent curs es fa a finals de juny, de forma que hi hagi entre dues
i tres setmanes per a acordar les modificacions segons les restriccions de cada part implicada.
Els horaris docents han estat íntegrament de tarda (cursos 2019-20 i 2020-21), per tal de facilitar la
simultaneïtat dels estudis amb una feina.
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació. (MEF)
La Normativa Acadèmica de Graus i Màsters de la UPC (NAGRAMA), que s’actualitza i es publica
per cada curs acadèmic, estableix pràcticament la totalitat de les normes aplicables a nivell
acadèmic dins dels estudis de l’ETSETB. Tanmateix les titulacions de l’escola tenen normatives
específiques.
Les normatives de referència del MEF són: (1) NAGRAMA i (2) la Normativa dels treballs de fi de
màster (TFM) de l’ETSETB. La normativa de TFM l'aplica el tribunal de 3 professors creat
específicament per a cada lectura de TFM. Aquestes normatives regeixen el funcionament normal
dels estudis i ens han permès resoldre totes les situacions problemàtiques que s’han presentat fins
a dia d’avui. Com a cas rellevant, el curs 2020-21 va haver-hi tres alumnes que van decidir començar
els estudis del MEF pel segon quadrimestre. Se’ls va admetre i fer saber que, com que segons la
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memòria de verificació del MEF cal haver superar els crèdits obligatoris (que majoritàriament es
cursen al quadrimestre de tardor) per tal de poder matricular el TFM, en el seu cas els estudis es
dilatarien a 3 quadrimestres.
Pel que fa la normativa de permanència per aquells estudiants que prefereixen cursar el màster en
més d’un any, s’aplica la normativa establerta a la NAGRAMA: l’estudiant ha d’aprovar un mínim de
15 ECTS/curs acadèmic. L'aplicació d'aquesta normativa es considera positiva ja que evita tenir
matriculats a alumnes que no tenen capacitat o temps per seguir el màster, amb el conseqüent
estalvi d'esforç i diners tant per part de l'alumne com de la universitat.
En ser el MEF un programa de només 60 ECTS no es fa reconeixement de crèdits d’altres
titulacions. Tampoc no hi ha titulacions extingides que calgui readaptar, donat que el MEF es va
crear de bell nou i no a partir de màsters ja existents.
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments
i del procés d’acreditació de l’ensenyament. (MEF)
No hi ha hagut modificacions substancials ni propostes de millora prèvies informades a AQU.
En l’informe d’avaluació de la sol·licitud de verificació del títol oficial del MEF, la comissió va
mantenir entre les competències transversals el coneixement d'una tercera llengua, preferiblement
l'anglès, però la va considerar inadequada. Aquesta competència i el seu redactat van ser
aprovades pel Consell de Govern de la UPC i atès el seu caràcter transversal, és requisit la seva
inclusió en tots els plans d’estudis de grau i màster impartits per aquesta universitat. És per aquest
motiu que actualment no es pot procedir a la seva modificació sense l’aprovació prèvia, per part
dels òrgans de govern d’aquesta universitat, d’un nou marc de competències transversals que
actualitzi i/o ampliï la seva definició. No obstant això, tan bon punt els òrgans de govern de la UPC
revisin i actualitzin les actuals competències transversals, es procedirà a la seva actualització en
futures modificacions de la titulació.
Pel que fa al grau de correspondència entre la memòria verificada i la seva implementació real,
podem dir que el curs 2020-21 (tot i la necessitat de fer la docència online per la Covid-19) es van
seguir de forma general les indicacions de la memòria de verificació.
Atès que el MEF es va verificar a juny del 2018, s'ha proposat l'acció de millora 230.M.107.2022
"Acreditació del Màster en Enginyeria Física".

Master's degree in Cybersecurity (MCYBERS)
Nota: Taula d’indicadors d’accés i matrícula (MCYBERS) a la secció 5.9.1 de [Memòria 2020-21].
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre
és coherent amb el nombre de places ofertes. (MCYBERS)
El màster en ciberseguretat (MCYBERS) es va impartir per primera vegada el curs 2020-21. En la
primera edició del màster es van oferir 30 places de nou ingrés. Les sol·licituds d’admissió van ser
64 i es van admetre 30 estudiants, dels quals 22 van formalitzar la matrícula, i 4 van fer una reserva
de plaça degut a la situació de pandèmia Covid-19 i la impossibilitat d’obtenir el visat. Respecte al
perfil dels estudiants admesos, tots havien cursat un grau en l’àmbit de les telecomunicacions o
informàtica. La procedència dels estudiants va ser el 63,6% de la UPC, el 18,2% d’altres universitats
estatals, i el 18,2% d’universitats estrangeres (degut a que tota la formació del màster es fa en
anglès).
A partir de la segona edició, el MCYBERS ha ofert 40 places. El curs 2021-22, les sol·licituds
d’admissió van ser 56 i es van admetre 45 estudiants, dels que 41 van formalitzar la matrícula. En
aquesta edició tots els estudiants admesos també procedeixen de l’àmbit de les telecomunicacions
o informàtica. La següent taula mostra un resum de l'oferta i demanda de places del MCYBERS
dels cursos 2020-21 i 2021-22.

30/93

Informe de Seguiment de Centre

Curs

Oferta
de places

2020-21
2021-22

30
40

Preinscripció

Ràtio

Admesos

Matriculats
nous

Total
matriculats
propis
63,6%

Total alumnes
MCYBERS

64
213,3%
30
22
22
56
140%
45
41
49
Taula. Oferta i demanda de places del MCYBERS, ràtio, admissió i matrícula.

La resolució d’admissions la realitza la Comissió Acadèmica del MCYBERS (CAMCYBS), que
avalua les sol·licituds basant-se en la informació acadèmica, CV, cartes de recomanació i de
motivació. La següent taula mostra els membres de la comissió. LA CAMCYBS admet els estudiants
que tenen el millor perfil segons els requeriments sol·licitats. En els dos primers anys en que s’ha
realitzat el màster la majoria dels sol·licitants complien amb els requeriments, per tant es van
ordenar les sol·licituds en funció dels criteris prèviament descrits.
Membre
Josep Pegueroles Vallès
Josep Fernandez Ruzafa
Beatriz Otero Calviño
Luis J. de la Cruz Llopis
Pere Barlet Ros
Jose Luis Muñoz Tapia
René Serral Gracia
Eva Rodríguez Luna

Càrrec
Director de l’ETSETB
Degà de la FIB
Directora del DAC de la UPC
Director del ENTEL de la UPC
Professor del MCYBERS
Professor del MCYBERS
Professor del MCYBERS
Coordinadora Acadèmica del MCYBERS

D’aquest anàlisi podem concloure que el nombre de places que el MCYBERS ofereix s’adequa a la
demanda i que els estudiants tenen un perfil d’ingrés adequat per a la titulació, ja que actualment,
es cobreixen totes les places que el màster ofereix amb estudiants que tenen el perfil requerit.
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (MCYBERS)
L'òrgan de coordinació del MCYBERS és la CAMCYBS, ja mencionada a l’apartat anterior. Aquesta
comissió es va aprovar en la Junta d’Escola de l’ETSETB (13 de gener del 2021) i en la Junta
d’Escola de la FIB. La comissió es reuneix un mínim de dues vegades l’any per fer un seguiment
del màster, analitzar els resultats acadèmics, planificar les accions de millora, i avaluar les
admissions dels nous alumnes. Des de l’inici del màster la comissió, encara que no estigués
oficialment aprovada per les juntes de l’ETSETB i de la FIB, es reunia periòdicament per a realitzar
totes les funcions descrites. El MCYBERS al ser un màster de recent creació, també requereix de
la realització de reunions periòdiques amb els coordinadors de les diferents assignatures del màster
per a realitzar la coordinació horitzontal. L’objectiu de les reunions és revisar temaris, objectius
d’aprenentatge i sistemes d’avaluació. És important identificar si es produeix algun solapament entre
les diferents assignatures de la mateixa àrea de la ciberseguretat (xarxes, software o dades), o si hi
hagués alguna possible mancança en els continguts. Un altre aspecte important en la coordinació
és la distribució horària de les matèries. Aquesta coordinació la realitzen el Cap de la UGEGiM de
l’ETSETB, els coordinadors de les assignatures i la coordinadora acadèmica del MCYBERS. Els
horaris del màster són en la franja de la tarda, entre les 14:00 i les 20:00, per facilitar la simultaneïtat
del màster amb el món laboral.
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació. (MCYBERS)
Les normatives de referència del MCYBERS són (1) NAGRAMA i (2) la Normativa dels TFM de
l’ETSETB. Les normatives s’apliquen a través de decisions preses per la CAMCYBS, comissió
encarregada de la gestió del màster. La normativa de TFM l’aplica el tribunal format per tres
professors a cada lectura de TFM. El tribunal pot estar format per professors de la ETSETB, de la
FIB, o d’altres escoles de la UPC que facin recerca en l’àmbit de la ciberseguretat.
Les normatives de referència ens han permès resoldre totes les situacions que s’han presentat fins
al dia d’avui. Pels estudiants que vulguin cursar el màster en més d’un any per motius justificats,
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se'ls hi aplicarà la normativa de permanència establerta a NAGRAMA que estableix que l’estudiant
ha d’aprovar un mínim de 15 ECTS cada curs acadèmic.
El MCYBERS és un màster de 60 crèdits ECTS el que fa que no es reconeguin crèdits per pràctiques
en empresa, però els estudiants poden realitzar pràctiques extra-curriculars, o realitzar el TFM a
l’empresa tal i com ja ha succeït a la primera edició del màster.
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments
i del procés d’acreditació de l’ensenyament. (MCYBERS)
La titulació recull les modificacions proposades per l’AQU Catalunya en els requeriments de
verificació de la titulació, tal i com detallem a continuació.
El primer requeriment de l’AQU és respecta la competència CT5 Tercera llengua. En el MCYBERS
la competència CT5 esmentada es refereix a l’anglès, que efectivament és la llengua d’impartició
del màster. Aquesta competència i el seu redactat van ser aprovades pel Consell de Govern de la
UPC i atès el seu caràcter transversal, és requisit la seva inclusió en tots els plans d’estudis de grau
i màster impartits per aquesta universitat. És per aquest motiu que actualment no es pot procedir a
la seva modificació sense l’aprovació prèvia, per part dels òrgans de govern d’aquesta universitat,
d’un nou marc de competències transversals que actualitzi i/o ampliï la seva definició. No obstant
això, compartim el requeriment efectuat per la comissió d’avaluació i s’instarà als òrgans de govern
a la revisió i actualització de les actuals competències transversals, de manera que aquesta
competència pugui ser adaptada per a les titulacions que s’imparteixin íntegrament en anglès. Un
cop revisat i aprovat un nou marc de competències transversals dels estudis de grau i màster es
procedirà a la seva actualització en futures modificacions de la memòria.
El segon requeriment de l’AQU fa referència a la falta de continguts relacionats amb el marc
legislatiu vigent sobre la ciberseguretat i protecció de dades. Actualment, el MCYBERS inclou
continguts relacionats amb la protecció de dades, privacitat i el marc legislatiu vigent en tres
assignatures de la titulació. En l’assignatura obligatòria 230993-TMA-'Network Traffic Monitoring
and Analysis' on es tracta la privacitat, protecció de dades i implicacions ètiques de la monitorització
de la xarxa, així com el Reglament General de Protecció de Dades. Aquests continguts s'amplien
en dues assignatures optatives: 230715-CSMAGT-Cybersecurity Management i 230990-DP-Data
Privacy que s’impartirà per primer cop el curs 2021-22. L’assignatura DP aprofundeix en la privacitat
i protecció de dades dels usuaris en les diferents àrees de la ciberseguretat, mentre que en
l'assignatura CSMAGT professionals de la ciberseguretat realitzen ponències, algunes d’aquestes
específiques de privacitat i protecció de dades, que acosten l'estudiant al món laboral. Les guies
docents de les assignatures es troben disponibles al web de l’ETSETB dins l’apartat de Curriculum
dels Estudis del MCYBERS. L’encàrrec docent per a la nova assignatura optativa Data Privacy va
ser aprovat a la a Comissió Permanent de l’ETSETB del 23-03-2021. En aquest sentit, cal destacar
que la proposta de millora 230.M.80.2022 recull la integració de l’assignatura Data Privacy al
currículum del MCYBERS.
El tercer requeriment de l’AQU es refereix a que es troba a faltar el perfil concret dels professor que
impartiran docència al màster per a poder avaluar la seva adequació en base a la seva experiència
investigadora. La següent taula inclou el llistat del PDI que ha impartit docència al MCYBERS durant
el curs 2020-21, juntament amb l’assignatura impartida, categoria del PDI, departament i grup de
recerca, i enllaç a la pàgina web del PDI del web de futur.upc.edu on s’enregistra l’activitat
investigadora dels professors de la UPC. En aquest llistat es pot comprovar que el PDI del
departament de telemàtica que imparteix docència al MCS pertany al grup de recerca “ISG – Grup
de Seguretat de la Informació”, que abasta temes de recerca com “blockchain tecnologies”, “secure
identification”, “privacy”, i “authentication and certificate revocation” entre d’altres (consultar
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/79755). Un altre grup de PDI del departament
d’Arquitectura de Computadors pertanyen al grup de recerca “IMP – Information Modeling and
Processing” que són experts en ciberseguretat (consultar la web del grup de recerca
https://imp.upc.edu/es). Altres professors del MCS demostren activitat investigadora en l’àrea de
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ciberseguretat bé sigui per publicacions en congressos i/o revistes, i per participació en projectes
de recerca relacionats amb la temàtica.

cognoms

nom

codi_upc_ud

BARLET ROS

PERE

230993

Assignatura
Network Traffic
Monitoring and
Analysis

BARREDA
ORENGA

ROBERTO

230994

Malware

DELGADO
MERCE

JAIME M.

230995

Applications
Security

JORDAN
FERNÁNDEZ

FRANCISCO

230715

Cybersecurity
Management

LLORENTE
VIEJO

SILVIA

230995

Applications
Security

MEDINA
LLINÀS

MANUEL

230715

Cybersecurity
Management

SERRAL
GRACIÀ

RENÉ

230994

Malware

VELASCO
ESTEBAN

LUIS
DOMINGO

230996

FERNANDEZ
MUÑOZ

MARCEL

230992

HERNANDEZ
SERRANO

JUAN
BAUTISTA

230617

HERNANDEZ
SERRANO

JUAN
BAUTISTA

230714

LEÓN ABARCA OLGA

230617

Securing 5G Fixed
Network
Brief Course on
The Mathematics
Behind Coding
Theory and
Cryptography

url FUTUR
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA
El centre docent informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del
programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.

2.1 El centre docent publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.
El procés del SGIQ 1.6.1 ‘Publicació d’informació sobre titulacions’ de l’ETSETB disponible a
[E.2.3.3] estableix la forma en què l’ETSETB revisa, actualitza i millora els processos orientats a
oferir informació sobre les titulacions que imparteix.
La pàgina web de l’ETSETB [E.2.1.2] és la via principal de difusió cap a tots els grups d’interès. S’hi
troba tota la informació completa i actualitzada sobre les característiques de les titulacions, el seu
desenvolupament operatiu i els resultats obtinguts.
Des de l’apartat ‘Estudis’ [E.2.1.3] s’accedeix a una pàgina web amb tota la informació relativa a
cadascuna de les titulacions, com per exemple dades generals, accés, pla d’estudis, i sortides
professionals, que coincideix amb la del web de la UPC. L’accés al portal WINDDAT per a consultar
dades addicionals de les titulacions es troba a l’apartat d’`Evidències’ dels SGIQ de l’ETSETB
[E.2.1.4].
El web de l'escola es revisa periòdicament, especialment abans de l’inici de cada curs, per tal de
tenir tota la informació actualitzada. A més a més, alguns continguts s’actualitzen quadrimestralment
com, per exemple, les assignatures que s’imparteixen, els horaris de classe i de consulta dels
professors, i el calendari d’exàmens que figuren a l’apartat ‘Curs Actual’ [E.2.1.5].
Altra informació rellevant per a l’estudiantat és la següent:
•

•
•
•

•

•

Accés als estudis. Des de l’apartat ‘Estudis’ [E.2.1.3] s’accedeix a una pàgina web amb tota
la informació relativa a l’accés. Aquesta informació es complementa amb la que es publica
a ‘Secretaria Oberta’ [E.2.1.6] que s’hi accedeix des d’un bàner lateral de la pàgina principal
de la web de l’ETSETB. Aquí hi figura tota la informació sobre calendari de gestió acadèmica,
procediments d’accés general, trasllats i certificats, entre d’altres.
Matrícula. Des de ‘Secretaria Oberta’ s’accedeix també a ‘Matrícula’ [E.2.1.7] on s’informa
del període i procediments de matriculació.
Pla d’estudis. Tots els plans d’estudis que s’imparteixen a l’ETSETB estan descrits a l’apartat
‘Estudis’ [E.2.1.3]
Planificació Operativa. La planificació de cada curs es pot trobar a la secció ‘Curs actual’
[E.2.1.5] accessible directament des de la pàgina d’inici de l’ETSETB mitjançant un bàner.
Conté informació d’horaris, aules i calendaris; responsables d’assignatures i professors
assignats; beques i ajuts; i enllaços a ‘Secretaria oberta’ per a informació de matrícula i de
TFG i TFM.
Recursos docents. Es pot accedir a les guies docents de cada assignatura des dels enllaços
disponibles al pla d’estudis de cada titulació ([E.2.1.9], pestanya Curriculum). En el cas del
MEF, també s’accedeix a les guies docents des del web propi del MEF a l’apartat ‘Courses’
[E.2.1.15]. També, des d’un bàner de la pàgina d’inici del web de l’ETSETB es pot accedir a
Atenea, la plataforma Moodle de suport a la docència que s’utilitza a la UPC [E.2.1.8]. La
informació sobre altres recursos d’aprenentatge es poden trobar també fàcilment al web de
l’ETSETB, com per exemple els laboratoris docents a la secció ‘Estudis/Laboratoris docents’
[E.2.1.3.1] o sobre la biblioteca l’apartat ‘Serveis’ [E.2.1.10]. Finalment, la informació sobre
el pla d’acció tutorial es troba a la secció ‘Estudis/Normatives’ [E.2.3.1.2].
Professorat. A la secció ‘Escola/Personal docent’ es pot trobar la relació de tot el professorat
de l’ETSETB, i també seleccionar professorat per cada titulació [E.2.1.11]. Es proporciona
la informació de contacte de cada professor; el perfil acadèmic mitjançant la relació
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d’assignatures en les quals imparteix docència; i l’enllaç directe al perfil de cada professor
al portal FUTUR de producció científica dels investigadors de la UPC.
Pràctiques externes. Tota la informació sobre les pràctiques externes que es poden realitzar
a l’ETSETB es troba a la secció ‘Empreses i Recerca > Empreses>Convenis de cooperació
educativa (Pràctiques en Empresa’) [E.2.1.12]. S’hi troba informació de tipus pràctic tant per
a estudiants interessats en realitzar pràctiques com per a empreses i tutors. També es llisten
les empreses amb les que s’han signat convenis en els darrers anys.
Programes de mobilitat. Tota la informació tant per estudiants "incoming" que vulguin
realitzar part dels seus estudis a l’ETSETB com per estudiants "outgoing" de l’ETSETB que
vulguin realitzar una estada en un altre centre està disponible a la secció ‘International’
[E.2.1.13]. Per exemple, universitats amb les que es disposa convenis de mobilitat,
assignatures que s’ofereixen a l’ETSETB i en les universitats de destí o tràmits acadèmics,
entre altres.
Treballs fi d’estudis. Els procediments relacionats amb la realització del TFG i TFM dels
estudis es troben a l’apartat ‘Secretaria oberta’ [E.2.1.6.1]. Les normatives corresponents a
la seva realització estan a l’apartat ‘Estudis/Normatives acadèmiques de l’ETSETB’
[E.2.1.3.3]. També es fa difusió de les properes lectures de TFG i TFM [E.2.1.6.2]. Sempre
que es tracti de tesis públiques, no subjectes a cap confidencialitat, es publiquen a
UPCommons .
Igualta i inclusió. S'ha actualitzat ela informació al web de l'escola referent a igualtat i inclusió.

Alguna informació de l’ETSETB es transmet també via xarxes socials. L’ETSETB disposa de compte
a Twitter, Instagram, Facebook i YouTube amb nom d’usuari @UPCTelecos; i a Linkedin amb nom
d’usuari @UPC-ETSETB Telecos BCN. Aquests canals s’usen per a reforçar la informació del web
en relació a sessions informatives, terminis, programes de mobilitat o beques, utilitzant un format
de caire més informal i atractiu pels destinataris, principalment estudiants en curs i futurs estudiants.
El MEF també disposa d’usuari i compte propi a Twitter @EFmasterUPC, Facebook [E.2.1.17] i
Instagram @master-engineering_physics_upc, on informa especialment de les notícies i
esdeveniments que li són propis.
En el curs 2020-21 es va generar un nou apartat del web amb tota la informació relativa a temes de
perspectiva de gènere. S’hi accedeix des de l’apartat ‘Escola/ Perspectiva de gènere a l’ETSETB’
[E.2.1.14]. L’objectiu és visualitzar l’activitat i projectes acadèmics i culturals que l’escola duu a
terme en relació a la perspectiva de gènere. Recentment, també s'ha actualitzat la informació al web
de l'escola referent a igualtat i inclusió [E.2.1.18]. Aquestes activitats estan vinculades a l'acció de
millora 230.M.58.2021 " Incrementar la presència de la perspectiva de gènere en les titulacions
de l'Escola" que continua en curs.
2.2 El centre docent publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
Tota la informació referent als principals indicadors i indicadors de satisfacció es publica a Quadres
de Comandament de Dades Estadístiques i de Gestió [E.1.3.0.1] de la UPC, actualitzada pel GPAQ
de la UPC segons s’indica al calendari d’indicadors [E.2.2.1]. Els indicadors agregats de l’escola
[E.2.2.2] i de cada titulació també són directament accessibles des del web de l’ETSEB a ‘Evidències
del sistema de qualitat’ [E.2.3.4].
A la fitxa de cada titulació del Quadres de Comandament, els indicadors s’organitzen en dues
pestanyes, ‘Principals Indicadors’ i ‘Indicadors de Satisfacció’. A la pestanya de ‘Principals
Indicadors’ es troben els indicadors d’accés; estudiantat nou i estudiantat total; crèdits matriculats;
resultats acadèmics tant de fase inicial com globals; titulats disgregats per homes i dones; i
indicadors de professorat incloent % HIDA en recerca i docència i segons categoria. A la pestanya
de ‘Indicadors de Satisfacció’, es troben indicadors de satisfacció de l’estudiantat en docència,
pràctiques i mobilitat; de satisfacció de graduats i graduades; i d’inserció laboral.
Les enquestes de satisfacció es complementen amb més informació disponible en el web de
l’ETSETB a ‘Evidències del sistema de qualitat’ [E.2.2.4]. En concret:
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Enquestes de satisfacció del serveis oferts ETSETB, a estudiantat, PAS i PDI.
Enquesta de satisfacció de Graduats i Graduades ETSETB. L’ objectiu d’aquesta enquesta,
que s’elabora anualment, és recollir informació sobre la satisfacció dels graduats i graduades
envers els estudis un cop finalitzats essent aquesta una visió global necessària per a la
millora del programa formatiu.
Enquestes de docència, amb un enllaç a l’aplicació d’enquestes de la UPC [E.2.2.5] on es
poden consultar els resultats d'enquestes sobre l'actuació docent i les assignatures de
períodes passats.
Enquestes d'inserció laboral, amb un enllaç a l’apartat d’Inserció Laboral del Portal de Dades
i Indicadors de la UPC [E.2.2.6] on es poden trobar els resultats de les enquestes que circula
AQU per a cada centre. En concret pel 2020, l’informe pels graus de l’ETSETB es troba a
[E.2.2.7] i pels màsters a [E.2.2.8].
Dades d'ús i satisfacció Biblioteca Rector Gabriel Ferrater d'estudiants ETSETB, amb
enllaços als informes elaborats per la UPC quan estan disponibles.

2.3 El centre docent publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del
seguiment i l’acreditació de la titulació.
L’ETSETB publica i difon la seva política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements que se’n
deriven per a la rendició de comptes als diferents grups d’interès mitjançant el seu web [E.2.3.1]. A
l’apartat de ‘Qualitat’ s’hi accedeix des d’un bàner de la pàgina web d’inici de l’ETSETB. En aquest
web es pot trobar informació la següent informació:
•
•

•
•

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, amb enllaços als processos definits al SGIQ de
l’escola [E.2.3.3] i a documentació addicional associada a aquests processos.
Evidències del sistema de qualitat [E.2.3.4]. Entre d’altres, des d’aquesta pàgina web
s’accedeix a les memòries, els informes de seguiment i de gestió del centre; a informació
sobre enquestes de satisfacció de diferents col·lectius universitaris. Des d’aquí, s’accedeix
a la documentació relacionada amb el marc VSMA per a cada titulació, que es va actualitzant
amb informes generats per la UPC i per AQU.
Resum del pla de qualitat [E.2.3.2].
Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions [E.2.3.9]. L’usuari també pot accedir a aquesta
bústia des de la web principal de l’ETSETB tant des d’un bàner lateral com des d’una icona
al costat de les xarxes socials. La memòria del centre un resum de l’ús d’aquesta bústia i de
les respostes (veure secció 3.4 [Memòria 2020-21]).
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT
El centre docent disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i
implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació.

3.1 El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny, aprovació, seguiment i acreditació
de les titulacions.
El procés del SGIQ 1.1.1. ‘Programes formatius’ de l’ETSETB disponible a [E.3.1.1] estableix la
forma en que l’escola revisa, actualitza i millora la seva oferta formativa, amb la incorporació de
noves titulacions, i l’actualització, seguiment i acreditació de les que ja ofereix. Allà també s'indiquen
els mecanismes de participació dels diferents grups d'interès en aquest procés. Així, el PDI,
estudiantat i PAS participen mitjançant els seus representants en els òrgans de govern de l'escola i
diverses comissions; les administracions públiques elaboren els marcs normatius que són de la seva
competència i avaluen els processos VSMA; i la societat ens va indicant de les necessitats que han
de satisfer les titulacions. Per últim, el Pla d’Informació Pública disponible a [E.3.1.1] estableix la
publicació del SGIQ a la web de l’escola així com de tots els informes de verificació, seguiment i
acreditació de les titulacions de l’escola [E.2.3.4].
Pel que fa al seguiment de les titulacions, fins a la darrera modificació del SGIQ el seguiment es
feia d’acord amb el procés del SGIQ “Garantir la qualitat dels programes formatius”. Aquest procés
establia que anualment es presenten als òrgans de govern de l’ETSETB una sèrie d’indicadors a la
memòria del centre i se’n realitzi l’anàlisi a l’informe de gestió. D’aquesta anàlisi en deriva la revisió
o posada en marxa de noves titulacions, així com la definició d’un pla d’actuació i accions de millora
que s’han de portar a terme. En la modificació del SGIQ aprovada a CP el 02/12/2020 s’estableix,
a més a més, l’elaboració biennal d’un informe de seguiment específic del centre que emana dels
informes realitzats per les comissions de cada titulació.
3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a
la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció
dels grups d’interès.
Nota: Indicadors d'aquesta secció publicats a memòria del centre [Memòria 2020-21].
El procés 1.0.1 “Definir Política i Objectius de Qualitat” del SGIQ de l’ETSETB disponible a [E.3.1.1]
estableix que l’equip directiu amb l’ajut de les unitats USIRE i UGEGiM, recollirà els indicadors
relatius a l’assoliment dels objectius detallats en els procediments del SGIQ a la memòria del centre.
A més a més, el procés 1.6.1 “Publicació d’informació sobre titulacions” disponible a [E.3.1.1]
estableix la forma en què l’ETSETB revisa, actualitza i millora els processos orientats a oferir
informació sobre les titulacions que imparteix. El pla d’informació pública associat a aquest procés i
disponible a [E.3.1.1] especifica els documents i informació que cal publicar.
Els principals indicadors i indicadors de satisfacció que s’utilitzen pel seguiment de les titulacions es
publiquen als Quadres de Comandament de Dades Estadístiques i de Gestió [E.1.3.0.1] de la UPC,
actualitzada pel GPAQ de la UPC segons s’indica al calendari d’indicadors [E.2.2.1]. Els indicadors
agregats de l’escola [E.2.2.2] i de cada titulació. Aquests indicadors s’inclouen anualment a la
memòria del centre, i es complementen amb d’altres indicadors que recull internament l’escola. Els
que recull l’escola fan referència a mobilitat de l’estudiantat; pràctiques en empresa; promoció
d’estudis, orientació a l’estudiantat i pla d’igualtat; i indicadors addicionals sobre PAS i PDI. Les
memòries del centre es presenten a JE i també es publiquen a [E.2.3.4].
Tots els indicadors globals i de satisfacció serveixen d’indicadors per els processos específics
corresponents del SGIQ. L’anàlisi global dels indicadors obtinguts i dels resultats de les enquestes
de satisfacció als grups d’interès (veure relació més avall) s’incorpora a l’informe de seguiment i/o
a l’informe de gestió tal i com s’estipula al procés del SGIQ “Definir Política i Objectius de Qualitat”
disponible a [E.3.1.1]. Les accions del pla de millora s’incorporen a l’informe de gestió del centre
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que es presenta per la seva aprovació a JE i es publica a [E.2.3.4] i a tall d’exemple el del curs 201920 es troba a [E.2.3.10].
La satisfacció dels grups d’interès es recull a partir de les enquestes següents:
•

•

Enquestes a estudiants sobre les assignatures i l’activitat docent dels professors. El procés del
SGIQ 1.2.3 “Adequació del professorat” disponible a [E.2.3.3] estableix la forma en què
l’ETSETB analitza l’anàlisi d’adequació́ del professorat. Allà s’hi estableix que cada quadrimestre
s’elabora un informe amb una anàlisi de les dades obtingudes en les enquestes a l’estudiantat
sobre el professorat i les assignatures. Aquest informe es presenta i debat a CP i, si escau,
s’aprova.
Enquestes a estudiants, professors i PAS sobre la qualitat dels serveis de l’ETSETB [E.3.2.0.5].
Des del curs 2010-11 fins el curs 2015-16 l’ETSETB era l’encarregada de realitzar anualment
aquestes enquestes, a partir del curs 2016-17 el GPAQ de la UPC va assumir aquesta funció i
la periodicitat va canviar d’anual a triennal.
Els resultats d’aquestes enquestes són analitzats i es presenta l’informe a la comissió
corresponent, per posteriorment ser publicat al web. El format d’aquestes enquestes es revisa
cada tres anys i s’hi han incorporat preguntes de valoració tant d’aspectes de gestió i serveis
com de valoració global dels plans d’estudis i desenvolupament de la docència en general. Els
seus resultats ens són molt útils per planificar les accions de millora adequades. Malauradament,
la participació en aquestes enquestes és bastant baixa, sobretot per part dels estudiants. De
tota manera, la informació que s’obté en aquestes enquestes es completa amb reunions
periòdiques de l’equip directiu amb representants dels estudiants de les diferents titulacions, a
les quals els problemes detectats es poden analitzar amb més profunditat.
El curs 2016-17 es va circular l’enquesta entre l’estudiantat. En relació als serveis de l’ETSETB
i instal·lacions docents es van consultar les següents qüestions, on s’afegeix entre parèntesi la
mitjana obtinguda, amb un mínim de 1 i màxim de 5:
o
o
o
o

Les aules (condicionament, equipament, il·luminació, etc) són adequades (3,82).
L'equipament dels laboratoris, tallers i espais informàtics són adequats (3,69).
La resta d'espais per a altres activitats d'estudi (aules d'estudi individuals i grupals) (3,91).
En general, estic satisfet amb els recursos i serveis destinats al meu ensenyament (3,54).

Es considera que aquests resultats són prou satisfactoris ja que en totes les qüestions s’obté
una mitjana per sobre de 3,5.
El curs 2017-18 es va circular l’enquesta entre PDI. En mitjana el col·lectiu PDI es mostra satisfet
amb els recursos.
•

•

Enquestes a estudiants de mobilitat. Realitzades a estudiants de mobilitat “incomings” i
“outgoings” a partir del curs 2015-16. En el cas dels estudiants “outgoing” l’enquesta s’ha
incorporat a la Intranet a on han de fer les gestions administratives, de manera que el nivell de
resposta és pràcticament del 100%, amb la qual cosa obtenim una informació molt completa
sobre l’experiència dels estudiants als diferents centres a on es realitza la mobilitat. Al curs 202021 les valoracions globals d’aquests dos col·lectius superen el 4 sobre 5 i les poden trobar a la
Memòria del centre [Memòria 2020-21, secció 7.3]. En relació als estudiants "incoming", en
l'elaboració de l'autoinforme d'acreditació del MEF, ens hem adonat que les dades d'estudiants
"incoming" de màster que figuren a la memòria del centre no s'ajusten a la realitat de la matrícula
final d'aquests estudiants i per això es proposa l'acció de millora 230.M.78.2021 "Modificació
del criteri per a incorporar dades d'estudiants".
Enquestes a estudiants que realitzen pràctiques acadèmiques en empreses. Aquestes
enquestes estan també incorporades a la intranet de gestions administratives i l’ETSETB és
l’encarregada de la seva gestió administrativa.
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A les pràctiques de caràcter curricular les respostes són properes al 100%, en canvi a les
respostes de les practiques extracurriculars tenen un percentatge de resposta més baix, ja que
no hi ha una repercussió a l’expedient acadèmic, però la voluntat de l’escola és trobar els
mecanismes per subsanar aquesta situació, si és possible, dintre del curs 2020-21.
Les respostes obtingudes ens permeten valorar l’experiència dels estudiants a les diferents
empreses i detectar possibles problemes. A diferència de la resta d’enquestes que es realitzen,
que estan en una escala de 1 a 5, les valoracions d’aquestes enquestes estan fetes en una
escala de 0 a 2 i a partir del segon quadrimestre del curs 2020-21 aquesta escala es modifica
als valors 1 a 5 unificant-se als valors de la resta d’enquestes. Les valoracions globals
d’aquestes enquestes les poden trobar a la Memòria del centre [Memòria 2020-21, secció 6.1.3].
En el curs 2019-20 un 79,84% dels estudiants les van valorar amb la nota màxima.
•

Enquestes als titulats sobre la formació rebuda. El GPAQ de la UPC, de manera coordinada
amb la resta d'Universitat Catalanes, realitza des del curs 2013/14 les enquestes a titulats.
L’ETSETB publica també aquestes enquestes amb el recull d’evidències del SGIQ [E.3.2.0.6].

•

Enquestes als empleadors. Sobre la formació dels estudiants en pràctiques. Aquestes
enquestes que les poden trobar a la Memòria del centre [Memòria 2020-21, secció 6.1.3] ens
permeten analitzar la satisfacció dels empleadors amb els estudiants que reben en pràctiques,
i detectar possibles incidències. Les valoracions d’aquestes enquestes estan fetes en una escala
de 0 a 2 i a partir del segon quadrimestre del curs 2020-21 aquesta escala s’ha modificat amb
els valors d’1 a 5. En el curs 2019-20 un 75,32% dels empleadors les van valorar amb la nota
màxima.
Enquestes d’inserció laboral. Les enquestes d’inserció laboral que realitza AQU i que tenen com
a objectiu obtenir informació sobre la situació laboral dels titulats i titulades i sobre la valoració
que fan dels serveis rebuts al llarg de la seva estada a la UPC es presenten com a evidències
del SGIQ de l’ETSETB a [E.3.2.0.7] i a la memòria del centre es recull un resum d’aquest informe
[Memòria 2020-21, secció 6.5].

•

Pel que fa a l’anàlisi dels resultats acadèmics de les diferents titulacions, aquests es venien
presentant i aprovant a CP. Des de la creació de les comissions acadèmiques de cada titulació, i tal
i com s’estableix al procés 1.2.2 “Anàlisi dels resultats acadèmics” del SGIQ disponible a [E.2.3.3],
l’anàlisi dels resultats acadèmics es presenta debat a la comissió acadèmica de la titulació, i
posteriorment a la Comissió Permanent que el debat i aprova.
3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per
a la millora continuada de la titulació.
El procés del SGIQ 1.8.1 “Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació”
disponible a [E.3.1.1] descriu com l’escola desplega el seu SGIQ i en fa el seguiment i la seva
modificació, si s’escau. També descriu el SGIQ i descriu el procediment fins a la seva aprovació,
identifica els responsables i participants.
El SGIQ de l’ETSETB va ser certificat, en el marc del programa AUDIT, per l’AQU el 23 de Novembre
de 2010 publicat a [E.2.3.1]. Amb l’experiència de la implantació del SGIQ des del 2010-11 i la
incorporació dels indicadors necessaris a la memòria del centre per a l’acreditació del 2016, en
l'informe de gestió del curs 2017-18 es va proposar una acció de millora pel curs 2018-19 consistent
en revisar els processos del SGIQ i reestructurar les comissions de l’escola. El nou SGIQ de l’escola
es va aprovar en CP el 07/02/2019, i la seva implantació coincideix amb una reestructuració de
l’organigrama de la UTGTIC CN i un canvi de l’equip directiu a 04/2019. Des d’aleshores, el SGIQ
s’ha anat modificant incorporant diverses millores. La més rellevant va ser l’aprovació del SGIQ a
CP el 02/12/2020 que incorpora, entre d’altres, un informe de seguiment específic biennal.
En l’informe de gestió, cada membre de l’equip directiu revisa l’estat de les accions de millora
proposades en l’informe anterior i proposa el pla de millora pel curs vinent. Des de l’informe de
gestió del curs 2018-19 s’utilitza un aplicació desenvolupada pel GPAQ per a generar una taula per
a cada acció de millora rellevant, com les taules que s’adjunten en el Pla de Millora d’aquest
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autoinforme. Aquesta millora introduïda en l’elaboració de l’informe de gestió ha facilitat que els
responsables d’elaborar el pla de millora hagin de complimentar els continguts que AQU recomana
que incloguin les accions de millora, és a dir, diagnòstic, identificació de causes, objectius a assolir,
prioritat, responsable, terminis, entre d’altres. Tot i que cal continuar treballant per a aconseguir que
els responsables dels processos del SGIQ incorporin plenament en les seves dinàmiques anuals
els processos del SGIQ, es considera que el SGIQ està suficientment implantat. Atès que el centre
compleix les condicions per a optar a la certificació del SGIQ mab un 50% dels estudis de màster i
de grau acreditats, es vol assolir l'acreditació institucional del centre i per això en el pla de millora
pel curs 2021-22 la millora 230.M.108.2022 "Acreditació institucional del centre".
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU
El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb
les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants.

Nota: Els indicadors d'aquest estàndard es troben principalment a la secció 2 'Personal Docent i
Investigador' de la memòria del centre [Memòria 2020-21].
4.1 El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les
titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si
escau, professional.
Tot i que el professorat s’analitza per a la titulació que s’acredita més endavant, la següent figura
facilitada pel GPAQ representa l’avaluació en recerca i docència de tot el PDI de l’ETSETB segons
el règim de dedicació que fa la UPC.

Figura. Règim de dedicació PDI ETSETB

En comparació amb l’avaluació de tot el PDI de la UPC [E.4.1.0.1], en una escala de A a D, el 84,7%
al 2017, el 85% al 2018 i el 87,4% al 2019 del professorat de l’ETSETB té una valoració A o B en
docència i recerca, per sobre del global de la UPC que és de 74,5% al 2017, 83,7% al 2018 i 85,5%
al 2019. El règim de dedicació del professorat de la UPC es regula mitjançant el text [E.4.1.0.2] on
s’estipula que els indicadors utilitzats per avaluar el compliment i la qualitat de la recerca dels
professors es basa en trams de recerca; en la capacitat de transferència de coneixement a la
societat, mesurada mitjançant la consecució́ de projectes de recerca; i en la capacitat de formació́
dels doctors i doctores. Així doncs, una valoració de A en recerca indica que el professor/a ha
participat en un projecte de recerca els darrers dos anys. Això aplica a PDI amb categoria CU, TU,
CEU, catedràtics contractats i agregats que representen el 95% del PDI de l’ETSETB. Com es pot

Informe de Seguiment de Centre

43/93

veure a l'anterior figura, més d’un 70% del PDI de l’escola assoleix una valoració A en recerca, que
correspon al voltant de 200 professors.
L’evidència [D.P.1] inclou la relació de projectes i convenis comptabilitzats a la UPC en la que l’IP
és PDI en 1ª assignació a l’ETSETB. La Taula P.8 en la presentació d’aquest document inclou un
resum de les dades d’aquesta evidència i on es pot observar que la mitjana de professors que han
estat IP des de l’exercici 2015 és d’uns 58. També, l’evidència [E.P.6] és el portal “futur” de la UPC
on es registra l’activitat investigadora del professorat de l’ETSETB.
Per últim, cal destacar que el percentatge d’hores impartides de docència a l’aula (HIDA) a càrrec
de professors doctors en les titulacions de l’escola està molt per sobre del percentatge mínim
estipulat per AQU, que és del 50% per graus i del 70% per màsters.
4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per
desenvolupar les seves funcions i atendre l’alumnat.
Tal i com s’observa a la Taula P.7 inclosa a l’apartat de Presentació del Centre, així com als
principals indicadors de l’ETSETB [E.2.2.2], un 90% del professorat amb assignació principal a
l’ETSETB és PDI permanent. L’evolució de la plantilla no ha variat significativament des del curs
2015-16, tot i que es manifesta un descens sostingut en el temps del PDI permanent. Aquests
percentatges són similars als que observem quan s’agrega tot el PDI que imparteix docència a
l’ETSETB, independentment del centre amb primera assignació. Aquestes dades estan disponibles
a la secció 2.3 ‘PDI amb docència a l’ETSETB per categoria i dedicació’ de [Memòria 2020-2021].
A la taula de la secció 2.3 s’hi pot comprovar el temps de dedicació del PDI del curs 2020-21, que
va se majoritàriament a temps complet.
El procés del SGIQ 1.2.4. ‘Coordinació docent’ disponible a [E.2.3.3] inclou la forma en què
l’ETSETB realitza la planificació docent. El sotsdirector responsable de planificació, d’acord amb el
director de l’Escola i juntament amb els caps o les caps d’estudis de cada titulació, preparen amb
periodicitat anual l’encàrrec docent del curs acadèmic posterior en compliment de l’assignació de
docència per a l’Escola aprovada en Consell de Govern de la UPC. La Comissió Permanent revisa
i aprova l’encàrrec docent, i el director comunica l’encàrrec docent als departament involucrats que
designen els professors o professores responsables de les assignatures.
El Consell de Govern de la UPC aprova l’assignació de punts de docència que corresponen a cada
centre d’acord a un model d’encàrrec docent [E.4.2.2] que depèn, entre altres paràmetres, de les
titulacions que ha d’impartir i el nombre d’estudiants equivalents a temps complet a que donen
servei. En els darrers cursos el nombre total de punts ha anat disminuint progressivament, fet que
dificulta cada cop més la implantació de titulacions noves.
A la secció 2.2 ‘Activitat docent del PDI per Titulacions’ de [Memòria 2020-2021] s'observa que el
nombre d’EETC per PDI ETC dels darrers cursos dels màsters impartits per l’escola està al voltant
de 5 pels màsters i de 7 als graus de l’escola, molt per sota del nombre de 25 dictaminat per AQU.
El motiu de que aquesta dada sigui més baixa als màsters que als graus és perquè, en general,
l’oferta d’assignatures optatives i “bridge” dels màsters cal que sigui molt àmplia per tal de poder
oferir els diferents perfils de formació de cada màster. Cal fer notar que aquest indicador no inclou
estudiants “incoming”. En qualsevol cas, és desitjable que la matrícula dels màsters augmenti per a
equilibrar aquestes dades.
El procés del SGIQ 1.2.3 “Adequació del Professorat” disponible a [E.2.3.3] estableix la forma en
què l’ETSETB analitza l’adequació́ del professorat. S’hi estableix que cada quadrimestre s’elabora
un informe amb una anàlisi de les dades obtingudes en les enquestes a l’estudiantat sobre
professorat i assignatures. Aquest informe es presenta i debat a CP i, si escau, s’aprova. A més a
més, la secció 2.5 ‘Resultats de les enquestes sobre l'actuació docent del professorat' de [Memòria
2020-2021] inclou els quadres resum de l'informe. Es pot veure que la valoració del professorat i
assignatures per part de l'estudiantat és força similar tot i que la participació ha baixat en relació als
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percentatges assolits abans de la pandèmia. El mecanisme més útil és reforçar les enquestes a
l'aula involucrant als caps d'estudis de les titulacions.
Pel que fa a la mida dels grups, la norma general que s’aplica en l’ajust de capacitats dels grups per
a la matrícula és grups de teoria amb uns 40 alumnes i de pràctica amb 20 alumnes, que
generalment treballen en parelles. Ens trobem però, amb una casuística molt diversa que sovint ens
obliga a desviar-nos d’aquesta norma. Així, els grups de teoria s'imparteixen a tot el grup complet
mentre que en les sessions pràctiques els alumnes o bé es divideixen en equips de treball (que
habitualment són per parelles) o bé les fan individualment.
4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i
investigadora del professorat.
L’ICE és l’institut de la UPC responsable de dur a terme el pla de formació del PDI de la UPC,
orientat a la millora de la seva activitat acadèmica. El Pla de Formació del PDI [E.4.3.1] regula les
propostes d’actuacions de l’ICE i durant la seva execució s 'incorporen els encàrrecs addicionals
del Consell de Direcció i de les unitats bàsiques de la UPC. Així, l’ICE elabora una proposta
quadrimestral d'oferta general de formació del PDI basada en les necessitats que ha detectat i les
propostes de millora que són fruit del procés d'avaluació del professorat. A la proposta inicial
s’incorporen els encàrrecs institucionals per part del Consell de Direcció i els que realitzen les unitats
bàsiques, així com informació relativa als ajuts a la formació externa. Pel que fa a aquest darrer
punt, a partir de les peticions del professorat i d 'acord amb els recursos disponibles, es determina
el pressupost a assignar als diferents àmbits i els criteris de priorització a utilitzar.
Els cursos organitzats per l’ICE cobreixen diferents modalitats com, per exemple, formació inicial i
continuada, innovació, Atenea, riscos laborals, anglès, i formació STEM. Aquestes modalitats es
revisen en funció de les línies estratègiques del Pla de Formació.
Segons la informació facilitada per l’ICE 42 professors diferents de l’Escola han participat en 74
activitats diferents (veure taula a la secció 2.4 de [Memòria 2020-2021].)
La satisfacció del PDI amb els cursos oferts per l’ICE es publica a la memòria de l’ICE. A tall
d’exemple, la memòria del curs 2017-18 conclou que la valoració acadèmica global és de 4,34 i la
valoració organitzativa del 4,3 en una escala de 1 a 5 [E.4.3.2, secció 2.4].
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE
El centre docent disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge
de l’alumnat.

5.1 Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i
els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.
El procés del SGIQ 1.2.5 ‘Orientació a l’estudiantat’ disponible a [E.3.1.1] de l’ETSETB estableix la
forma en que l’ETSETB revisa, actualitza i millora els procediments relatius a l’acollida, tutoria,
suport a l’aprenentatge i orientació laboral dels seu estudiantat. El Pla d’Acollida, Pla d’Acció Tutorial
(PAT), i Pla d’Orientació Laboral (POL) són evidències del SGIQ publicades a la guia del SGIQ
[E.3.1.1].
En concret, el PAT estableix la figura d'un tutor individual per a cada estudiant de màster, que ha
de ser professor del màster, i que ajuda a l'estudiant a escollir el millor itinerari d'assignatures
optatives atenent al seu perfil i interès professional. També, el PAT fa referència a tutoria
d'estudiants amb necessitats especials i altres situacions tals com mobilitat i pràctiques en empresa.
A més a més es desenvolupen les Mentories, que consisteixen en relacionar estudiants de cursos
superiors amb estudiants nouvinguts. Els caps d'estudis, juntament amb la sotsdirectora
d’estudiantat col·laboren en l’elecció dels estudiants i en l’orientació de les mentories que aquests
faran amb els estudiants nouvinguts. Aquestes tutories no tenen un contingut acadèmic en el sentit
estricte, sinó que pretenen orientar en l’adaptació als estudis universitaris, l’escola, les normatives
vigents. Al mateix temps els estudiants mentors solen indicar tècniques d’estudi adients per afrontar
els diferents reptes acadèmics.
Pel que fa al POL s'hi recullen les accions per a l'orientació laboral que són les pràctiques en
empresa, les assignatures de projectes i seminaris específics, el Forum Telecos i l'espai Emprèn de
la UPC, entre d'altres.
A més de les accions d’orientació laboral/professional de l’ETSETB, a nivell global de la UPC també
s’ofereix un suport específic [E.5.1.0.2] gestionat des d’UPC Alumni. Aquest servei de la UPC ofereix
un programa d’orientació i millora de l’ocupabilitat, amb tallers de formació, assessorament, borsa
de treball, entre d’altres.
Pel que fa a la satisfacció de l’estudiantat amb els recursos d’orientació que els oferim, disposem
de les següents dades generals de centre:
•

A les darreres enquestes realitzades als estudiants que han realitzat pràctiques en empreses,
un 79,84% les han valorat de manera global amb la nota màxima de 2, en una escala de 0 a 2.
El resultat de les darreres enquestes a les empreses és molt semblant a on el 75,32% ha valorat
de manera global amb la nota màxima de 2, les pràctiques, en una escala de 0 a 2. (veure secció
6.1.3 de la memòria del centre [Memòria 2020-21].

A nivell global, considerem molt positivament la valoració obtinguda de les pràctiques en empresa
en tant que són una eina d’inserció laboral de l’estudiantat del centre.
La responsable d’igualtat es presenta cada curs acadèmic als nous estudiants, oferint el seu suport
per qualsevol tema relacionat amb la discriminació per raó de gènere, així com presentant els
protocols d’actuació davant situacions tipificades i anunciant les diferents activitats que es realizen
durant el curs. Pensem que aquest suport és fonamental que estigui present en l’orientació
acadèmica dels estudiants.
En el tema d’inclusió s’ha inclòs el protocol en el cas de necessitar adaptacions acadèmiques. La
responsable d’inclusió descriu aquest protocol i la informació referent a igualtat en les sessions de
benvinguda per assegurar que totes i tots els estudiants reben aquesta informació abans de realitzar
la matrícula. També s’especifica el protocol al moment telemàtic de fer la matrícula. D’aquesta
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manera s’intenta millorar l’adaptació dels estudiants que ho necessitin i agilitzar els tràmits de cara
a la possible adaptació acadèmica que puguin necessitar.
5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les
característiques de la titulació.
El procés del SGIQ 1.5.1 “Gestió de Recursos Materials” disponible a [E.2.3.3] estableix la forma en
que l’ETSETB gestiona l’adquisició i manteniment dels recursos i infraestructures necessaris per
assolir els seus objectius. Les memòries anuals [E.5.2.2] descriuen les inversions i millores
realitzades cada curs.
Durant l'any 2020 les grans actuacions han estat per adaptar la docència presencial a la docència
híbrida i no presencial a causa de la pandèmia. Entre d'altres actuacions: adequació de 25 espais
de docència per poder fer docència híbrida [E.5.2.10]., adquisició de càmeres portàtils per fer
videoconferències, adquisició de micròfons amplificats, portàtils i ordinadors en préstec per
estudiants, professorat i PAS per facilitar la feina des de casa. També s'han fet actuacions per
disposar de més escriptoris virtuals modificant RaVaDa [E.5.2.22], aprofitant els ordinadors de les
aules informàtiques i laboratoris tancats, i ha permès als estudiants fer les pràctiques en els
mateixos equips que si anessin presencialment al Campus.
Fons documentals
La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) [E.5.2.3] és la que dona servei als tres centres del
Campus Nord de la UPC, entre ells l’ETSETB. Aquesta biblioteca és la més important de Catalunya
en recursos d’informació relacionats amb les TIC i l’enginyeria civil, i ofereix un fons especialitzat en
telecomunicacions, informàtica i enginyeria civil. Disposa dels llibres recomanats a les guies docents
de les titulacions que s’imparteixen al Campus Nord, bibliografia especialitzada, obres de consulta,
revistes, apunts, exàmens, treballs de fi de grau i de màster, i tesis doctorals. El servei e-BIB de les
biblioteques [E.5.2.4] dona accés a tota la comunitat UPC als recursos electrònics de la biblioteca
digital de la UPC. Aquest servei permet consultar les revistes, llibres i bases de dades electròniques
subscrites per la biblioteca de la UPC tant des de dins com des de fora de la UPC i des de qualsevol
dispositiu amb connexió a Internet. Aquest servei esdevé així una eina molt pràctica tant per a
l’estudi de l’estudiantat com per a la recerca del PDI del centre, ja que permet accedir a publicacions
a revistes i bases de dades, com per exemple IEEE Xplore Digital Library, d’una manera molt
immediata. Pel que fa a espais, la BRGF posa a disposició dels alumnes espais de treball i lectura,
aules d’estudi, sales de treball en grup i préstec d’ordinadors personals, i altre equipament.
L’evidència [E.5.2.5] inclou els resultats de la darrera enquesta sobre l’ús i la satisfacció de les
biblioteques de la UPC per part de l’estudiantat de l’ETSETB, realitzada el curs 2018-19. Amb un
nombre total de 296 respostes, cal destacar un valor alt de la mitjana de satisfacció global (5 sobre
6) a la darrera enquesta del curs 2018-19.
Entorns virtuals
L’ETSETB compta amb una intranet, un entorn virtual propi portal de les aplicacions informàtiques
per a la gestió i d'intercanvi d'informació de la docència. Està oberta a tot el col·lectiu que participa
en el funcionament de l'ETSETB: estudiantat, professorat, Personal d'Administració i Serveis i
col·laboradors externs. Tots aquells serveis específics de l'ETSETB que es necessiten per la gestió
i funcionament de la docència s'implementen a la intranet. A més, entre d’altres es facilita la
realització dels processos de TFE i de les pràctiques externes en empreses.
L’ETSETB també disposa d’entorns virtuals comuns a la UPC com són la e-secretaria [E.5.2.6] i el
campus virtual de docència Atenea basats en moodle [E.5.2.7]. L’entorn e-secretaria és un portal
multilingüe que ofereix gestions i tràmits relacionats amb l’expedient acadèmic dels estudiants, on
poder consultar i modificar dades personals, acadèmiques i bancaries, fer l’automatrícula, registrar
i depositar el TFE, realitzar sol·licituds electròniques, descarregar impresos i realitzar pagaments de
tràmits, entre d’altres. Atenea és l’entorn virtual d’aprenentatge de la UPC per tal de donar suport a
la docència i és bàsic en la interacció entre els estudiants i els professors. És una plataforma oberta
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i amb molta flexibilitat que ja porta un nombre significatiu de cursos sent emprada a tota la UPC.
Des del curs 2019-20 disposa d’una aplicació per a tauleta i mòbil. Per altra banda, a tot el campus
nord hi ha connexió wifi via eduroam.
Arran del confinament per la Covid-19, des del quadrimestre de primavera del curs 2019-20
l’ETSETB disposa de l’eina Google Suite ‘Enterprise for Education. Des del mes de febrer de 2021
es gaudeix de la llicència Google Workspace for Education Plus [E.2.5.8]. Aquesta eina, disponible
per a tota la comunitat UPC, permet el teletreball i la impartició de les classes de forma no presencial.
Al principi de la pandèmia es va adaptar el portal web com a lloc on disposar de tota la informació
sobre els recursos disponibles durant la pandèmia [E.5.2.23]. També s'ha desenvolupat eines per
la utilització dels diferents espais (aules docents, aules informàtiques i laboratoris) mitjançant control
d'ocupació màxima i Apparca eina d’assistència pel rastreig de la Covid-19 [E.5.2.24] per ajudar a
la Comissió de Seguiment Covid-19 al centre. També es va preparar Atenea-Exams per tota la UPC
per diferenciar entre l'entorn d'aprenentatge i l'entorn d'avaluació. En paral·lel es van buscar també
protocols i eines TIC [E.5.2.25] en l’àmbit d’ETSETB per garantir un pla alternatiu en cas que fos
necessari.
Aules
L’ETSETB utilitza els aularis del Campus Nord [E.5.2.9], que es comparteixen amb la Facultat
d’Informàtica de Barcelona i l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona. El nombre d’aules i la capacitat que disposa l’escola són suficients tant per a les classes
com per als exàmens. Aquestes aules estan equipades amb un PC, un projector i la pantalla
corresponent per facilitat la presentació de material multimèdia a l’aula. Durant el curs 2020-21 s'ha
equipat l’aula informàtica A2-S102 amb mobiliari mòbil i adaptable. Consta de cadires que són
autònomes amb rodes i que integren el lloc de treball individual de cada estudiant que juntament
amb els portàtils permeten treballar lliurement en tota l'aula, configurant-se com un espai idoni per
a l’impartició d’assignatures de projectes per la seva modularitat i ràpida reconfiguració.
Des de l’inici del curs 2020-21, i per tal de facilitar l’accés a la docència dels estudiants durant la
pandèmia, un gran nombre d’aules es van dotar amb sistemes de transmissió que permeten al
professorat retransmetre les seves classes a la vegada que es fan presencialment a l’aula [E.5.2.10].
Laboratoris
Els laboratoris on es desenvolupen les pràctiques a l’ETSETB tenen una capacitat d’uns 20
estudiants on es treballa habitualment en parelles. Els laboratoris tenen el software i/o hardware
necessari per a desenvolupar les pràctiques de totes les assignatures [E.5.2.11].
Tal i com es mostra a la següent taula, cada any l’ETSETB destina una partida específica del seu
pressupost (inversions en equipament docent) per renovar i actualitzar els equipaments dels
laboratoris docents del centre així com una partida específica (inversions en Pla Tic) per renovar i
actualitzar els equips informàtics.
La taula detalla les inversions d’aquests tipus dels últims 2 exercicis. L’exercici 2020 a causa de la
situació excepcional que es va viure per la situació de pandèmia, es va fer un esforç d’inversió molt
important per adequar les aules per poder realitzar l’ensenyament de forma híbrida o a distància.
També vam disposar d’ajuts i finançament de partides centralitzades de la UPC per destinar a
aquest tipus d’inversions en l’exercici 2020.

Exercici
2020
2019

Inversions
equipament
docent
81.269,23 €
56.493,45 €

Inversions Pla
TIC

Total Inversió

Finançament
propi

144.914,53 €
83.314,66 €

226.183,76 €
139.808,11 €

111.791,07 €
90.977,05 €

Finançament
centralitzat
UPC
114.392,69 €
48.831,06 €

Taula. Inversions en equipament docent i pla TIC dels exercicis 2019 a 2020. Dades extretes
de la memòria del centre [Memòria 2020-21].
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Satisfacció amb els serveis de l’ETSETB
Les enquestes de satisfacció amb els serveis [E.5.2.17, apartat “Enquestes de satisfacció del
serveis oferts ETSETB“] proporcionen informació bàsica per a la gestió i la millora de l’escola.
El curs 2016-17 l’ETSETB es va integrar al sistema d’enquestes de satisfacció que el GPAQ realitza
a tota la UPC [E.5.2.19]. Les enquestes que organitza el GPAQ són triennals per a l’estudiantat,
PAS i PDI.
El curs 2016-17 es va circular l’enquesta entre l’estudiantat. En relació als serveis de l’ETSETB i
instal·lacions docents es van consultar les següents qüestions, on s’afegeix entre parèntesi la
mitjana obtinguda, amb un mínim de 1 i màxim de 5 [E.5.2.20]:
•
•
•
•

Les aules (condicionament, equipament, il·luminació, mobiliari, etc) són adequades (3,82).
L'equipament dels laboratoris, tallers i espais informàtics són adequats (3,69).
La resta d'espais per a altres activitats d'estudi (aules d'estudi individuals i grupals) (3,91).
En general, estic satisfet/a amb els recursos i serveis destinats al meu ensenyament (3,54).

Es considera que aquests resultats són prou satisfactoris ja que en totes les qüestions s’obté una
mitjana per sobre de 3,5.
El curs 2017-18 es va circular l’enquesta entre el PAS i PDI [E.5.2.17, apartat “Enquestes de
satisfacció del serveis oferts ETSETB“ Curs 2017-18 PAS - PDI]. D’aquesta evidència es presenten
les següents gràfiques que mostren les qüestions en relació a les instal·lacions docents i entorns
virtuals del PDI, i als recursos i instal·lacions del PAS. En mitjana el col·lectiu PDI i PAS es mostra
satisfet amb els recursos, tot i que el PAS es mostra neutre amb les instal·lacions.

Figura 5.2.1. Valoració del PDI sobre recursos docents 2017-18.

Figura 5.2.2. Valoració del PAS sobre recursos i instal·lacions 2017-18.

El curs 2020-21 s’ha cursat una nova enquesta de satisfacció del PAS [E.5.2.21 apartat “Enquestes
de satisfacció del serveis oferts ETSETB“ Curs 2020-21 PAS UTGCNTIC]. L’any 2017 la UPC va
crear la UTG de l’àmbit TIC al Campus Nord que dona servei de suport de gestió i serveis a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), la Facultat
d’Informàtica de Barcelona (FIB) i a 12 departaments, set dels quals tenen seu al Campus Nord i
els altres cinc inclouen membres del PDI i PAS que treballen en l’àmbit TIC. Els resultats d’aquesta
enquesta corresponen als del conjunt del PAS de la UTGCNTIC i no exclusivament al personal de
l’ETSETB, com passava amb l’enquesta del 2017-18. El resum dels resultats de l’enquesta són els
següents:
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Figura 5.2.3. Valoració del PAS UTGCNTIC sobre recursos i instal·lacions 2020-21

Comparant els resultats amb els de l’anterior enquesta (2017-18) observem una millora tant en allò
referent a les valoracions de les instal·lacions, com a les valoracions sobre els recursos materials i
tècnics disponibles. La tercera questió plantejada aborda el tema de la seguretat en edificis i espais
durant la Covid-19, i on les valoracions rebudes mostren un elevat grau de satisfacció.
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS
Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els
resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es
corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de
satisfacció i laborals.

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST)
Nota: Els indicadors relacionats amb resultats acadèmics es troben a la secció 5.1.2 de la memòria
del centre [Memòria 2020-21] i els relacionats amb enquestes de satisfacció de l'estudiantat a la
secció 5.1.3.
6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. (GRETST)
Aspectes generals del pla d’estudis.
El reial decret 1027/2011 publicat al BOE del 3 d'agost estableix, en el seu article 6, els descriptors
dels resultats d'aprenentatge de les titulacions universitàries per al nivell 2 de MECES (nivell de
grau). Les assignatures del grau s'implementen d'acord a la definició donada en la memòria de
verificació del mateix, i per tant assoleixen els objectius del MECES. En particular cal destacar la
presència de continguts teòrics i experimentals que cobreixen tots els aspectes necessaris
relacionats amb las tecnologies i serveis de la telecomunicació, i també la presència d'assignatures
on es desenvolupa l'aprenentatge basat en l'elaboració de projectes d'enginyeria.
El GRETST s'estructura en una primera fase comuna de 60 crèdits obligatoris, anomenada Fase
Inicial, que l'estudiant ha de superar en un màxim de 2 anys (si cursa els estudis en la modalitat de
temps complet). Després de superar la Fase Inicial, la fase d'especialització comença amb 96 crèdits
obligatoris (tres quadrimestres) seguits de les assignatures de les quatre mencions del grau.
L'estudiant ha de cursar un mínim de 48 crèdits d'assignatures d'una de les mencions. Els 36 crèdits
restants per completar els 240 crèdits del grau s'obtenen dels 18 crèdits del TFG i dels 18 crèdits
optatius, que poden incloure 12 crèdits de pràctiques curriculars i altres reconeixements d'activitats
a nivell universitari.
Independentment dels blocs curriculars, un total de 4 assignatures (dues obligatòries de 6 crèdits
cadascuna, una obligatòria de menció de 12 crèdits i el TFG de 18) conformen un itinerari de
projectes d'enginyeria que permet, en particular, el desenvolupament de les competències
relacionades amb la metodologia CDIO en el camp de la telecomunicació.
L'assoliment de cadascuna de les competències descrites a la memòria de verificació es garanteix
mitjançant l'assignació de competències a cadascuna de les matèries que conformen el pla
d'estudis. Aquesta assignació es pot veure resumida a la taula de l'apartat 5, annex 1, secció 5.1.2
de la memòria de verificació del GRETST.
Les pràctiques externes no són obligatòries, però s'anima a l'estudiant a participar-hi, atès que són
un mecanisme eficaç d’orientació professional i d'adquisició de competències que faciliten la
inserció laboral. Concretament, com es pot veure a la memòria de verificació, les pràctiques
externes contribueixen a l'assoliment de la competència específica CE5, que per altre part ja es
cobreix mitjançant la matèria de Empresa (12 ECTS obligatoris).
En el cas particular del TFG, el sistema de proposta i assignació de treballs a estudiants garanteix
l'adequació dels temes proposats a les àrees d'expertesa del professorat i, per tant, a la temàtica
dels grups de recerca i transferència de coneixement dels quals formen part. El mecanisme general
per assignar la direcció dels TFG és competitiu atès que totes les propostes es fan públiques i és
l'estudiant qui selecciona les més adients per la seva formació, interès i habilitats desenvolupades.
Molt sovint, les propostes de TFG més valorades estan relacionades o formen part de projectes de
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recerca o de transferència de tecnologia i, per tant, garanteixen l'adequació del tema i del nivell als
objectius del TFG especificats a la memòria de verificació del GRETST.
Grau de satisfacció dels estudiants.
Els estudiants mostren una bona valoració de les assignatures i dels professors que imparteixen el
grau, tal com es reflecteix en els resultats de l'enquesta de satisfacció. L'enquesta és quadrimestral
i té un alt índex de participació que justifica la fiabilitat dels seus resultats. La valoració mitjana es
manté gairebé constant en els darrers anys i, en una escala d'1 a 5, la satisfacció respecte a les
assignatures és de 3,6 i respecte al professorat és de 3,8.
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (GRETST)
La metodologia docent que segueixen les diferents assignatures s'adapta al tipus específic de
matèria: teòrica, experimental o de projectes d'enginyeria. Les primeres utilitzen les classes
magistrals combinades amb classes de resolució de problemes, tot procurant que la grandària dels
grups permeti una correcta interacció amb l'estudiant. Les assignatures experimentals s'imparteixen
en grups petits adequats a la capacitat de cada laboratori docent. A les assignatures basades en
projectes es valora especialment la dinàmica del treball en grups, però amb un seguiment continu
per part dels professors responsables.
La combinació mesurada dels diferents paradigmes metodològics descrits abans permeten
l'assoliment de les diverses competències especificades al document de verificació del GRETST.
L'avaluació de les diferents assignatures combina l'elaboració de proves curtes específiques i de
treballs durant el curs, amb proves finals globals de cada assignatura. La configuració de l'avaluació
de cadascuna de les assignatures ve donada en funció de les seves competències i el seu caràcter:
assignatura teòrica, experimental o basada en projectes. Tota la informació rellevant del procés
d'avaluació de les assignatures es publica a l’inici de curs a les guies docents, i els resultats de les
proves parcials i treballs es comuniquen oportunament a l’estudiant al llarg del curs.
El TFG segueix un procediment específic que es basa en la interacció individual entre estudiant i
tutor. En el desenvolupament del projecte es requereix l'elaboració de documents de seguiment del
treball, com ara un pla de treball i la revisió crítica del mateix, tot seguint un calendari establert de
lliuraments. L'avaluació final del TFG, per part d'un tribunal d'especialitat, té en compte els diversos
aspectes de l'execució del projecte, que inclouen la memòria elaborada, la presentació oral i la
consecució dels objectius i les competències associades al treball. La ponderació dels diferents
aspectes de l'avaluació és la que fixa la Normativa de Treball Fi de Grau del GRETST: un 35% de
la nota la posa el director del treball i el 65% restant és la mitjana de les valoracions de cadascun
dels membres del tribunal, que té en compte la qualitat científic-tècnica del treball reflectida a la
memòria i la defensa oral. Concretament, la defensa oral té un pes del 30% en la nota del TFG.
Els TFG s'agrupen segons l'àmbit temàtic i es constitueixen tribunals per cadascun dels àmbits.
Cada tribunal avalua típicament 4 TFGs en una única sessió. El tribunal està format per un president
i un secretari, tots dos amb experiència en l'àmbit temàtic, i un vocal elegit entre els professors amb
docència al grau. Cada quadrimestre s’organitzen al menys una convocatòria ordinària i una
extraordinària de lectures de TFG. Les presentacions orals dels TFG són públiques i la informació
es publica al web de l’escola.
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació. (GRETST)
Graduats del GRETST
Els primers graduats del GRETST corresponents a estudiants de nou accés, que cursen les
assignatures del grau des del quadrimestre 1A, acaben el grau el curs 2018-19. Aquests estudiants
no són representatius del que serà el funcionament estable del GRETST, atès que són estudiants
declarats Aptes de Fase Inicial en els dos primers quadrimestres. El nombre de titulats es comença
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a estabilitzar a partir del curs 2019-20, però més endavant patirà l’efecte de la disminució del nombre
de places oferides en el GRETST el curs 2018-19. Per tant, no es preveu una estabilització efectiva
fins al curs 2022-23.
El nombre de graduats el curs 2020-21 és de 174 estudiants, similar al del curs 2019-20 (175
estudiants), i sensiblement superior als 155 titulats del curs 2018-19.
El nombre d’estudiants de la promoció 2015 (incorporats als estudis el quadrimestre 2015-1)
actualment titulats és de 130, dels quals 32 es van graduar el curs 2020-21. A la promoció 2016 hi
ha actualment 110 estudiants titulats (51 el curs 2020-21) i a la promoció 2017 hi ha 53 titulats.
Indicadors acadèmics
Les dades estadístiques recollides per la universitat donen els següents valors dels indicadors de
qualitat especificats en els documents del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de
l’ETSETB:
2018-19

2019-20

2020-21

Taxa de rendiment

74.8%

78.1%

68.7%

Taxa d’eficiència

93.6%

Verifica

89.6%

87.0%

Mín. 85%

Taxa d’abandonament

44.6%

43.4%

Màx. 40%

Taxa de graduació

34.4%

38.6%

Mín. 35%

Taula. Indicadors de qualitat SGIQ i valors de referència donats a la memòria de verificació (columna Verifica).

Les definicions dels indicadors mostrats a la taula es poden consultar al catàleg d’indicadors
disponible a la web del GPAQ (https://gpaq.upc.edu/lldades/).
La disminució de la taxa d’eficiència en els cursos 2019-20 i 2020-21 és natural atès que la xifra del
curs 2018-19 es calcula amb estudiants que han superat la Fase Inicial en dos quadrimestres i, per
tant, no representa el valor esperat de l’indicador. Les taxes d’abandonament i de graduació es
poden calcular per primer cop al curs 2019-20.
Cal esmentar que a la memòria de verificació el càlcul de la taxa d’abandonament no té en compte
els estudiants que van abandonar els seus estudis en el primer quadrimestre (al voltant del 10%).
Per tant, el valor de referència equivalent de la taxa d’abandonament calculada per la universitat
seria del 45%. S’observa un lleuger increment de la taxa de graduació, que es situa per sobre del
valor de referència del 35% al curs 2020-21.
Les taxes d’abandonament i de graduació poden variar significativament en els propers
quadrimestres, atès que la mida de les promocions ha disminuït. Aquest fet i la creació del
GREELEC, amb la conseqüent extinció de la menció de Sistemes Electrònics, afecten el
funcionament de la Fase Inicial del GRETST.
Rendiment a la Fase Inicial
El rendiment dels estudiants a la fase inicial considerant únicament els estudiants admesos via
preinscripció universitària presenta variacions significatives els dos últim cursos.
En la promoció 2019 es detecta un increment d’abandonaments desprès del primer quadrimestre,
causat probablement pel confinament de la primavera de 2020, que es compensa amb la disminució
del nombre d’estudiants desvinculats a les següents avaluacions curriculars, causada probablement
per la instrucció del Rector que amplia els terminis per superar la Fase Inicial en dos quadrimestres.
Sembla que el percentatge final d’aptes de Fase Inicial de la promoció 2019 serà similar al de les
promocions anteriors.
Sorprenentment, la promoció de 2020 és molt diferent de la resta de promocions, amb un increment
considerable d’estudiants que no superen o bé d’abandonament dels estudis en els dos primers
quadrimestres. La docència rebuda pels estudiants d’aquesta promoció és totalment presencial, i
l’única diferència aparent respecte a les promocions anteriors és haver patit la situació de
confinament en un curs crític com és el segon de batxillerat. En l’anàlisi detallada en funció de la
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nota d’accés, la disminució del percentatge d’estudiants declarats Aptes de Fase Inicial en dos
quadrimestres s’observa en tots els rangs de notes d’accés.
La comparació del nombre d’estudiants Aptes de Fase Inicial en 2 quadrimestres de les cinc
primeres promocions del GRETST dona un alt grau de coincidència, que oscil·la entre el 26% i el
29%. No es pot dir el mateix de la promoció 2020, on el percentatge es redueix al 17%.
La diferència de la promoció 2020 ja va ser detectada al final del quadrimestre de tardor, al observar
que el percentatge d’estudiants que no superen cap de les 5 assignatures de l’1A va augmentar del
26% en la promoció 2019 al 44% en la promoció 2020. De la mateixa manera, el percentatge
d’estudiants que superen les 5 assignatures de l’1A va baixar del 22% al 15%. També es va detectar
l’increment d’estudiants no presentats als exàmens. Tot i això, no es va detectar cap canvi
significatiu en el nombre d’estudiants que deixen de matricular-se en primavera (aproximadament
un 15%). La conclusió preliminar de l’estudi va ser que els estudiants normalitzarien el seu
rendiment acadèmic el quadrimestre de primavera, però al final el rendiment acadèmic mitjà no ha
millorat i ha situat el percentatge d’estudiants que no superen o abandonen els estudis en els dos
primers quadrimestres a un nivell mai vist anteriorment en el GRETST.
L’anàlisi detallada del rendiment per assignatures de la Fase Inicial reflecteix una disminució mitjana
de 10 punts percentuals en el percentatge d’aprovats a les assignatures de l’1A en el quadrimestre
2020-1 respecte a la mitjana dels quadrimestres 2016-1, 2017-1 i 2018-1 (el quadrimestre 2019-1
mostra xifres molt diferents de la resta de la sèrie, probablement pel confinament i el seu efecte en
la reavaluació de juliol de 2020). Una disminució mitjana de 10 punts és molt significativa, atès que
la màxima fluctuació dels percentatges d’una assignatura (diferència màxim-mínim) en els tres
quadrimestres esmentats és de 7 punts. El fet que les 5 assignatures mostrin variacions semblants
fa que la disminució del rendiment no sigui atribuïble a l’avaluació de cadascuna de les assignatures
sinó al col·lectiu d’estudiants.
Cal fer un seguiment del quadrimestre 2021-1 per tal de determinar si la preocupant disminució del
rendiment a l’1A és puntual o es repeteix a la nova promoció.
2015

2016

2017

Places ofertades

300

300

300

220

220

220

No superen FI

138

136

130

90(*)

79(*)

94(*)

-

-

-

1

20

86

Actualment pendents FI

2018

2019

2020

Superen FI en el temps previst
81
89
78
66
62
36
Taula. Resum rendiment a la Fase Inicial del GRETST. (*) Aquestes xifres encara poden augmentar a les següents
avaluacions curriculars

Rendiment a la Fase Específica
El percentatge d'aprovats a les assignatures de quadrimestres de cursos avançats es situen
majoritàriament entre el 70% i el 90%, excepte algunes assignatures de caire marcadament teòric i
fonamental que poden arribar en ocasions al 50% d'aprovats. Les assignatures optatives dels últims
quadrimestres i les assignatures de projectes d'enginyeria poden arribar fàcilment fins el 100%
d'aprovats. En conjunt, es veu que els estudiants que superen la fase inicial del grau progressen
sense gran dificultat fins al final dels seus estudis.
6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació. (GRETST)
Les enquestes d’inserció laboral que realitza l’AQU periòdicament no inclouen encara resultats atès
que la darrera realitzada correspon a la promoció 2015-16, i els primers titulats del GRETST que
van cursar el grau sencer (sense adaptar parcialment altres estudis cursats prèviament) van acabar
els estudis a l’estiu de 2019.
D’altra banda, l’enquesta d’inserció laboral inclou els titulats dels graus TIC extingits pel grau
GRETST, i és raonable esperar resultats similars pel GRETST. L’ocupació dels titulats dels graus
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recentment extingits és molt elevada: supera el 90% en tots els graus excepte el d’Enginyeria
Telemàtica, que és del 80% (no significatiu per considerar tan sols 5 persones). En qualsevol cas,
el 100% dels enquestats treballen o han treballat després del estudis. Entre el 50% i el 80% dels
estudiants (depenent del grau concret) havien treballat els darrers dos anys dels seus estudis en
una feina relacionada amb la carrera, ja sigui a temps parcial o a temps complet.
Més del 95% dels estudiants van trobar la seva primera feina abans del 6 mesos. El salari brut anual
de més del 40% dels titulats supera els 30.000€.

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (GRELEC)
Nota: Els indicadors relacionats amb resultats acadèmics es troben a la secció 5.2.2 de la memòria
del centre [Memòria 2020-21] i els relacionats amb enquestes de satisfacció de l'estudiantat a la
secció 5.2.3.
6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. (GREELEC)
Aspectes generals
Els objectius MECES estan associats intrínsecament a la memòria de verificació del grau i, per tant,
es considera que la titulació els compleix ja que es manté el pla definit al document de verificació.
Els continguts teòrics i pràctics, tant pel que fa a pràctiques com assignatures de projectes,
cobreixen totes les competències associades al àrea d’electrònica de telecomunicació on es situa
la titulació.
S’ha de dir, no obstant, que el grau es troba encara en la seva fase d’implantació i, per tant, no es
poden donar resultats estadístics fiables.

La titulació, associada a un total de 240 crècits, te una estructura amb tres blocs curriculars.
La primera fase curricular, denominada fase inicial, està associada a 60 crèdits obligatoris
que l’estudiant ha de superar en un màxim de 2 anys si cursa els estudis en modalitat de
temps complert. L’exigència de temps s’incrementa a 4 anys per estudiants que cursen la
titulació a temps parcial.
La segona fase curricular, denominada fase central, està associada a 144 crèdits obligatoris
i 18 crèdits optatius, els quals, poden incloure 12 crèdits associats a pràctiques curriculars
i reconeixement d’activitats d’extensió universitària.
La tercera fase curricular es el projecte de fi de grau de 18 crèdits.
La memòria de verificació de la titulació descriu l’assignació de totes les competències
associades al grau dins de les seves matèries. Aquest desglossament, finalment, s’afina
distribuint les competències en totes les assignatures del pla d’estudis. L’assoliment de les
competències bàsiques, generals i específiques estan associades als resultats acadèmics
de les assignatures. En el cas de les competències transversals, el seu assoliment s’avalua
de manera específica dins de les matèries associades.
En tot cas, sempre es garanteix l’assoliment de les competències amb independència del
itinerari que faci l’estudiant. En particular, las assignatures optatives inclouen les
competències transversals CT5, CT6 i CT7. Aquestes competències es troben associades
també a altres matèries per garantir el seu assoliment per estudiants que tenen
reconeixement de crèdits per pràctiques en empresa o activitat d’extensió universitària.
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Satisfacció dels estudiants

El estudiants fan una bona valoració de les assignatures i els professors de la titulació. Això
es demostra a l’enquesta que es fa periódicament a cada assignatura. En particular, pel
segon quadrimestre del curs 2020-21, la mitjana de valoració de les assignatures va ser de
3,57 sobre 5.
Donat que el pla d’estudis es troba en fase d’implantació, al curs 2020-21, no hi ha encara cap
estudiant que faci pràctiques externes ni que s’hagi matriculat del treball de fi de grau. Per tant no
es pot avaluar el grau de satisfacció en aquests aspectes.
Com s’ha indicat, atesa la fase actual d’implantació del pla, encara falten anys per poder donar una
valoració de satisfacció dels futurs titulats al grau.
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (GREELEC)
Les assignatures del grau fan una combinació de diferents metodologies docents, totes elles
habituals dins del camp de l’enginyeria.
Una part de la dedicació presencial es realitza en classes magistrals teòriques i de resolució de
problemes. La mida de grup no arriba, en general, als 60 estudiants i, per tant, es pot aconseguir
una adequada interacció amb els estudiants. De fet, la bona interacció entre els estudiants i els
professores ha estat una valoració positiva habitual a les reunions de coordinació horitzontal.
Una part important de les assignatures de la titulació combina els continguts teòrics i de problemes
amb sessions de laboratori de caire pràctic. En general amb una mida no superior a 20 estudiants
que treballen en grup de dues persones.
El pla d’estudis inclou també continguts de treball en grups de major grandària per assignatures
basades en projectes però, atès que aquest és un grau nou, aquestes assignatures comencen a
implantar-se al curs 2020/21 amb l’assignatura “Tècniques d’Emprenedoria” que tindrà continuació
amb l’assignatura “Integració de Sistemes” al curs 2021/22.
De la mateixa manera que l’aprenentatge es fa mitjançant diferents mètodes que s'adeqüen als
diferents continguts de les matèries, l’avaluació intenta també validar l’assoliment de les diferents
competències. Pels continguts teòrics, una part de l’avaluació es realitza amb proves escrites al final
del curs però també es realitzen proves d’avaluació contínua, distribuïdes durant el curs, que
permeten a l’estudiant valorar el grau d’assoliment dels objectius de cada assignatura. En el cas
dels continguts pràctics, l’avaluació combina, en general, el treball realitzat i demostrat dins del
laboratori amb la presentació d’informes del treball pràctic que permeten no tan sols avaluar els
resultats obtinguts sinó també la capacitat de presentar, amb qualitat, els resultats experimentals.
El mètode d’avaluació pot ser diferent a cada assignatura com a conseqüència del gran ventall
d’opcions disponibles. Per tal de garantir un coneixement adequat de l’estudiant sobre el mètode
d’avaluació, aquest es publica a les guies docents disponibles a la web de l’escola.
Com s’ha comentat abans, aquest grau no té encara estudiants de pràctiques curriculars. Aquestes
començaran al curs 2021/22. La metodologia proposada per aquests continguts es basa en la
interacció de l’estudiant amb el seu responsable dins de l’empresa on fa les pràctiques i en la
supervisió per part d’un professor tutor de l’escola.
En el cas de projectes de fi de grau està previst que l’avaluació es realitzi per part d’un tribunal que
consideri no només l’assoliment dels objectius del projecte sinó també la metodologia realitzada i la
capacitat de l’estudiant de presentar públicament el projecte realitzat.
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6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació. (GREELEC)
La fase actual d’implantació del grau GREELEC no és adequada per valorar els indicadors
acadèmics. Tot i això, es poden comentar alguns resultats preliminars. En particular, la següent
taula mostra els resultats oficials de la UPC pel que fa a la fase selectiva del primer any de la
titulació.

Com es pot veure només hi ha informació oficial fins al curs 2019-20. En particular, les dades
completes nomes existeixen pel curs 2018-19 ja que per algunes dades associades a cada promoció
cal tenir, al menys dos anys d’informació. Es veu que per aquesta primera promoció, un 40,7% dels
estudiants va passar la fase inicial en un any i un 20,4% addicional la va superar en dos anys. Per
tant, un 61,1% dels estudiants que van entrar han superat la FI dins del termini màxim establert a la
normativa de permanència de 2 anys. Es veu també que un 20,4% dels estudiants van ser declarats
no aptes de primer any en no ser capaços de superar 12 crèdits (dues assignatures) i que un 3,7%
han estat declarats no aptes de FI en no superar-la en dos anys. El 14,8% restant d’estudiants son
estudiants que encara no han superat la FI, però no han estat declarats no aptes degut
majoritàriament a la modificació dels requisits de permanència associat a la pandèmia COVID 2019..
Encara és d’hora per valorar la fase inicial que correspon al primer any acadèmic (dos
quadrimestres) i, encara no hi ha dades fora d’aquesta fase, però en general els resultats obtinguts
són adequats pel nivell d’exigència.
A continuació podem veure els resultats de les assignatures del quadrimestre 1A de la fase inicial.

Per cada assignatura, es mostra el nombre d’estudiants en cadascuna de les següents categories:
•
•
•
•

Aprovats (nota ≥ 5)
Compensables (5 > nota ≥ 4)
No compensables (4 > nota ≥ 0)
NP: No presentats (nota = 0)

A algunes assignatures com Algorísmia i Física es mostra una millora contínua dels resultats. En el
cas de Física, hi ha un percentatge important d’estudiants entre 4 i 5 susceptibles de compensar
l’assignatura.
A les altres assignatures es dona una certa oscil·lació dels resultats que es especialment notòria a
Components i Circuits ja que la corba de distribució de notes no està encara estabilitzada.
Les assignatures de matemàtiques, Càlcul i Àlgebra son les que acostumen a tenir pitjor resultats.
Tot i això el nombre d’aprovats es troba per sobre del 65% al curs 2020-21.
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A continuació es mostren les gràfiques per les cinc assignatures del quadrimestre 1B, també a la
fase inicial.

Entrat el quadrimestre B del curs 2019-20 va produir-se el confinament total associat a la pandèmia
COVID. Això fa que sigui difícil comparar la progressió del resultats.
Eliminant els resultats de 2019-20 es veu una certa tendència a la millora dels resultats a totes les
assignatures.
En tot cas, la taxa d’aprovat no baixa del 55% en el curs 2020-21. Els pitjors resultats es donen per
assignatures de matemàtiques tot i que a questes hi ha un important nombre d’estudiants en la zona
compensable entre 4 i 5.
Una vegada superada la fase inicial, els resultats dels estudiants son molt millors dins de la fase
central de la titulació que agrupa totes les assignatures fora del primer any. En particular pel
quadrimestre 2A tenim:

Com es pot veure, el rendiment a 2A, fora de la fase inicial és alt, entre un 72% i un 93%.
S’ha de tenir en compte que al curs 2019-20 pràcticament només hi havia els estudiants que havien
passat neta la fase inicial en un curs. Al curs 2020-21 ja hi ha una major varietat en la població del
estudiants.
S’haurà d’esperar a resultats futurs per veure com s’estabilitzen les estadístiques.
A continuació podem veure les gràfiques de les assignatures del quadrimestre 2B.

El rendiment a 2B, fora de la fase inicial és alt, entre un 70% i un 97% per totes les assignatures tret
de Tractament del Senyal que te un rendiment del 54%.
Aquesta assignatura s’haurà de seguir de manera especial ja que te uns resultats molt pitjors de
l’assignatura Senyals i Sistemes que la precedeix en contingut a 2A.
Igual que al quadrimestre 1B, la pandèmia, i el confinament associat, va entrar en el curs 2019-20.
En aquest cas, però, només va afectar a una població ja filtrada per la fase inicial.
En tot cas, no es fàcil comparar els resultats dels cursos 2019-20 i 2020-21 i haurem d’esperar per
saber com s’estabilitzen les estadístiques.
El curs 2020-21 és el primer que ha tingut estudiants als cursos 3A i 3B. A continuació podem veure
les gràfiques de les assignatures del quadrimestre 3A.

Informe de Seguiment de Centre

58/93

El rendiment a 3A és alt, entre un 85% i un 100% per totes les assignatures. De fet hi ha 3
assignatures amb una taxa d’aprovats del 100%.
En principi és el que s’esperaria per estudiants que han passat cada curs net.
A continuació podem veure les gràfiques de les assignatures del quadrimestre 3B.

El rendiment a 3B és alt, entre un 95% i un 100% per totes les assignatures. De fet, només una
assignatura, no arriba al 100% i és per un únic estudiant que treu una nota molt més baixa que els
seus companys.
Com en el cas anterior és el que s’esperaria per estudiants que han passat cada curs net.
Donat que no hi ha encara cap estudiant que hagi cursat totes les assignatures de la fase central,
no s’ha fet cap avaluació curricular d’aquesta fase.
Les dades oficials de la UPC, fora de la fase inicial, disponibles a data d’aquest informe son les
següents.

Com es pot veure, només hi ha dades fins el curs 2019/20. Aquest, a més, es el primer any en que
hi ha estudiants fora de la fase inicial.
La taxa d’èxit es defineix com la relació entre el nombre de crèdits ordinaris superats per l'estudiantat
i el nombre de crèdits ordinaris presentats. Aquesta taxa es del 88,2% i està en consonància amb
els resultats indicats anteriorment en el detall de les assignatures de la fase central.
La taxa de rendiment es defineix com la relació entre el nombre total de crèdits superats (exclosos
els adaptats, convalidats, reconeguts) per l'estudiantat i el nombre total de crèdits en els que s'ha
matriculat. Aquest indicador expressa el grau d'eficàcia de l'estudiantat i de la institució docent en
relació a la seva activitat acadèmica. A mesura que el valor de l'indicador s'aproximi al 100%
expressa un major grau d'eficàcia i, en conseqüència, una millor taxa de rendiment.
La taxa de rendiment pel curs 2019/20 és del 87,5%. Donat el petit nombre d’estudiants amb crèdits
adaptats, convalidats o reconeguts, aquesta taxa es molt similar a la d’èxit.
L’anàlisi comparatiu de taxes d’èxit i rendiment entre diferents anys acadèmics tindrà més sentit
quan el grau es trobi en règim permanent.
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Els valors estimats a la memòria de verificació per la titulació definien una taxa de graduació del
50%, una taxa d’abandonament del 25% i una taxa d’eficiència del 90%. Actualment, però, la
titulació no s’ha impartit prou temps per poder contrastar aquestes previsions.
Tot i que el grau no es troba en règim permanent, es interesant analitzar la matrícula dels estudiants
i la seva evolució al llarg dels anys.

Es pot veure que la matrícula per primera vegada es manté al voltant del 92,6% i que la matrícula
per 3 vegades es encara molt reduïda. El nombre de crèdits repetits ha baixat del 8,3% al 7,4%
respecte del curs anterior. Aquesta baixada te sentit durant la implantació del pla d’estudis ja que
les assignatures de la fase central tenen un taxa d’aprovats substancialment més alta que a la fase
inicial.
El nombre de estudiants equivalents a temps complert (EETC) es de 122,4. Aquest nombre te sentit
donats els abandonaments i el fet que ja han entrat al grau 3 promocions d’un 50 estudiants
cadascuna.
6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació. (GREELEC)
Les enquestes d’inserció laboral que realitza l’AQU periòdicament no inclouen encara resultats atès
que el grau es troba encara en fase d’implantació. De fet, els primers titulats del GRELEC que cursin
el grau sencer acabaran a la promoció 2021-22.
Tot i això, durant el procés d’elaboració del pla d’estudis es va fer una consulta a l’entorn empresarial
proper i com a resultat es va comprovar una bona adequació de les competències associades al
grau respecte de les necessitats empresarials dins del seu àmbit.

Grau en Enginyeria Física (GEF)
Nota: Els indicadors relacionats amb resultats acadèmics es troben a la secció 5.3.2 de la memòria
del centre [Memòria 2020-21] i els relacionats amb enquestes de satisfacció de l'estudiantat a la
secció 5.3.3.
6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. (GEF)
La finalitat del GEF és proporcionar als estudiants 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 món relacionat amb la física i les noves tecnologies, així com en altres enginyeries
(telecomunicació, electrònica, industrial, ...). Les assignatures del grau s'implementen d'acord a la
definició donada en la memòria de verificació del mateix, que va ser valorada favorablement per
l'AQU, i per tant assoleixen els objectius del MECES. Al web del GEF (secció ‘Estudis’, apartat
‘Competències’), es troben les competències específiques i genèriques que un estudiant del grau
ha d'assolir, tot indicant en quines matèries i assignatures concretes ho farà. I a la guia docent de
cada assignatura s'indiquen les competències concretes a les quals contribueix.
El pla d’estudis consta de 240 crèdits (60 de formació bàsica, 120 d'obligatòria, 30 d’optativa i 30
del TFG), distribuïts en 4 cursos de 60 crèdits cadascun. Els tres primers cursos del pla corresponen
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a assignatures obligatòries, el primer quadrimestre de 4t a les optatives i el segon de 4t al Treball
de Fi de Grau (TFG). Totes les assignatures són de 6 crèdits excepte el TFG que és 30. Les
assignatures optatives s'imparteixen en anglès, així com 6 de les obligatòries. Cal destacar la
formació teòrica i pràctica que reben els estudiants en Mètodes Numèrics i Computacionals a 1r i
2n. La formació més pràctica es concentra a 3r i 4t curs del grau, amb la finalitat de fer pràctiques
de laboratori més complexes i interessants quan els estudiants estan més formats i capacitats per
aprofitar-les. Destaca l’alt grau experimentalista del 3r curs, amb assignatures com Instrumentació
i Projectes d’Enginyeria Física 1 i 2.
Al GEF no està previst que els estudiants facin pràctiques externes obligatòries ni optatives
curriculars. Tot i així, es promou i facilita que facin pràctiques externes no curriculars, principalment
a l'estiu, en grups de recerca de la pròpia UPC, en centres de recerca externs que col·laboren amb
alguns professors, ja siguin d'àmbit català com l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l'Institut de
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB), o el Sincrotró ALBA, i a
l'estranger. A la web d'EF es pot consultar la relació de pràctiques no curriculars fetes cada any pels
estudiants del grau.
Pel que fa al TFG, el fet que sigui de 30 crèdits (nombre elevat comparat amb el que és més habitual
a altres graus a l’àmbit de la Física i l’Enginyeria) permet que els estudiants s'hi puguin dedicar a
temps complet durant el quadrimestre i, si és possible, aprofitar per fer una estada de mobilitat
internacional. Els estudiants del CFIS acostumen a fer el TFG al quadrimestre de tardor, mentre que
els altres el fan majoritàriament a la primavera. Pràcticament tots els estudiants del CFIS realitzen
el TFG a l’estranger. Els TFG són dirigits per professors del grau o per col·laboradors seus en grups
de recerca de la pròpia UPC, en centres de recerca estrangers o de Catalunya com l'Institut de
Ciències Fotòniques (ICFO), l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l'Institut de Recerca
Biomèdica (IRB), o el Sincrotró ALBA. En aquests darrers casos, el professor del grau fa de
codirector o tutor. La impressió és que el grau de satisfacció dels estudiants que van a aquests
centres és molt alt, i, d’altra banda, els directors externs valoren molt bé als estudiants del GEF.
A les enquestes de satisfacció fetes online per la UPC, el grau de satisfacció dels estudiants amb
les assignatures es pot considerar positiu (amb una puntuació mitjana dels darrers 3 cursos de 3,5
sobre 5), i la valoració dels professors és alta (amb una puntuació mitjana al voltant de 4 sobre 5 en
els darrers 3 cursos). També és alta la satisfacció general dels estudiants amb la titulació, amb un
valor mitjà en els darrers 3 cursos de 4,4, i és destacable el fet que un 86% d’alumnes (mitjana 3
darreres cursos) triarien la mateixa titulació (algunes enquestes tenen baixa participació).
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (GEF)
Cada assignatura del GEF defineix en la guia docent la metodologia i activitats docents així com el
mecanisme d'avaluació corresponents. Les guies docents es revisen i publiquen cada any. La
metodologia docent que segueixen les diferents assignatures s'adapta al tipus específic de matèria,
més teòrica, amb contingut experimental o les de projectes d'enginyeria física. Les primeres utilitzen
les classes magistrals combinades amb classes de resolució de problemes. Les assignatures amb
pràctiques s'imparteixen en grups petits adequats a la capacitat de cada laboratori docent.
A la majoria d'assignatures obligatòries l'avaluació consisteix en un examen parcial a meitat de
quadrimestre i un examen final. El calendari lectiu inclou una setmana d’exàmens sense docència
a meitat de quadrimestre. A les assignatures sense pràctiques el pes del parcial acostuma a estar
al voltant d'un 30%, el del final d’un 65% i el de activitats addicionals entre el 5% i el 15%. A les
assignatures de Projectes d'Enginyeria Física 1 i 2 només es tenen en compte les pràctiques i
projectes realitzats. A les assignatures optatives el mètode d'avaluació depèn dels resultats
obtinguts als exàmens, si és el cas, i la valoració dels treballs i projectes realitzats, amb diferents
ponderacions en cadascuna. Tota la informació rellevant del procés d'avaluació de les assignatures
es publica a l’inici de curs a les guies docents, i els resultats de les proves parcials i treballs es
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comuniquen a l’estudiant al llarg del curs. Els estudiants que no superen una assignatura al final del
quadrimestre tenen l'oportunitat de fer un examen extraordinari a final de curs.
Aquest conjunt de mètodes d’avaluació, què és públic, i es correspon al sistema d'avaluació indicat
al document de verificació, permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge perquè les
activitats d’avaluació són variades, es fan al llarg de tot el curs i permeten avaluar els diferents
resultats d’aprenentatge associats a les matèries que consten a la memòria de verificació.
En el cas particular del TFG, l'estudiant ha de redactar una memòria que ha de dipositar abans de
la seva presentació en sessió pública davant d'un tribunal format per un president, un secretari i un
vocal. Per regla general, un tribunal avalua un conjunt de treballs relacionats per l'àrea temàtica. La
qualificació del TFG correspon al 35% de la qualificació atorgada pel (co)director i el 65% de la
mitjana de les qualificacions atorgades pels membres del tribunal. Les memòries realitzades es fan
públiques a UPCommons.
La qualitat dels TFG és la prova definitiva per certificar el nivell d’aprenentatge assolit pels estudiants
del grau. Aquesta qualitat no només s'evidencia amb les qualificacions que s'obtenen, sinó que hi
ha altres indicadors com els informes molt favorables que fan els directors externs i la publicació de
part d'alguns treballs en revistes científiques de reconegut prestigi internacional, com es pot
comprovar a la relació dels TFG llegits cada curs. L'alt nivell assolit es posa de manifest al final de
cada curs, quan els estudiants que han fet el TFG participen en la Sessió de Pòsters dels TFGef
oberta a tots els professors i estudiants del grau. Els pòsters es publiquen al web del GEF.
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació. (GEF)
Tal i com es recull en detall a l’Informe d’Avaluació Acadèmica del curs 2020-21 els indicadors
acadèmics mostren un molt bon funcionament del GEF.
Indicadors SGIQ
A la memòria de verificació del GEF es va estimar que la taxa d'eficiència seria del 85%, la
d'abandonament del 25% i la de graduació del 30%. En tots casos, els valors d'aquests indicadors
obtinguts en les dades corresponents als quatre últims cursos (17-18, 18-19, 19-20 i 20-21) són molt
millors que els valors inicials previstos (veure taula). L’eficiència (relació percentual entre els 240
crèdits del pla d'estudis i la mitjana del total de crèdits matriculats per un estudiant fins graduar-se)
entre els graduats cada curs frega el 100%, vol dir que els estudiants repeteixen molt poques
assignatures. Els pocs que repeteixen acostumen a ser els mateixos, tot i que la majoria no ho fa.

Rendiment i nota mitjana per cursos
La taxa de rendiment proporciona una mesura global de com està funcionant el grau. Analitzem amb
més detall quin ha estat el rendiment (percentatge de crèdits superats entre el total de matriculats)
i la nota mitjana (obtinguda entre tots els presentats, comptant cinc vegades més el TFG perquè és
de 30 ECTS) als diferents cursos i com ha evolucionat aquest rendiment i nota mitjana als diferents
anys. El rendiment és l’esperat tenint en compte la nota de tall exigida als estudiants que accedeixen
al grau. Enguany, al curs 2020-21, el rendiment més baix ha estat el del primer curs, amb un 85.8%,
a segon i tercer ha estat d’un 92.0% i un 96.5% i ha pujat a un 100% a quart amb les optatives i el
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TFG. La nota mitjana és baixa tenint en compte la nota de tall d’entrada. La nota va pujant d’un 6.6
a 1r, a un 7.2 a 2n, a un 7.7 a 3r i és superior a 9 a 4t.
La següent figura mostra el rendiment i la nota mitjana per cursos pels diferents anys. Es consolida
1r com a curs amb un rendiment i nota Mitjana inferiors (i no a 2n com era habitual). Al curs 202021 s’ha produït una lleugera baixada del rendiment i la nota mitjana a 1r curs. Les classes no
presencials a la tardor a partir de les 3-4 setmanes d’inici de curs degut a la pandèmia, en alumnes
que ja havien patit el confinament en 2n de batxillerat, podria haver produït aquesta baixada. Les
variacions en el rendiment a la resta de cursos no són significatives.

Anàlisi del rendiment acadèmic per cohort d’inici
La taula mostra, per cada cohort d’inici, el desglossament del nombre d’alumnes que abandonen i
es graduen. La majoria d’abandonaments es produeixen el primer any. Acostumen a abandonar 56 estudiants el primer any, excepte a la cohort de 2015 i 2017, que van abandonar uns 10 estudiants,
i a la cohort de 2016 en què van abandonar només 2 alumnes. El nombre d’estudiants que
abandonen el 2n i 3r any va ser més alt del que era d’esperar durant els primers anys d’implantació
del grau, però a les 3 últimes cohorts l’abandonament entre 2n i 3r ha estat petit. Així, mentre que a
la cohort de 2011 van abandonar entre el 2n i 3r any 11 estudiants, a les cohorts de 2012 a 2014
ho van fer 5 estudiants, i aquesta xifra s’ha reduït a 1-3 estudiants a les darreres cohorts. És
remarcable que l’abandonament a la cohort del 2016 va ser molt petit.
Pel que fa a la graduació, gairebé tots els alumnes es graduen durant el seu 4t o 5e any, només
puntualment algun alumne per cohort necessita més de 5 anys per graduar-se. A les cohorts del
2012 i 2013 cap alumne va utilitzar més de 5 anys per acabar. La distribució de notes es recull a la
taula, i a les dues gràfiques es pot veure representada aquesta distribució de notes junt amb el
percentatge d’alumnes que es graduen, abandonen o continuen matriculats al grau.
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Anàlisi per assignatures del grau
A les següents figures, i per a cada curs, mostrem una taula amb el detall de rendiment i nota mitjana
de cada assignatura durant el curs 2020-21. A mes, representem l’evolució de la nota mitjana de
cada assignatura, separada per quadrimestres.
Primer Curs:
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Segon curs:

Tercer curs:
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Quart curs:

65/93

Informe de Seguiment de Centre

66/93

6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació. (GEF)
Hem aconseguit fer el seguiment d'un 70% del més d'un centenar de graduats de les primeres
promocions, i sabem que la majoria han fet o fan un màster. Més d'un 40% el fan a l'estranger, quasi
tots en universitats diferents. D'entre els que fan el màster a Catalunya, destaca el de Fotònica
organitzat conjuntament par la UPC, la UB i la UAB, a banda del Màster in Advanced Mathematics
and Mathematical Engineering (MAMME) que fan alguns estudiants del CFIS que han fet la doble
titulació amb matemàtiques. De les darreres promocions no disposem d’informació exhaustiva.
La darrera enquesta d’inserció laboral realitzada per l’AQU inclou informació referent a la promoció
2015-16 i va tenir una participació del 40% (15 respostes rebudes). Tots els participants menys un
treballen actualment, un 40% ho fan fora de Catalunya. Un 47% han realitzat estudis de Màster i un
27% realitzen en l’actualitat estudis de doctorat (5 estudiants). El salari brut anual del 47% dels
titulats supera els 30.000€ i el 80% tornarien a triar els mateixos estudis.

Master’s degree in Telecommunications Engineering (MET)
Nota: Els indicadors relacionats amb resultats acadèmics es troben a la secció 5.4.2 de la memòria
del centre [Memòria 2020-21] i els relacionats amb enquestes de satisfacció de l'estudiantat a la
secció 5.4.3.
6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. (MET)
El pla d'estudis del MET ha estat dissenyat per donar una alta qualitat d'ensenyament definint-lo en
la franja alta de volum de crèdits (120 ECTS) i per tenir una alta flexibilitat tot i la rigidesa que imposa
l'ordre ministerial CIN/355/2009.
Primerament, els alumnes han de cursar un bloc de 45 ECTS de crèdits obligatoris (anomenat
“core”) que contenen els continguts mínims per cobrir totes les competències que marca
l'anomenada ordre. A continuació han de realitzar una fase d'especialització que pot ser de 15
ECTS, en aquest cas l'anomenem intensificació, o de 30 ECTS, en aquest cas l'anomenem
especialització i s’especifica en el diploma. La resta de crèdits fins arribar a 90 ECTS són optatius.
El TFM és de 30 ECTS, el que permet realitzar un treball amb una profunditat i assoliment de
coneixements remarcable. També, en funció del perfil acadèmic d’admissió, l’estudiant pot haver de
cursar algunes assignatures de Formació Optativa Inicial, o cursos pont (“bridge”), assignades per
la CAMET en el moment de l’admissió, i que es comptabilitza com a part de la formació optativa
total de 45 ECTS. L’itinerari de la titulació s’il·lustra a la següent figura.
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Figura. Itineraris del MET (intensificació/especialització).

Aquesta divisió de nivells d'especialització ens permet adaptar el pla d'estudis a les necessitats de
cada estudiant. Així, si un estudiant vol un coneixement generalista, escull una intensificació i li
queden 30 ECTS per fer 6 assignatures de qualsevol àrea de les telecomunicacions (les
assignatures són de 5 ECTS). En canvi, si un estudiant vol especialitzar-se en una àrea, escull una
especialització, en la que farà 30 ECTS d'aquesta àrea, i si encara vol més assignatures d'aquesta
àrea, pot utilitzar els 15 ECTS optatius que li queden per fer més optatives d'aquesta àrea.
Finalment, si ho desitja pot fer el TFM també d'aquesta àrea. Al final, es pot haver cursat uns 75
ECTS d'una determinada àrea en el màster. Aquesta formació es pot veure com un màster
especialitzat dins el MET.
Per poder donar aquesta flexibilitat, el màster disposa d'unes 60 assignatures pròpies, 12 seminaris
(assignatures intensives de 2,5 o 3 ECTS) i es permet cursar fins a 15 ECTS d'altres plans d'estudis
de temàtica associada (informàtica, fotònica, ...). Els continguts d'aquestes assignatures cobreixen
tot l'espectre de matèries associades a l'enginyeria de telecomunicació
El MET també s'adapta a aquells estudiants que volen iniciar una fase de recerca a dins del màster
ja que s'han definit 3 assignatures d'iniciació a la recerca (15 ECTS) on els alumnes comencen a
treballar en l'entorn d'un projecte de recerca sota la supervisió d'un tutor. Si a continuació realitzen
els 30 ECTS del TFM fent recerca, poden acabar el màster havent cursat 45 ECTS fent recerca.
Per tal d’adaptar el màster a l'entorn professional es pot realitzar la mateixa operació però en
l'empresa. L'estudiant que ho desitgi podrà fer 15 ECTS de pràctiques externes curriculars amb
l'extensió del TFM, amb el que pot acabar el màster havent cursat 45 ECTS en una empresa.
Finalment hi ha l'aspecte de la internacionalització. El MET es cursa íntegrament en anglès pel que
atrau a estudiantat estranger, i l’estudiantat local està en contacte directe amb els primers assumint
el llenguatge anglès com una forma més de comunicar-se habitualment en el treball. Per altra banda,
els estudiants del MET disposen de 7 dobles titulacions amb universitats estrangeres. En algunes
d'elles es pot escollir la doble titulació entre varis màsters. Si no es vol realitzar una doble titulació
que requereix un any a l'estranger, es pot cursar un programa Erasmus entre els nombrosos destins
amb qui tenim acords.
En general, considerem que el pla d'estudis, amb les assignatures, els seus continguts i la seva
distribució es demostra que els resultats de l’aprenentatge assolits per tots els estudiants es
corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.
A l’hora de publicar propostes de TFM a l’intranet es fa servir un aplicatiu on els estudiants
seleccionen la que té més interés i els directors del TFM escullen l’estudiant. Aquest mecanisme
d'elecció de director-alumne, juntament amb el fet de que els professors de l'escola estiguin
involucrats en molts projectes on puguin participar estudiants realitzant TFM és molt productiu
perquè els dos actors estan motivats per la tasca que duen a terme. És un sistema que està
funcionant realment bé.
També és habitual que els estudiants prenguin la iniciativa i s’apropin als professors de les
temàtiques que més els hi agraden per a veure com es pot desenvolupar un TFM. Finalment, tambe
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existeix l’opció de fer el TFM en empresa. En aquest cas, a més a més del tutor a l’empresa que ha
de ser un enginyer superior o titulat de màster TIC, es defineix un tutor a l’escola. Aquest últim
s’encarrega de garantir la qualitat de la feina a fer a l’empresa.
Les temàtiques dels TFM que s'ofereixen són de les diferents àrees de l'enginyeria de la
telecomunicació ja que pràcticament tots els professors que imparteixen classes en el màster
ofereixen projectes. Aquests professors pertanyen a les diferents línies de recerca i tenen interès
en que els estudiants col·laborin en els seus projectes de recerca. En la següent taula es poden
veure el nombre de lectures de TFM en els últims 5 cursos.
Curs

TFMs

2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

52
51
62
79
44

Tipus A
(UPC)
31
27
36
42
25

Tipus B
(Empresa nacional)
3
8
5
12
6

Tipus C
(Universitat Estrangera)
11
10
19
20
10

Tipus D
(Empresa estrangera)
7
6
2
5
3

De tot això es pot concloure que els TFM assoleixen els objectius de formació plantejats a la
memòria de verificació corresponents a cada una de les competències.
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (MET)
Cada assignatura defineix en la guia docent el seu mecanisme d'avaluació que conté diferents
aspectes d'acord amb els continguts de l'assignatura, de si té pràctiques o no i de les metodologies
formatives utilitzades.
Les activitats de formació depenen de cada assignatura, i es poden consultar a les guies docents.
S'utilitzen classes magistrals, de problemes, pràctiques en laboratori i treball individual i en grup.
Les activitats que s’utilitzen són les següents:
•

•

•

•

Classes de teoria en aula amb pissarra, on el professor exposa els continguts teòrics de
l'assignatura, interactuant sempre amb els estudiants per proposar qüestions i per respondre
als seus dubtes o inquietuds amb els conceptes presentats, etc.
Classes de problemes, on el professor proposa problemes o exercicis (a les llistes de
problemes o altres) als estudiants on emprar els conceptes explicats a les classes de teoria,
i on l'estudiant es familiaritza amb els conceptes del tema mitjançant la pràctica activa.
Pràctiques en laboratori on els alumnes realitzen treball experimental en un entorn amb
instrumentació real o de simulació que busca integrar els coneixements adquirits a través
d'altres metodologies.
Proves d’avaluació, on els estudiants posen en pràctica el que han après a classe,
realitzades de forma individual (exàmens o controls) o en grup (treballs).

Els 5 ECTS de cada assignatura es reparteixen en 3 hores setmanals per cada assignatura. Hi ha
assignatures que tenen 3 hores de teoria a la setmana, altres que tenen 2 hores de teoria i 1 de
pràctiques i altres amb 1 de teoria i 2 de pràctiques.
Els mecanismes d'avaluació de què disposen les assignatures del màster són:
•
•
•
•

Exàmens parcials i finals.
Avaluació de les activitats del laboratori amb memòries, lliuraments dels resultats, controls,
etc.
Presentacions de treballs.
Avaluació d’exercicis realitzats a casa o a classe.
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Cada assignatura té un enfocament d'avaluació diferent que s'adapta bé a les mides dels grups, a
les activitats docents que utilitzen. D’aquesta manera, els estudiants troben mecanismes d'avaluació
variats i els resultats assolits són molt bons, tal i com s'explica en el següent punt.
El sistema de supervisió dels TFM és similar al que es realitzava a l'escola des de fa molts anys
amb els projectes finals de carrera de l'antiga enginyeria de telecomunicació, fins i tot la durada és
similar, 30 ECTS o el que és equivalent a un quadrimestre.
L'avaluació del TFM s'intenta que sigui el més objectiva possible. Es crea un tribunal de 3 professors
per a cada defensa pública de TFM amb el vistiplau del cap d’estudis. En la normativa de TFM
s'especifica com s'ha de realitzar tot el procés de publicació de la memòria i defensa del TFM. Un
membre del tribunal és el director del TFM, un altre membre és un professor del departament del
director i també especialista en l'àrea del TFM, el tercer membre és d'un altre departament i no és
especialista en el tema. D'aquesta forma es valora el treball des d'un punt molt detallat pel professor
especialista, i des d'un punt més generalista i de públic no especialitzat pel tercer professor.
L’avaluació i defensa del TFM es realitza mitjançant la intranet de l’escola. Abans de la defensa, el
tribunal examina el treball i dona el seu vistiplau per a la lectura. En acabar la defensa, el tribunal
valora la memòria escrita, el treball tècnic realitzat, la presentació, la resposta a les preguntes i
l'explicació que fa el director de TFM sobre el desenvolupament de tot el treball. Els conceptes
considerar per tal d’establir la qualificació numèrica s’especifiquen a la normativa de TFM de la
ETSETB, apartat 7.6. El tribunal pot proposar la distinció de Matrícula d’Honor, amb la corresponent
justificació argumentada, que en tot cas serà resolta pel cap d’estudis del MET, en el context de tots
els TFM presentats a la convocatòria. Tot i que aquest mecanisme d’avaluació garanteix la qualitat
de l’avaluació del TFM, com a conseqüència de les diferents temàtiques i els coneixements tècnics
necessàris per a avaluar els TFM’s es fa difícil trobar uns criteris objectius i globas que puguin ser
d’aplicació a tots els treballs presentats. Per tal de millorar aquest aspecte, a l’acció de millora
230.M.69.2021 es pretén definir una rúbrica de cara a l’avaluació dels TFM’s compartida amb el
màster MEE per la seva afinitat en estructura i temàtica.
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació. (MET)
A la memòria de verificació del màster MET es va estimar una taxa d’abandonament del 10%, una
eficiència del 90% i una taxa de graduació del 65%. Els resultats globals de la titulació dels darrers
5 cursos són:
Taxa d'èxit (%)
Taxa de rendiment (%)
Taxa d'abandonament (%)
Taxa de graduació (%)
Taxa d'eficicència (%)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
94,7%
95,6%
93,4%
96%
96,7%
94,2%
88,7%
90,5%
90,2%
92,9%
92%
86,9%
31,2%
10%
14,1%
13,3%
8,6%
27%
50%
78%
75%
69,3%
68,6%
66%
98,2%
96,2%
96,2%
93,2%
95,6%
92,9%

La taxa de rendiment es manté estable al voltant del 90%. Aquesta taxa té en compte els crèdits
superats respecte als matriculats, i per tant indica que els alumnes tenen un bon rendiment en les
assignatures que matriculen. En el curs 2020-21 es detecta un lleu decrement en el rendiment degut
al fet de que les classes estaven adaptades al format online per les restriccions pel COVID.
La taxa d’eficiència també es manté estable al voltant del 95%. Està per sobre de l’eficiència prevista
en la memòria de verificació i és deguda a l’alt rendiment dels estudiants en les assignatures que
matriculen, que fa que en la major part dels casos només utilitzin una convocatòria per superar les
assignatures.
Pel que fa a la taxa de graduació, actualment mostra una tendència a estabilitzar-se al voltant del
70%, que està per sobre del valor del 65% previst. Aquest indicador està relacionat amb el temps
que han necessitat els graduats per tal d’acabar el màster en el temps previst o com a màxim un
any més (en el cas del MET, 2 o 3 anys).
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Per últim, la taxa d’abandonament mostra tendència a estabilitzar-se al voltant del 10% previst en
la memòria de verificació. El càlcul d’aquesta taxa d’abandonament inclou als estudiants que
alenteixen el seu ritme de matrícula en el màster, deixant alguns quadrimestres sense matricular,
encara que continuïn matriculant assignatures posteriorment. La realitat és que el valor real
d’estudiants que abandonen els estudis és molt menor. De fet la tendència hauria de ser a mantenirse per sota o al voltant d’aquest 10% ja que es procura que el perfil d’estudiants que s’admeten
tinguin coneixements previs adequats per a superar el màster adequadament, informant als que no
tenen un perfil adequat dels problemes que els hi pot suposar realitzar el màster en aquesta situació.
Tot i això, en el curs 2020-21 es veu un augment d’aquesta taxa fins al 27% que es degut a que
molts estudiants van matricular el MET en el curs anterior a l’inici del màster MATT per deixar el
MET i acabar graduats en el MATT.
En general, com es pot observar, els indicadors acadèmics són molt bons i superen els planificats
en el document de verificació.
6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació. (MET)
A l’enquesta d’inserció laboral als titulats i les titulades de màsters 2020 de les universitats catalanes
que coordina AQU Catalunya trobem les darreres dades d’inserció laboral dels estudiants titulats
del MET.
Com es pot observar a la següent taula extreta del portal EUC dades d’AQU Catalunya sobre la
inserció laboral dels titulats i titulades de màsters 2020, l’ocupació dels nostres titulats és molt
elevada (un 93,5%) i gairebé el 70% estan fent tasques pròpies de la seva titulació. A més, el 100
% dels titulats va trobar feina en menys de 6 mesos. Per altra banda, l’AQU calcula l’índex de qualitat
ocupacional (IQO) que és una funció de l’estabilitat, retribució i adequació de la feina, ponderats per
la satisfacció del titulat amb la mateixa. El resultat obtingut és de 75 que el situa entre el top10 de
titulacions.
Estatus i adequació
Màster en Enginyeria de
Telecomunicacions

Estatus laboral

Funcions 3 categories

Ocupat/ada Aturat/ada Inactiu/iva

Universitat Politècnica de
Catalunya

93,5%

2,2%

4,3%

Funcions
específiques
de la
titulació

Funcions
universitàries

68,2%

27,3%

Índex
IQO
versió
nova

Funcions no Mitjana
universitàries

4,5%

75,0

Les següents taules mostren les retribucions, així com el tipus d’àmbit (públic o privat) i el tipus de
contracte dels titulats del màster. Gairebé el 90% tenen uns guanys bruts mensuals per sobre de
2000 €/mes quan treballen a temps complet. A més, el 84,1% ho fan a l’àmbit privat de l’empresa i
un 79,5% amb un contracte fix o indefinit
Condicions laborals (salari i jornada)
Màster en Enginyeria de
Telecomunicacions

Universitat Politècnica de Catalunya

Jornada de
treball a temps
complet

Guanys mensuals (per ocupats a temps complet)

Guanys bruts
mensuals (OTC)

Sí

<1.000€/mes

De 1.000 a
2.000€/mes

>2.000€/mes

Mitjana

97,7%

2,4%

9,5%

88,1%

3072,4
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Empresa pública o privada i tipus de contracte
Màster en Enginyeria de
Telecomunicacions
Universitat Politècnica de
Catalunya

Àmbit de l’empresa

Tipus de contracte

Públic

Privat

Fix o
indefinit

Autònom

Temporal

Becari

Sense
contracte

15,9%

84,1%

79,5%

6,8%

13,6%

--

--

Tots aquests indicadors demostren un nivell d’inserció laboral excel·lent dels nostres titulats.
Respecte a les dades de valoració de la utilitat de la formació rebuda en el màster en el lloc de
treball només es disposen les de l’enquesta d’Inserció Laboral a l’estudiantat de màster de 2020
que va realitar AQU Catalunya als titulats de les promocions dels cursos 2014-15 i 2015-16. En
quant a la utilitat de la formació teòrica, la puntuació mitjana és de 3,2 en una escala de 1 a 7, del
que es dedueix que durant els primers cursos d’existència del màster MET, els estudiants no van
considerar prou útil la formació teòrica. Això pot ser degut a que al ser el MET un màster amb
atribucions professionals en el que els estudiants han d’adquirir moltes competències de tots els
àmbits de les telecomunicacions, els titulats que acaben treballant en un àrea concreta vegin la
formació teòrica adquirida en altres àrees com poc útil. En quant a la utilitat de la formació pràctica,
succeeix quelcom semblant, ja que la puntuació mitjana és la mateixa que per a la formació teòrica.

Master's degree in Electronic Engineering (MEE)
Nota: Els indicadors relacionats amb resultats acadèmics es troben a la secció 5.6.2 de la memòria
del centre [Memòria 2020-21] i els relacionats amb enquestes de satisfacció de l'estudiantat a la
secció 5.6.3.
6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. (MEE)
El pla d’estudis del MEE està dissenyat per atendre les necessitats tant dels estudiants que vulguin
un perfil formatiu avançat orientat a una especialització professional, com dels estudiants que
cerquen un perfil formatiu en recerca que els permeti continuar amb la realització d’una tesi doctoral
dins l’àmbit de l’enginyeria electrònica, en coherència amb l’especificat al MECES per als estudis
de Màster (Article 7.1, RD 1027/2011).
Tal com es descriu a la memòria de Verificació apartat 1.2, dels 120 crèdits ECTS de la titulació, 45
crèdits corresponen a assignatures obligatòries que proporcionen coneixements teòrics i pràctics
avançats en diverses àrees dins l’enginyeria electrònica, mentre que 45 crèdits corresponen a
assignatures optatives que proporcionen una especialització en diversos temes específics, amb
orientació professional o de recerca. La realització del TFM de 30 ECTS, orientada a un o altre perfil
formatiu, permet integrar els coneixements adquirits i aplicar-los en la realització d’un treball original
de recerca o desenvolupament.
Els resultats d’aprenentatge pretesos en aquest pla d’estudis es detallen a la memòria de Verificació,
apartat 3, estan agrupats en forma de competències bàsiques, generals, transversals i específiques
a adquirir pels titulats i són coherents amb el nivell establert al MECES (Article 7.2, RD 1027/2011).
L’assoliment de tots aquests resultats d’aprenentatge es garanteix en tant que tots ells es cobreixen
a través de la part obligatòria del pla d’estudis, tal i com es pot comprovar en les guies docents de
les assignatures. Aquesta informació coincideix amb l’especificat a la memòria de Verificació
excepte pel que fa a les competències transversals, que va ser revisada i ara es troba detallada a
les guies docents de cada assignatura. Pel que fa a les competències específiques, totes són
proporcionades per al menys una de les assignatures obligatòries, cosa que permet garantir el seu
assoliment. A través de les assignatures optatives o del TFM, l’estudiant pot millorar la profunditat i
el nivell d’assoliment d’aquests resultats d’aprenentatge.
Per altra banda, tot i que el pla d’estudis no contempla la realització de pràctiques externes
obligatòries, bona part dels estudiants obtenen part del crèdits optatius a través de pràctiques en
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empresa curriculars (15 ECTS) o extracurriculars. Per als estudiants amb una vessant més de
recerca, existeix l’assignatura d’ Iniciació a la Recerca (15 ECTS) que fa la funció equivalent a les
pràctiques en empresa, però els permet iniciar-se en la seva activitat de recerca dins d’un grup de
recerca. Cal mencionar que habitualment tant els estudiants que fan pràctiques en empresa com
els que fan iniciació a la recerca allarguen les seves tasques durant el TFM. També, en funció del
perfil acadèmic d’admissió, l’estudiant pot haver de cursar algunes assignatures de Formació
Optativa Inicial (cursos pont), assignades per la Comissió Acadèmica del MEE en el moment de
l’admissió, i que comptabilitzen com a part de la formació optativa total de 45 ECTS. L’itinerari de la
titulació s’il·lustra a la següent figura que es pot trobar al web del màster MEE. Totes les
assignatures programades són de 5 ECTS, i són impartides en anglès.

Una altra opció disponible per als estudiants del MEE és la mobilitat. El màster s’imparteix en anglès
i té un percentatge significatiu d’estudiants estrangers, per la qual cosa l’estudiantat es troba immers
en un ambient internacional. Pels que tenen més iniciativa, des de l’escola es fomenta i coordina la
mobilitat Erasmus, habitualment per a crèdits optatius i/o TFM. També tenim en marxa una doble
titulació amb el Politecnico de Milano.
Per tant, amb aquesta estructura, el màster MEE dona servei a un ampli perfil d’estudiants
interessats en l’electrònica i, amb la informació aportada, es demostra que els resultats de
l’aprenentatge assolits per tots els estudiants es corresponen amb els objectius formatius pretesos
i amb el nivell del MECES de la titulació.
Pel que fa al TFM, es fa servir el mateix aplicatiu que el MET a l’hora de publicar propostes de TFM
a l’intranet, els estudiants seleccionen la que té més interés i els directors del TFM escullen
l’estudiant. Atès l’elevat perfil de recerca del professorat, no es necessita l’autorització del cap
d’estudis per a publicar una proposta de TFM, però sí per a definir el seu tribunal. També és habitual
que els estudiants prenguin la iniciativa i s’apropin als professors de les temàtiques que més els hi
agraden per a veure com es pot desenvolupar un TFM. De nou, la pràctica totalitat dels professors
estan implicats en activitats de recerca relacionades amb la seva docència i per tant, és habitual
que es trobi un tema per a TFM. Finalment, també existeix l’opció de fer el TFM en empresa. En
aquest cas, a més a més del tutor a l’empresa que ha de ser un enginyer superior o titulat de màster
TIC, es defineix un tutor a l’escola. Aquest últim s’encarrega de garantir la qualitat de la feina a fer
a l’empresa. En tots els casos l’estudiant té un supervisor acadèmic del TFM que s’involucra en el
desenvolupament del treball a la vegada que garanteix la qualitat. Per tant, podem dir que els TFM
assoleixen els objectius de formació plantejats a la memòria de verificació.
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (MEE)

Informe de Seguiment de Centre

73/93

Les metodologies i les activitats docents de cada assignatura estan definides segons la seva
tipologia i objectius d’aprenentatge i es poden veure en les seves guies docents. En totes les
assignatures es pot trobar una combinació de les diferents activitats formatives definides a la
memòria de verificació. Habitualment, les parts teòriques es cobreixen mitjançant classes magistrals
combinades amb cert grau de participació per part dels estudiants. Les assignatures de gestió
inclouen treballs en equip, així com presentacions orals dels resultats. Pel que fa a les sessions de
laboratori, les metodologies més habituals són les pròpies del treball experimental amb una
preparació prèvia a la realització de la pràctica, un treball experimental i una memòria de resultats
que sovint inclou una demostració davant del professor responsable de la consecució dels objectius
de les pràctiques. La combinació de totes aquestes metodologies permeten l’assoliment de les
diverses competències especificades al document de verificació.
Pel que fa al sistema d’avaluació de cada assignatura, aquest és públic i es pot consultar a les
corresponents guies docents. Aquests sistemes d´avaluació són coherents amb els que es van
indicar a la memòria de verificació. Totes les assignatures utilitzen una combinació de diversos
mètodes d’avaluació.
Pel que fa al TFM, els criteris de composició del tribunal avaluador, mecanisme de defensa, i
avaluació del TFM, són públics i es troben detallats a la corresponent normativa. El tribunal
avaluador el formen tres professors de la ETSETB i ha de tenir el vist-i-plau del cap d’estudis de la
titulació. El president d’aquest tribunal és assignat directament pel coordinador del MEE, qui
selecciona un professor amb expertesa contrastada en la temàtica del TFM, i qui pugui certificar el
nivell adient del treball presentat. L’assoliment dels resultats d’aprenentatge pretesos també queda
certificat pel supervisor del TFM, qui actua com a secretari, i qui ha d’autoritzar la presentació del
TFM. Finalment, el vocal del tribunal certifica la integritat del procés avaluador ja que per normativa
ha de pertànyer a un departament diferent dels altres dos membres del tribunal. El procés
d’avaluació i defensa s’articula a través de la intranet de la ETSETB, i el tribunal només autoritza la
defensa després d’examinar el treball reportat, si cadascun dels membres la considera pertinent. La
defensa del TFM és pública, i en acabar l’exposició oral l’estudiant respon a les preguntes del
tribunal referents al contingut i preparació del TFM. Els conceptes a tenir en compte per tal d’establir
la qualificació numèrica s’especifiquen a la normativa del TFM de la ETSETB. El tribunal pot
proposar la distinció de Matrícula d’Honor, amb la corresponent justificació argumentada, que en tot
cas serà resolta pel cap d’estudis del MEE, en el context de tots els TFM presentats a la
convocatòria.
Tot i aquest mecanisme d’avaluació garanteix la qualitat de l’avaluació del TFM, com a
conseqüència de les diferents temàtiques i els coneixements tècnics necessàris per a avaluar els
TFM’s es fa difícil trobar uns criteris objectius que puguin ser d’aplicació a tots els treballs presentats.
La conseqüència observable d’aquesta dificultat de perspectiva global és una avaluació que tendeix
a el rang de notes més altes amb poca dispersió entre els diferents TFM’s. Per tal de millorar aquest
aspecte, es proposa com a acció de millora 230.M.69.2021 la definició d’una rúbrica de cara a
l’avaluació dels TFM’s que a més pot ser compartida amb els TFM’s del màster MET per la seva
afinitat en estructura i temàtica.
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació. (MEE)
Les taxes previstes per al màster MEE a la memòria de verificació eren:
•
•
•

Taxa de graduació: 50 %.
Taxa d’abandonament: 25 %.
Taxa d’eficiència: 85 %.

No hi havia un valor definit per a la taxa de rendiment. En la següent taula presentem l’evolució
d’aquests quatre indicadors en els darrers quatre cursos dels quals tenim valors segons apareix en
el llibre de dades de la titulació.
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Taxa de rendiment
Taxa d’abandonament
Taxa de graduació
Taxa d’eficiència

2015-16
85,4 %
25,9 %
22,2 %
98,2 %

2016-17
86,4 %
24,1 %
55,2 %
93,1 %

2017-18
82,3 %
15,4 %
46,2 %
96,7 %

2018-19
84,1 %
25,7 %
42,9 %
95,6 %

2019-20
88.4 %
22,5 %
42,5 %
91,5 %

2020-21
83,4 %
21,6 %
51,4 %
94,4 %

Pel que fa a la taxa de rendiment, aquesta es manté estable al voltant del 85 %, és a dir, en promig
els estudiants superen un 85 % dels crèdits matriculats. Aquest valor és raonable i demostra un
aprofitament significatiu dels coneixements impartits per part dels estudiants. Un indicador del que
es pot treure una conclusió similar és la taxa d’eficiència al voltant del 95 %, per sobre del valor
esperat. A més, aquest elevat valor també indica que els estudiants utilitzen poc la via de
reconeixement de crèdits fora de les activitats acadèmiques previstes.
Per altra banda, la taxa d’abandonament es mou també al voltant del 25 % excepte pel curs 201718 que va baixar al 15,4 %. Aquesta taxa d’abandonament coincideix amb el valor esperable definit
al document de verificació de la titulació. Ja en aquest document, es defineix aquest valor tenint en
compte que una part important dels estudiants del MEE compaginen estudis i feina i per tant, el
seguiment del màster es fa més complicat. A partir d’una petita anàlisi cas per cas, en podem
identificar les tres causes principals: (i) els continguts i/o nivell del MEE no és el que esperaven els
estudiants abandonant després del primer quadrimestre; (ii) estudiants majoritàriament estrangers
que no s’han adaptat al màster; (iii) estudiants que han avançat en el màster però abandonen al ser
atrets per l’empresa abans de titular-se. Aquests darrers casos, tot i ser un indicador de la bona
inserció dels estudiants del MEE al mercat laboral, són els més preocupants i s’insta als estudiants
en risc que s’apropin al seu professor tutor o al coordinador del màster per ajudar-los a trobar la
forma més adient per cada cas (pràctiques en empresa i /o TFM en empresa) per tal d’aconseguir
el títol.
Finalment, en el cas del MEE la taxa de graduació es calcularia a partir dels estudiants que es titulen
en 2-3 anys des de la seva primera matrícula. De l’anàlisi d’aquest indicador hem de treure el curs
2015-16, ja que en aquell curs encara no s’havia arribat al règim permanent del màster implantat a
la tardor del 2013. De la resta de cursos, es veu una davallada sistemàtica de la taxa de graduació
del 55,2 % al 42,5 % que es recupera al 51,4 % en el darrer curs 2020-21. Tot i que el valor esperable
definit al document de verificació és del 50 %, ja de per sí baix degut a la població d’estudiants
compaginant feina i estudis, els resultats obtinguts són encara més baixos. Aquest indicador ens
diu que la mitjana de temps entre la primera matrícula i la titulació d’un estudiant és superior a 3
anys. Per tal d’identificar l’origen d’aquesta baixa taxa de graduació es va fer una enquesta als
estudiants on es demostra que un alt percentatge està compaginant treball i estudis i els obliga a
alentir el seu ritme de matrícula. La majoria dels contractes són conseqüència de la demanda a les
empreses de l’àmbit de l’electrònica i per tant es pot considerar un bon indicador de la inserció
laboral dels estudiants. Malgrat aquest fet positiu, una inserció massa aviat penalitza la taxa de
graduació i també la d’abandonament. El fet de compaginar estudis i feina pot estar també al darrera
de l’augment de la taxa de graduació durant el curs 2020-21. Durant aquest període i degut a la
pandèmia COVID 19, la càrrega de feina s’ha relaxat i ha permès una major dedicació a les activitat
acadèmiques a estudiants a qui els hi quedava pocs crèdits per titular-se.
Tot i aquest augment puntual, els baixos valors de la taxa de graduació així com el valor de la taxa
d’abandonament, ja van ser analitzats en el darrer informe de seguiment del centre i allà es va posar
en marxa la reconfiguració del MEE cap a un màster de 90 ECTS sense perdre la seva aproximació
àmplia a l’electrònica. A més, aquest màster més curt donarà servei als estudiants del Grau en
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació la primera promoció del qual està prevista per al juny
2022. Per tant, el nou màster entrarà en funcionament al setembre del 2022.
Tota aques procés que va començar al febrer 2020 s’ha portat a terme mitjançant un grup de treball
que va proposar la nova configuració a la darrera junta d’escola d’octubre de 2020 on es va assignar
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a la CAMEE la redacció del nou document de verificació. Aquest document es va aprovar en Junta
d’Escola el 3 de març del 2021 i va ser aprovat per l’AQU el 10 de juny del mateix any. Com a
referència, en aquest document els valors esperats dels indicadors seran:
•
•
•

Taxa de graduació: 75 %.
Taxa d’abandonament: 15 %.
Taxa d’eficiència: 95 %.

Per tant, com es pot comprovar amb aquesta reconfiguració s’espera millorar significativament els
resultats de la titulació.
Cal mencionar que tots aquests indicadors que resumeixen els resultats del màster parteixen de les
dades de l’activitat acadèmica del MEE. Des de la creació de la CAMEE, és a dir, pels cursos 201920 i 2020-21, l’activitat acadèmica i els resultats acadèmics detallats de cada assignatura i
quadrimestre es troben recollits en l’Informa d’Activitat Acadèmica del MEE que s’aprova en aquella
comissió i posteriorment s’eleva a Comissió Permanent. Per tant, la informació detallada es troba
disponible per a la comunitat de l’escola a través de les corresponents actes aprovades i publicades
segons el SGIQ.
6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació. (MEE)
A la següent taula trobem les darreres dades d’inserció laboral dels estudiants titulats del MEE que
es poden trobar a l’enquesta d’inserció laboral a l’estudiantat de màster de l’escola.
Com es pot observar a la següent taula, l’ocupació dels nostres titulats és molt elevada amb un del
93.3 % i un 75 % estan fent tasques pròpies de la seva titulació. A més, el 100 % dels titulats va
trobar feina en menys de 3 mesos.
Estatus laboral
Enginyeria
electrònica

Titulats Master in
Electronic
Engineering

Funcions 3 categories

Ocupat/ada

Aturat/ada

Inactiu/iva

93,3 %

-

6,7 %

Funcions
específiques
de la titulació
86,7 %

Funcions
universitàries

Funcions no
universitàries

13,3 %

-

Índex
IQO
versió
nova
Mitjana
72,5 %

Per altra banda, l’AQU calcula l’índex de qualitat ocupacional (IQO) que és una funció de l’estabilitat,
retribució i adequació de la feina, ponderats per la satisfacció del titulat amb la mateixa. El resultat
obtingut és del 72,5 que el situa entre el top10 de titulacions.
Condicions laborals (salari i jornada)

Enginyeria electrònica

Titulats Master in
Electronic Engineering

Jornada de
treball a
temps
complet

Guanys bruts anuals (per ocupats a temps complet)

Sí

Entre
15.001 i
18.000 €

Entre
18.001 i
24.000 €

Entre
24.001 i
30.000 €

Entre
30.001 i
40.000 €

Entre
40.001 i
50.000 €

Més de
50.000 €

92,9 %

13,3 %

6,7 %

13,3 %

40,0 %

13,3 %

13,3 %
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En quant a retribucions, el 80,0 % tenen uns guanys bruts anuals superiors als 24.000 € que
corresponen a un guanys bruts mensuals per sobre de 2.000 €/mes quan treballen a temps complet.
A més, el 80,0 % ho fan en l’àmbit privat de l’empresa i un 66,7 % amb un contracte fix o indefinit.

Enginyeria electrònica
Titulats Master in
Electronic Engineering

Àmbit de l’empresa
Públic
Privat
20,0 %

80,0 %

Empresa pública o privada i tipus de contracte
Tipus de contracte
Fix o
Autònom
Temporal
Becari
indefinit
66,7 %
6,7 %
20,0 %
6,7 %

Sense
contracte
--

Tots aquests indicadors demostren un nivell d’inserció laboral excel·lent dels nostres titulats.

Master’s degree in Photonics (MPho)
Nota: Els indicadors relacionats amb resultats acadèmics es troben a la secció 5.7.2 de la memòria
del centre [Memòria 2020-21] i els relacionats amb enquestes de satisfacció de l'estudiantat a la
secció 5.7.3.
6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. (MPho)
Aspectes generals del pla d’estudis
Els resultats d’aprenentatge a assolir en el MPho s’indiquen a la memòria de Verificació, apartat 3 i
estan agrupats en competències bàsiques, generals, transversals i específiques, coherents amb el
nivell establert al MECES. Totes les competències es cobreixen en les matèries obligatòries del pla
d’estudis i el TFM. Les assignatures optatives permetran a l’estudiant aprofundir en l’assoliment dels
objectius de l’aprenentatge i de les competències específiques.
L’objectiu principal del MPho és proporcionar als estudiants una base àmplia i sòlida en diferents
àrees de la fotònica, així com les eines necessàries que els permetin convertir-se en futurs
investigadors o emprenedors en aquest camp. Cal destacar que aquest objectiu s’aconsegueix amb
èxit gràcies al caràcter interuniversitari on la participació de totes les universitats catalanes que
tenen activitat en la fotònica (UB, UAB, UPC) i un institut d’enorme prestigi internacional com és
l’ICFO ens permet cobrir un ampli ventall de temes.
El pla d’estudis del MPho és de 60 ECTS amb 20 ECTS d’assignatures obligatòries en matèries que
aporten coneixements de fonaments de la fotònica (“Introduction to photonics. Optics and lasers” i
“Beam propagation and Fourier optics”), formació experimental (“Photonics laboratory”) i en
emprenedoria (“Business and patents in photonics”), que constitueix una aposta estratègica del
MPho. L’optativitat és de 24 ECTS i s’estructura en 5 blocs o matèries: “Quantum Optics”,
“Biophotonics and Imaging”, “Materials and Nonophotonics”, “Telecommunications and Photonics
Circuits” i “Optical Engineering”. Aquesta oferta àmplia d’optativitat permet a l’estudiant escollir els
camps que li resultin més interessants, tot i que no hi ha cap normativa que limiti la lliure elecció
d’optatives. El TFM és de 16 ECTS i complementa adequadament l’assoliment de coneixements
amb la realització d’un treball de recerca d’alt nivell.
El MPho es cursa íntegrament en anglès, fet que atrau a estudiants estrangers i permet a la resta
utilitzar l’anglès com idioma habitual pel desenvolupament professional. A les assignatures optatives
s’incorporen estudiants del Màster Erasmus Mundus “Europhotonics” (120 ECTS), en el que
participem com a soci amb el mateix equip interuniversitari. Els estudiants provinents d’aquest
Màster, així com altres estudiants estrangers amb mobilitat Erasmus de diferents programes de
màster europeus, realitzen 30 ECTS d’assignatures optatives durant el tercer semestre i podran
realitzar també el seu TFM de 30 ECTS (el quart semestre) en el mateix context que els estudiants
del MPho. Tot això fa palès la vocació clarament internacional del MPho.
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El calendari lectiu s'organitza en tres blocs que compten amb sis setmanes de classes regulars, una
setmana d'exàmens i una d’activitats cadascun. A diferència del últims dos, el primer bloc compta
amb deu setmanes de classes regulars, amb les quatre primeres setmanes dedicades excusivament
a les asignatures obligatòries. L'horari de classe s'organitza de manera que totes les assignatures
tenen 4 hores de classe a la setmana, amb una durada diferent en funció de si són assignatures
obligatòries de 5 ECTS o optatives de 3 ECTS. Aquesta organització peculiar del calendari lectiu
permet programar altres activitats complementàries que contribueixen a assolir les competències
de la formació com són:
•

•

Setmanes d´activitats. Al final de cada bloc i després del període d'exàmens, es reserva una
setmana dedicada a activitats complementàries organitzades pels professors i coordinades
pel comitè executiu. Aquestes activitats poden incloure experiències de laboratori, realització
de presentacions i visita a laboratoris. En particular, en el primer bloc es visiten diferents
grups de recerca de les tres universitats i els centres de recerca ICFO i CD6.
Seminaris i professors visitants: Els professors del màster conviden a professors o
investigadors de reconegut nivell d´altres institucions i/o empreses per impartir cursos curts
o seminaris sobre diferents temes.

El TFM és un treball individual amb una càrrega docent de 16 ECTS i es realitza en finalitzar els
darrers exàmens durant uns quatre mesos de dedicació exclusiva, d’abril a juliol o fins i tot fins a
principi de setembre. Cada curs es publiquen a la web del màster una àmplia oferta de més de 50
propostes ofertes per professors de les quatre institucions participants. Atès l’elevat perfil de recerca
del professorat, les ofertes cobreixen plenament totes les àrees d’optativitat. Rebem també ofertes
de TFM de centres d’investigació o empreses que col·laboren amb el programa. L’estudiant pot triar
el TFM en funció de la seva àrea d’interés i s’incorporen en algun dels grups de recerca de les
quatre entitats participants en el màster o en algun centre de recerca extern o empresa del sector.
En tots els casos l’estudiant té un supervisor acadèmic del TFM que s’involucra en el
desenvolupament i el seguiment del treball, garantint la seva qualitat. S’ofereix també la possibilitat
de realitzar el TFM a l’estranger, amb mobilitat Erasmus, on disposem de convenis de col·laboració
amb moltes universitats i centres molt coneguts per la seva recerca en l’àrea de la fotònica. Amb
aquesta integració en un grup de recerca punter o en l’estructura d’una empresa, s’assoleixen amb
èxit el perfil formatiu i els objectius d’aprenentatge dels TFM que concorden plenament amb el nivell
MECES establert.
En resum, considerem que el pla d’estudis en la seva totalitat, amb les seves assignatures, els seus
continguts i la seva organització i flexibilitat dona una resposta adequada a les necessitats dels
estudiants i permet assolir els objectius del màster i els resultats de l’aprenantatge corresponen amb
el nivell del MECES de la titulació
Grau de satisfacció del estudiants
El nivell de satisfacció dels estudiants amb el màster és elevat com ho mostren els resultats de les
enquestes corresponents als cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19 i 2019-20.
Pel que fa a la satisfacció general dels estudiants amb el pla d’estudis de la titulació el resultat és
molt positiu, amb una puntuació mitjana dels darrers quatre cursos de 4,4/5.
Les valoracions obtingudes per les assignatures en global són molt satisfactòries. La puntuació
mitjana dels cursos 2016-17 fins al 2019-20 a la pregunta “En conjunt estic satisfet/a amb aquesta
assignatura” és de 3,75/5 amb 10 assignatures amb una valoració superior a 4 i només una
assignatura amb valoració inferior a 3).
De la mateixa forma, la satisfacció de l’estudiant amb el professorat (“El/La professor/a que ha
impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent”) és molt alta, amb una mitjana de 3,95: 4,1
(2016-17), 4,2 (2017-18), 3,9 (2018-19) i 3,6 (2019-20). Les valoracions obtingudes pels professors
individualment i per les assignatures en global són, en la nostra opinió, molt satisfactòries. No
obstant, cada curs el CM-MPho en la seva reunió anual analitza els aspectes que els estudiants han
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manifestat com a menys satisfactoris i es proposen millores per a la seva resolució de cara al curs
vinent.
Grau de satisfacció dels titulats
Pel que fa a la satisfacció dels titulats, tenim resultats dels cursos 2016-17, 2017-18 i 2018-19,
dades es poden veure en el llibre de dades, a l’apartat d’indicadors de satisfacció. Els resultats per
al cursi 2019_20 y 2020_21 no son encara disponibles. A la pregunta de si el titulat està en general
satisfet amb la titulació les respostes es mouen en una forquilla de 4–4,8 sobre 5. A la pregunta
“Triaria la mateixa titulació si tornés a començar”, trobem resultats entre el 100% (2016-17 i 201718) i 75% (2018-19). Per tant, les dades demostren que la satisfacció dels titulats és molt positiva.
En el mateix sentit el GPAQ publica els resultats de l’enquesta de satisfacció dels titulats del MPho
amb dades només del curs 2018-19. En aquest informe es troben els resultats de satisfacció sobre
el TFM. Els titulats 2018-19 puntuen amb una mitjana de 4,4 sobre 5 la seva satisfacció sobre el
TFM.
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (MPho)
La metodologia docent i les activitats formatives de cada assignatura es publiquen a les guies
docents disponibles a la web del MPho. Al apartat curriculum es poden consultar les corresponents
al curs actual (2021-22). Consten de sessions amb exposició de continguts teòrics a l’aula per part
del professor, on es busca incentivar la participació i interacció amb l’estudiant; resolució de
problemes i aplicacions a classe amb la participació de l’estudiant; sessions pràctiques de laboratori
(on és possible) individuals o en grup; discussió a l’aula de aplicacions i articles, realitzada pels
alumnes i moderada pel professor; elaboració i presentació de treballs individuals i cooperatius per
part dels estudiants; visites a empreses i laboratoris per part dels estudiants, amb la finalitat
d’adquirir coneixements pràctics relacionats amb la temàtica de la matèria; assistència a seminaris
i conferències relacionades amb la temàtica de la matèria. La combinació de totes aquestes
metodologies permeten l’assoliment de les diverses competències especificades al document de
verificació.
La metodologia d’avaluació de cada assignatura es publica també a la guia docent i, per tant, els
alumnes la coneixen en iniciar el curs. Els mecanismes d’avaluació utilitzats en el màster es detallen
a la memòria de verificació i poden ser: exàmens parcials i/o finals; avaluació d’exercicis, treballs
individuals o en grup, presentats per escrit i/o oralment; avaluació de les activitats de laboratori a
través d’una preparació prèvia i d’informes i resultats; assistència a seminaris, a conferències i
visites a centres de recerca, empreses o institucions d’interès per a la formació (veure detalls per
l’avaluació en les assignatures mostra). Els alumnes estan en general satisfets dels mecanismes
d’avaluació, diferents i variats, assolint uns resultats molt bons.
Per l’avaluació dels TFM l’alumne presenta una memòria escrita i es realitza una defensa oral del
treball davant d’un tribunal format per tres professors, en el que no hi figura el director del TFM. Es
procura que almenys un dels professors de la comissió sigui especialista en la temàtica de cada
TFM. El tribunal valora la memòria escrita, la seva presentació i defensa (resposta a les preguntes)
i es té en compte l’opinió del director que l’expressa oralment o per escrit abans de l’avaluació al
tribunal. Cal destacar que la memòria es presenta en format article de recerca, amb una extensió
màxima de 10 pàgines, fet que obliga a l’estudiant a fer un important treball de síntesi i moltes
vegades pot constituir el primer esborrany d’una publicació. El sistema d’avaluació dels TFM
funciona molt adequadament, és correctament valorat pels estudiants i permet avaluar el seu nivell
d’aprenentatge d’acord amb els objectius fixats.
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació. (MPho)
En la següent taula presentem l’evolució d’aquests cinc indicadors en els darrers quatre cursos dels
quals tenim valors:
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Taxa d’èxit
Taxa de rendiment
Taxa d’abandonament
Taxa de graduació
Taxa d’eficiència

memòria
de
verificació
-

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020_21

97,6%
94,8%

98,7%
96,7%

97,8%
94,2%

97,7%
92,5%

99,4%
93,8%

97,9%
95,8%

20%
75%
90%

8,3%
91,7%
99,8%

7,1%
85,7%
100%

0%
95,8%
98,8%

4,6%
86,4%
100%

8%
84%
96,4%

4%
88%
98,4%

Com es pot veure a les taules, els indicadors són molt bons, superant en tots els casos els previstos
a la memòria de verificació. La taxa d’èxit és superior al 97,5% i la de rendiment superior al 92,5%.
La taxa de graduació és superior al 85,5% en tots els cursos des del 2015-16 fins 2010-21. Aquesta
taxa es calcula com la relació percentual entre el nombre d'estudiants d'una cohort d'entrada que
finalitzen els estudis en el temps previst i el nombre d'estudiants de nou ingrés de la cohort. Hi ha,
però, un nombre baix d’estudiants que prefereixen cursar el màster en dos anys, per poder
compaginar-ho amb una feina. Això fa que la taxa real de graduació sigui en realitat més alta del
85,5%. La taxa d’abandonament és molt baixa i correspon a molt pocs estudiants que deixen els
estudis per motius personals. Comparant els indicadors en els diferents cursos es pot veure que
encara que hi ha petites variacions, però sempre estan molt per sobre dels previstos en la memòria
de verificació.
6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació. (MPho)
A l’enquesta d’inserció laboral als titulats i les titulades de màsters 2020 de les universitats catalanes
que coordina AQU Catalunya trobem les darreres dades d’inserció laboral dels estudiants titulats
del MPho.
Com es pot veure a la seguent taula l’ocupació dels nostres titulats és molt elevada (un 91,2%) i
més de 72% estan fent tasques pròpies de la seva titulació. Un 76% dels estudiants han trigat menys
de 3 mesos en trobar una tesis/feina després de la graduació, 15% menys de 6 mesos i el resta de
9% menys d’un any.
Per altra banda, l’AQU calcula l’índex de qualitat ocupacional (IQO) que és una funció de l’estabilitat,
retribució i adequació de la feina, ponderats per la satisfacció del titulat amb la mateixa. El resultat
obtingut és de 65,9 que situa el màster de fotònica entre les de titulacions amd un IQO molt alt.
Estatus i adequació
Estatus laboral

Fotònica

Funcions 3 categories

Ocupat/ada Aturat/ada Inactiu/iva

Universitat Politècnica de
Catalunya

91,2%

2,2%

6,6%

Funcions
Funcions
específiques universitàries
de la
titulació
72,0%

25,0%

Índex
IQO
versió
nova

Funcions no Mitjana
universitàries

3,0 %

65,9

Les següents taules mostren les retribucions, així com el tipus d’àmbit (públic o privat) i el tipus de
contracte dels titulats del màster. 92,7% tenen uns guanys bruts mensuals per sobre de 1000 €/mes
i 63,6% superiors al 2000€/mes quan treballen a temps complet. El 54% ho fan a l’àmbit public
(majoritarmet un doctorat). La resta de 46% estan treballant en càrrecs d’especialitzat en fotònica a
empreses com per exemple Sensofar, Idiada, Ficosa, SnellOptics, Visiometrics, Quside,
ProCareLight, ASE Optics, Alcon, etc.
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Condicions laborals (salari i jornada)
Fotònica

Jornada de
treball a
temps
complet

Universitat Politècnica de
Catalunya

Guanys mensuals (per ocupats a temps complet)

Guanys bruts
mensuals
(OTC)

Sí

<1.000€/mes

De 1.000 a
2.000€/mes

>2.000€/mes

Mitjana

91,2%

7,3%

29,1%

63,6%

2545,5€

Empresa pública o privada i tipus de contracte
Fotònica

Universitat Politècnica de
Catalunya

Àmbit de l’empresa

Tipus de contracte

Públic

Privat

Fix o
indefinit

Autònom

Temporal

Becari

Sense
contracte

54,0%

46,0%

54,0%

0%

36,5%

9,5%

--

Respecte a la ubicació del lloc de treball 81% s’han quedat a Catalunya, un 14,3% a la resta de
comunitats autònomes i només un 4,8% a la resta del món.
Respecte a les dades de valoració de la utilitat de la formació rebuda en el màster en el lloc de
treball només es disposen les de l’enquesta d’Inserció Laboral a l’estudiantat de màster de 2020
[E.2.2.11] que va realitar AQU Catalunya als titulats de les promocions dels cursos 2014-15 i 201516. Els estudiants valoren amb:
•
•
•

5,7 sobre 7 que el MPho ha augmentat les seves oportunitats de treball;
6,2 sobre 7 que els ha ajudat progressar en la seva trajectoria profesional;
6 sobre 7 que els ha ajudat iniciar un doctorat.

Tots aquests indicadors demostren un nivell d’inserció laboral excel·lent dels nostres titulats i un
molt bon nivell de satisfacció amb els estudis fets.

Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies (MATT)
Nota: Els indicadors relacionats amb resultats acadèmics es troben a la secció 5.5.2 de la memòria
del centre [Memòria 2020-21] i els relacionats amb enquestes de satisfacció de l'estudiantat a la
secció 5.5.3.
6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. (MATT)
El Màster en Tecnologies Avançades de Telecomunicació (MATT) és un projecte conjunt de l´Escola
Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i de l'Escola de
Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC), ambdues de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Amb aquesta titulació es pretén oferir als estudiants un
marc per cursar l'àmplia oferta d'assignatures de màster ja existent en aquests centres, molt més
obert i flexible que els màsters en telecomunicacions actuals a ambdós centres. Així, aquest màster
permet a l'estudiant triar, en un format de 60 ECTS i sense els condicionants d'un pla d'estudis
d'estructura rígida, una de les intensificacions proposades pels centres (típicament, d'especialització
tècnica i tecnològica a l'ETSETB i transversal a l'EETAC). Si l'estudiant ho desitja, també pot
construir el seu propi perfil, seleccionant les assignatures optatives dels dos centres que consideri
del seu interès.
Els estudiants han de cursar un mòdul de 15 ECTS de crèdits obligatoris que complementen la
formació habitual dels graduats en titulacions d’enginyeria de telecomunicació. També han de cursar
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un bloc de 33 ECTS optatius que permeten a l’estudiant especialitzar-se a nivell de màster en alguna
de les àrees de l’enginyeria de telecomunicació. Y finalment, ha de cursar el Treball Fi de Màster
de 12 ECTS. Per tant, el MATT és un màster especialista que no obliga a l’estudiant a cursar
assignatures generalistes, però que no habilita per a cap professió regulada.
L’itinerari de la titulació s’il·lustra a la segünet figura.

Figura 6.1.2.1. Itinerari del MATT.

El mòdul de crèdits optatius pretén que l’estudiant pugui escollir l’àrea de les telecomunicacions en
que desitja especialitzar-se. Aquest mòdul s’ha estructurat en diferents intensificacions, que
pretenen ser una guia per a que els estudiants pugin completar la seva formació en un àrea
determinada. Finalment, si l’estudiant ho desitja pot fer el TFM també d'aquesta àrea.
Per poder donar aquesta flexibilitat, el màster disposa d’assignatures compartides amb els màsters
MET i MEE de l’ETSETB i MASTEAM de l’EETAC i seminaris (assignatures intensives de 3 ECTS).
Els continguts d'aquestes assignatures cobreixen tot l'espectre de matèries associades a
l'enginyeria de telecomunicació
El MATT també permet a aquells estudiants que volen iniciar una fase de recerca a dins del màster
la realització d’una assignatura d'iniciació a la recerca (5 ECTS) on els alumnes comencen a
treballar en l'entorn d'un projecte de recerca sota la supervisió d'un tutor. Si a continuació realitzen
els 12 ECTS del TFM fent recerca, poden acabar el màster havent cursat 17 ECTS de recerca.
Per tal d’adaptar el màster a l'entorn professional el MATT permet la realització del TFM en una
empresa.
En quant la internacionalització, l’estudiantat local pot realitzar el TFM en una universitat estrangera,
després de finalitzar la resta de crèdits.
En general, considerem que el pla d'estudis, amb les assignatures, els seus continguts i la seva
distribució es demostra que els resultats de l’aprenentatge assolits per tots els estudiants es
corresponen amb els objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.
A l’hora de publicar propostes de TFM a l’intranet es fa servir un aplicatiu on els estudiants
seleccionen la que té més interès i els directors del TFM escullen l’estudiant. Aquest mecanisme
d'elecció de director-alumne, juntament amb el fet de que els professors de l'escola estiguin
involucrats en molts projectes on puguin participar estudiants realitzant TFM és molt productiu
perquè els dos actors estan motivats per la tasca que duen a terme. És un sistema que està
funcionant realment bé.
També és habitual que els estudiants prenguin la iniciativa i s’apropin als professors de les
temàtiques que més els hi agraden per a veure com es pot desenvolupar un TFM. Finalment, també
existeix l’opció de fer el TFM en empresa. En aquest cas, a més a més del tutor a l’empresa que ha
de ser un enginyer superior o titulat de màster TIC, es defineix un tutor a l’escola. Aquest últim
s’encarrega de garantir la qualitat de la feina a fer a l’empresa.
Les temàtiques dels TFM que s'ofereixen són de les diferents àrees de l'enginyeria de la
telecomunicació ja que pràcticament tots els professors que imparteixen classes en el màster
ofereixen projectes. Aquests professors pertanyen a les diferents línies de recerca i tenen interès
en que els estudiants col·laborin en els seus projectes de recerca.
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De tot això es pot concloure que els TFM assoleixen els objectius de formació plantejats a la
memòria de verificació corresponents a cada una de les competències.
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (MATT)
Cada assignatura defineix en la guia docent el seu mecanisme d'avaluació que conté diferents
aspectes d'acord amb els continguts de l'assignatura, de si té pràctiques o no i de les metodologies
formatives utilitzades.
Les activitats de formació depenen de cada assignatura, i es poden consultar a les guies docents.
S'utilitzen classes magistrals, de problemes, pràctiques en laboratori i treball individual i en grup.
Les activitats que s’utilitzen són les següents:
•

•

•

•

Classes de teoria en aula amb pissarra, on el professor exposa els continguts teòrics de
l'assignatura, interactuant sempre amb els estudiants per proposar qüestions i per respondre
als seus dubtes o inquietuds amb els conceptes presentats, etc.
Classes de problemes, on el professor proposa problemes o exercicis (a les llistes de
problemes o altres) als estudiants on emprar els conceptes explicats a les classes de teoria,
i on l'estudiant es familiaritza amb els conceptes del tema mitjançant la pràctica activa.
Pràctiques en laboratori on els alumnes realitzen treball experimental en un entorn amb
instrumentació real o de simulació que busca integrar els coneixements adquirits a través
d'altres metodologies.
Proves d’avaluació, on els estudiants posen en pràctica el que han après a classe,
realitzades de forma individual (exàmens o controls) o en grup (treballs).

Els mecanismes d'avaluació de què disposen les assignatures del màster són:
•
•
•
•

Exàmens parcials i finals.
Avaluació de les activitats del laboratori amb memòries, lliuraments dels resultats, controls,
etc.
Presentacions de treballs.
Avaluació d’exercicis realitzats a casa o a classe.

Cada assignatura té un enfocament d'avaluació diferent que s'adapta bé a les mides dels grups, a
les activitats docents que utilitzen. D’aquesta manera, els estudiants troben mecanismes d'avaluació
variats i els resultats assolits són molt bons, tal i com s'explica en el següent punt.
L'avaluació del TFM s'intenta que sigui el més objectiva possible. Es crea un tribunal de 3 professors
per a cada defensa pública de TFM amb el vistiplau del cap d’estudis. En la normativa de TFM
s'especifica com s'ha de realitzar tot el procés de publicació de la memòria i defensa del TFM. Un
membre del tribunal és el director del TFM, un altre membre és un professor del departament del
director i també especialista en l'àrea del TFM, el tercer membre és d'un altre departament i no és
especialista en el tema. D'aquesta forma es valora el treball des d'un punt molt detallat pel professor
especialista, i des d'un punt més generalista i de públic no especialitzat pel tercer professor.
L’avaluació i defensa del TFM es realitza mitjançant la intranet de l’escola. Abans de la defensa, el
tribunal examina el treball i dona el seu vistiplau per a la lectura. En acabar la defensa, el tribunal
valora la memòria escrita, el treball tècnic realitzat, la presentació, la resposta a les preguntes i
l'explicació que fa el director de TFM sobre el desenvolupament de tot el treball. Els conceptes
considerar per tal d’establir la qualificació numèrica s’especifiquen a la normativa de TFM de la
ETSETB, apartat 7.6. El tribunal pot proposar la distinció de Matrícula d’Honor, amb la corresponent
justificació argumentada, que en tot cas serà resolta pel cap d’estudis del MET, en el context de tots
els TFM presentats a la convocatòria. Aquest mecanisme funciona correctament i permet avaluar el
treball des de diferents vessants.
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6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació. (MATT)
A la memòria de verificació del màster MATT es va estimar una taxa d’abandonament del 10%, una
eficiència del 90% i una taxa de graduació del 70%. Els resultats globals de la titulació dels darrers
cursos, publicats pel GPAQ en el llibre de dades de la titulació, són:

Taxa d'èxit (%)
Taxa de rendiment (%)
Taxa d'abandonament (%)
Taxa de graduació (%)
Taxa d'eficicència (%)

2019-2020
97,4%
95,%
92,2%

2020-2021
95%
87,5%
2,6%
68,4%
96,2%

La taxa de rendiment es manté al voltant del 95%. Aquesta taxa té en compte els crèdits superats
respecte als matriculats, i per tant indica que els alumnes tenen un bon rendiment en les
assignatures que matriculen. En el curs 2020-21 es detecta un lleu decrement en el rendiment
probablement degut al fet de que les classes estaven adaptades al format online per les restriccions
pel COVID.
La taxa d’eficiència es manté al voltant del 94%. Està per sobre de l’eficiència prevista en la memòria
de verificació i és deguda a l’alt rendiment dels estudiants en les assignatures que matriculen, que
fa que en la major part dels casos només utilitzin una convocatòria per superar les assignatures.
Pel que fa a la taxa de graduació, el curs 2020-21 és el primer en que s’obté aquest paràmetre i el
seu valor és de 68,4%, molt proper al 70% previst. Aquest indicador està relacionat amb el temps
que han necessitat els graduats per tal d’acabar el màster en el temps previst o com a màxim un
any més.
Per últim, la taxa d’abandonament està voltant del 3% previst en la memòria de verificació. El càlcul
d’aquesta taxa d’abandonament inclou als estudiants que alenteixen el seu ritme de matrícula en el
màster, deixant alguns quadrimestres sense matricular, encara que continuïn matriculant
assignatures posteriorment.
En general, com es pot observar, els indicadors acadèmics són prou bons i s’ajusten als planificats
en el document de verificació.
6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació. (MATT)
Actualment, encara no es disposa d’informació referent a la inserció laboral dels titulats de MATT,
ja que a la darrera enquesta d’inserció laboral als titulats i les titulades de màsters 2020 de les
universitats catalanes que coordina AQU Catalunya, encara no es mostren les dades, ja que
correspon a la promoció 2015-16.

Master's degree in Engineering Physics (MEF)
Nota: Els indicadors relacionats amb resultats acadèmics es troben a la secció 5.8.2 de la memòria
del centre [Memòria 2020-21] i els relacionats amb enquestes de satisfacció de l'estudiantat a la
secció 5.8.3.
6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. (MEF)
L’objectiu principal del MEF és proporcionar als estudiants una base àmplia i sòlida en diferents
àrees de la Física aplicada a l'Enginyeria, així com les eines necessàries que els permetin convertirse en futurs investigadors o emprenedors en aquest camp. El pla d’estudis és de 60 ECTS (vegeu
web del MEF dintre de la web de l’ETSETB). L’estudiant ha de fer 23 ECTS obligatoris distribuïts en
matèries de 5 ECTS que li proporcionen coneixement fonamental, en Física Quàntica i Estadística
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(“Quantum Matter”, “Critical Phenomena and Complexity”), en formació experimental (“Large
Facilities: Synchrotron and Neutron Sources”, “Surface Engineering and Microdevices”) i en
emprenedoria (“Project Management”, 3 ECTS) essent aquesta última una assignatura de tipus
interdisciplinari que atrau un nombre important d’estudiants d’altres titulacions, especialment
estudiants Erasmus. Cal destacar que en les assignatures de caire més experimental es realitzen
pràctiques en laboratoris de recerca on treballen investigadors dels departaments de Física i també
d’Enginyeria Mecànica, així com pràctiques al sincrotó ALBA.
L’optativitat al MEF és de 20 ECTS, amb una oferta de 10 assignatures optatives pròpies de 4 ECTS
cadascuna i la possibilitat de cursar fins a 12 ECTS del total a través d’assignatures que s’ofereixen
en la resta de màsters de la UPC, sempre que hi hagi disponibilitat de places i que es tingui el
consentiment del cap d’estudis de la titulació on s’imparteixen les matèries. El TFM és de 17 ECTS
i complementa adequadament l’assoliment de coneixements amb la realització d’un treball de nivell.
El calendari del MEF al primer quadrimestre s’estén des de mitjans de setembre fins a finals de
desembre, període en el que es desenvolupen majoritàriament assignatures obligatòries i algunes
optatives. A les darreres dues setmanes del període es realitzen els exàmens finals. Pel que fa al
segon quadrimestre, es concentren les classes entre els mesos de febrer i març, deixant els mesos
d’abril i maig (i el del juny i la primera quinzena de juliol, si cal) per dedicar-los exclusivament a la
realització del TFM i la seva defensa pública. Els exàmens finals del segon quadrimestre es realitzen
les primeres dues setmanes d’abril.
El màster té una vocació clarament internacional, com ho demostra el fet de cursar-se en anglès, i
sobretot, la seva vinculació al nou màster MEMBiopham, que cursen el segon quadrimestre del
màster a l’ETSETB a Barcelona. Aquest estudiants si ho desitgen també podran realitzar el seu
TFM en el mateix context que els del MEF. Això fa que un nombre significatiu dels alumnes siguin
estrangers i permet a la resta utilitzar l’idioma anglès com l’habitual pel desenvolupament
professional. També esperem i preveiem que, dels alumnes del MEMBiopham que facin el TFM a
la UPC, alguns decideixin realitzar els seus estudis de doctorat a la nostra universitat.
Per tant considerem que el pla d’estudis (vegeu apartat 5.1 de la memòria de verificació), les
activitats formatives (vegeu apartat 5.2 de la mateixa memòria) i les metodologies docents (apartat
5.3), amb la seva organització i flexibilitat donen una adequada resposta a les necessitats dels
estudiants i permet assolir els objectius del màster.
Els resultats d’aprenentatge a assolir en el MEF s’indiquen a l’apartat de “Competències” de la
memòria de Verificació, estan agrupats en forma de Competències Bàsiques, Generals,
Transversals i Específiques, i són coherents amb el nivell establert al MECES. Totes les
competències es cobreixen en les matèries obligatòries del Pla d’estudis i el TFM. Les assignatures
optatives permeten a l’estudiant aprofundir en l’assoliment dels objectius de l’aprenentatge.
Els mecanismes d’avaluació utilitzats en el màster figuren a la memòria de verificació apartat 5.4 i
poden ser:
•
•
•

Exàmens parcials i/o finals, orals o escrits
Avaluació d’exercicis, treballs individuals o en grup, presentats per escrit i/o oralment.
Avaluació de les activitats de laboratori: Informes, resultats...etc.

Cada assignatura detalla la metodologia d’avaluació en la guia docent, per tant és pública i els
alumnes la coneixen en iniciar el curs.
El curs 2020-21, l'afectació per la pandèmia va ser important, doncs encara que la docència va
començar en format presencial al setembre de 2020, a partir d’octubre de 2020 es va passar a
impartir les classes en format online. En tots dos casos, l’avaluació es va realitzar seguint les
indicacions de les guies docents però fent la realització de les proves en format online.
El TFM té una càrrega docent de 17 ECTS. Aquest treball és individual i obligatori. Com s’ha dit més
amunt, per aquest treball es reserva l'últim període del curs amb una durada de fins a quatre mesos
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(abril-juliol). Cada alumne que realitza el TFM té com a mínim un director. Com ja s’ha indicat a la
secció 4.1, els directors pengen propostes de TFM a la intranet de l’ETSETB, els alumnes
seleccionen les que més els hi poden interessar i els professors seleccionen un candidat que
confirma la seva elecció. També existeix la possibilitat de fer el TFM en alguna empresa o centre
de recerca fora del consorci. En aquest cas almenys el director (o el co-director) ha de ser un
professor de l’ETSETB, preferentment del MEF. Al realitzar el TFM, els alumnes treballaran en algun
del grups de recerca de les universitats participants en el màster o alternativament en algunes de
les empreses del sector. El director orientarà a l’estudiant durant tota la durada del TFM.
Habitualment, com que el alumne s’integra en el grup de recerca el contacte és pràcticament
continu. Amb aquesta metodologia i la integració en un grup de recerca punter o en l’estructura
d’una empresa, s’assoleixen els objectius d’aprenentatge dels TFM que concorden plenament amb
el nivell MECES establert. Per tal de fer un seguiment de la tasca de direcció de TFM, hem proposat
una acció de millora (230.M.74.2021, en curs) que consisteix en preparar un formulari d’enquestes
als estudiants sobre dites tasques de direcció.
Pel que fa a les àrees temàtiques de TFM, podem observar que majoritàriament són temes de
Física, però també hi trobem dos treballs en Enginyeria de Telecomunicacions, dos en Enginyeria
Biomèdica, dos relacionats amb energia (nuclear, fotovoltaica), un d’Enginyeria Química i un altre
en Enginyeria de Materials. Així, les temàtiques es reparteixen entre Física i Enginyeria de forma
molt equitativa i mostren la interdisciplinarietat dels estudis i la implicació entre la Física i les noves
tecnologies, que apareixen de forma freqüent i natural en les temàtiques triades pels estudiants.
El nivell de satisfacció dels estudiants amb el màster és elevat, com ho mostra el resultat de les
enquestes d’actuació docent més recents que es recullen a la següent taula 2. Aquesta taula inclou
resultats de les enquestes sobre professorat del quadrimestre de tardor (Q1) 2019-20 (“indicadors
de satisfacció") i del quadrimestre de primavera (Q2) del curs 2020-21 a mode de comparació. Les
preguntes clau són les preguntes P2. Les dades de 2019-20 són oficials del GPAQ i les de 2020-21
provenen dels resultats facilitats per GPAQ a l’escola.

Àmbit
Assignatura
Assignatura
Professorat
Professorat

Pregunta
P1. Els continguts de l'assignatura m'han semblat interessants
P2. En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura
P1. El/la professor/a presenta els continguts de manera clara i
resol els dubtes.
P2. El/la professor/a m'ha ajudat a aprendre.

Mitjana
2019-20
(Q1)
3,69
3,46

Mitjana
2020-21 (Q2)
4,20
3,65

3,97

3,86

4,01

3,77

Taula. Dades dels resultats de les enquestes sobre professorat del quadrimestre de tardor (Q1) 2019-20 i
del quadrimestre de primavera (Q2) del curs 2020-21.

Observem que la satisfacció dels estudiants respecte les assignatures ha augmentat globalment
des d’una mitjana de 3,6 el 2019-20 a una mitjana de 3,9 (en les dues preguntes de 2020-21) i sobre
l’actuació del professorat hem passat de 4 el 2019-20 a una mitjana de 3,8 el 2020-21. Molt
probablement la major valoració de les assignatures el curs 2020-21 és deguda a que es tracta
d’optatives triades pels alumnes en la seva totalitat (en el segon quadrimestre de la titulació) mentre
que el curs 2019-20 es van fer les enquestes durant el primer quadrimestre, on cada alumne cursa
el gruix d’assignatures obligatòries i només dues o tres optatives. Pel que fa l’estadística, els
resultats indiquen una participació mitjana de prop del 50% al 2019-20 i del 35% el curs 2020-21.
Aquesta davallada en la participació ha estat generalitzada a l’escola, com a conseqüència de la
Covid-19.
Cal tenir present que cada curs la Comissió Acadèmica del MEF en les seves reunions analitza els
aspectes que els estudiants han manifestat com a menys satisfactoris i es proposen millores per a
Els resultats de la consulta a l'estudiantat sobre la docència no presencial durant els quadrimestres de QP2019-20 i
QT2020-21 arran de la covid-19 es valoren al sub-estàndard 4.2 del MEF.
2
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la seva resolució. Cal fer notar que al curs 2019-20 aproximadament el 33% de la docència del
segon quadrimestre (a partir del 13 de març 2020) es va impartir i avaluar en mode telemàtic, així
com la realització i defensa dels TFM, donada la impossibilitat de fer les classes en mode presencial,
a causa del confinament domiciliari que es va decretar per la pandèmia causada pel virus SARS2Covid19. El mateix va succeir pel MEF en tot el curs acadèmic 2020-21, excepte un breu període
de setembre a octubre de 2020. Donat que, globalment, les valoracions del curs 2020-21 han estat
molt semblants a les del curs 2019-20, podem concloure que les alteracions en docència (classes
online) produïdes per la pandèmia foren correctament gestionades pel conjunt del professorat del
MEF i que la satisfacció global dels alumnes (en mitjana al voltant de 4 sobre 5), es manté en nivells
alts en els dos cursos analitzats fins ara.
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (MEF)
Pel que fa les activitats de formació i la metodologia docent, depenent de cada assignatura
(s’indiquen a les guies docents, apartat “currículum”), es poden utilitzar diverses tècniques i mètodes
de treball. Els més importants i habituals són:
•
•
•
•
•
•
•

Exposició de continguts teòrics en classes de teoria en aula per part del professor, amb la
participació i interacció amb l’estudiant.
Resolució de problemes a la classe amb la participació de l’estudiant.
Sessions pràctiques de laboratori individuals o en equip
Discussió en el aula de problemes o articles, realitzada pels alumnes i moderada pel
professor.
Elaboració i presentació de treballs individuals o cooperatius per part dels estudiants.
Visites a empreses i laboratoris per part dels estudiants, amb la finalitat d’adquirir
coneixements pràctics relacionats amb la temàtica de la matèria.
Assistència a seminaris i conferències relacionades amb la temàtica de la matèria.

Les classes magistrals del MEF tenen entre 10 i 20 alumnes en el cas de les assignatures
obligatòries i al voltant de 5-10 alumnes en el cas de les optatives. Aquesta quantitat d’alumnes
permet al professorat fer un seguiment molt detallat del progrés de cada estudiant. Els horaris
s’organitzen de manera que les assignatures obligatòries estàndard de 5 ECTS tenen 4 hores de
classe a la setmana, mentre que depenent del nombre de setmanes disponible, les assignatures
optatives de 4 ECTS s’imparteixen durant 3 hores setmanals (primer quadrimestre) o 6 hores
setmanals (segon quadrimestre).
Els mecanismes d’avaluació utilitzats en el màster són diversos i combinen l'avaluació contínua
(col·leccions d’exercicis, treballs curts individuals o en grup, informes de pràctiques de laboratori o
computacionals) amb la realització d'exàmens i presentació de projectes finals individuals. Cada
assignatura detalla la metodologia d’avaluació en la guia docent, per tant és pública i els alumnes
la coneixen en iniciar el curs.
Per l’avaluació dels TFM l’alumne presenta una memòria escrita i es realitza una defensa oral del
treball davant d’un tribunal format per tres professors, en el que hi figura el director del TFM com a
secretari i es procura que almenys un dels professors sigui especialista en la temàtica del TFM. El
tribunal valora la memòria escrita, la seva presentació i defensa (resposta a les preguntes). Cal
destacar que, segons normativa de TFM la memòria es presenta en format memòria de recerca,
amb una extensió màxima de 50 pàgines. Durant la pandèmia les presentacions de TFM van ser en
format online i es va elaborar un protocol específic. El sistema d’avaluació dels TFM ha funcionat
adequadament fins ara i ens permet avaluar el nivell d’aprenentatge dels estudiants d’acord amb
els objectius fixats. Per tal d’homogenitzar en el possible les avaluacions, hem proposat una acció
de millora (230.M.76.2021, en curs) consisteix en l’elaboració d'un protocol (rúbrica) per l’avaluació
de TFM.
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6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació. (MEF)
En el nostre cas la titulació està formada per dos quadrimestres, de manera que n’analitzarem els
resultats globals disponibles de tots dos quadrimestres.
Pel que fa al nombre d’estudiants nous, van ser 11 estudiants nous propis al curs 2020-21
respectivament, per un total de 12 en l’any acadèmic. A aquests estudiants, cal sumar-hi els
estudiants "incoming" (Erasmus) que cursen només algunes assignatures, majoritàriament del
primer quadrimestre.
En relació als resultats globals de la titulació corresponents al curs 2020-21, podem afirmar que,
segons dades pròpies: de les 13 assignatures, en 7 els aprovats foren del 100%, mentre que a les
resta els índexs fluctuaren entre el 64 i 88% (Taula 6.3.1). Les taxes globals d’èxit i de rendiment
oficials han estat una taxa d'èxit del 100% i de rendiment del 89,4%. La taxa d’abandonament (8,3%)
encara que sigui computable, no té en compte que els alumnes no graduats tenen opcions de rematricular els crèdits que els manquen. Segons contacte personal amb els dos alumnes no
graduats, tant l’un com l’altre tenen previst re-matricular dits crèdits en els propers semestres. La
taxa de graduació ha estat del 91,7% i la taxa d’eficiència ha estat del 100%, donat que cap estudiant
graduat ha necessitat matricular-se de més de 60 ECTS, que són el total de la titulació.
Assignatura
Critical Phenomena and Complexity
Quantum Matter
Project Management
Large Facilities: Synchrotron and Neutron Sources
Surface Engineering and Microdevices
Machine Learning with Neural Networks
Numerical Methods for Continuum Systems
Atomic and Molecular Physics
Computational Astrophysics
Molecular and Soft Condensed Matter
Complexity in Biological Systems
Stochastic Methods for Optimization and Simulation

Curs 2020-21(%)
100
100
100
100
88
63
75
100
86
100
100
88

Taula 6.3.1 Percentatges d'aprovats de les assignatures impartides al MEF

Finalment, podem observar que totes les taxes superen els valors previstos a la memòria de
verificació, per la qual cosa podem afirmar que el nivell de seguiment i superació dels estudis és
molt alt.
6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació. (MEF)
Donat que estem tot just començant el tercer curs, encara és aviat per poder aportar dades fiables
sobre la inserció laboral dels titulats del MEF. La darrera enquesta sobre inserció laboral dels titulats
de màsters de l'ETSETB facilitada per AQU va ser al 2020, en la que no hi figuren dades del MEF
perquè AQU circula aquesta enquesta després de 5 anys que les persones s'hagin titulat. Tampoc
no disposem de dades d’altres titulacions de Màster en Enginyeria Física a Espanya. Tinguem en
compte que el MEF és pioner a l’estat espanyol.
Davant l’absència de dades oficials, hem fet una enquesta interna als titulats dels dos cursos
completats fins ara. Els resultats indiquen que aproximadament un 40% dels graduats del MEF
s‘orienta al món laboral, amb contractes en empreses com “Accenture”, “Viewnext” (filiar d’IBM), el
Telescopi “Newton” de l’illa de La Palma i en la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica (Hospital
Clínic-UB).
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Master's degree in Cybersecurity (MCYBERS)
Nota: Els indicadors relacionats amb resultats acadèmics es troben a la secció 5.9.2 de la memòria
del centre [Memòria 2020-21] i els relacionats amb enquestes de satisfacció de l'estudiantat a la
secció 5.9.3.
6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. (MCYBERS)
L’objectiu principal del MCYBERS és proporcionar als estudiants coneixements sòlids en les
diferents àrees de la ciberseguretat. El graduats del màster tindran les habilitats necessàries per
analitzar riscs i vulnerabilitats en sistemes complexos, dissenyar aquests sistemes (basat en la
seguretat), i donar compliment a les regulacions existents en l’àrea de protecció de les dades i la
privacitat. El pla d’estudis està dissenyat tant per estudiants que vulguin un perfil formatiu avançat
orientat a una especialització professional com per als que vulguin un perfil de recerca per continuar
amb els estudis de doctorat i la realització de la tesi en l’àmbit de la ciberseguretat.
El pla d’estudis és de 60 ECTS. 30 ECTS són obligatoris, distribuïts en 6 assignatures de 5 ECTS
que li proporcionen el coneixement fonamental en les àrees de la seguretat en xarxes (“Network
Security”, “Network Traffic Monitoring and Analysis”), seguretat en software (“Applications Security”,
“Malware”) i seguretat en dades (“Data Protection”, “Network Security - Authentication and
Authorization”). L’optativitat comprèn 18 ECTS, distribuïts en assignatures de 5 ECTS o seminaris
de 3 ECTS, proporcionant coneixement en temes avançats de la ciberseguretat (“blockchain”,
“incident response”, “quantum cryptography”, “5G security”) o temes transversals de la
ciberseguretat (“forensics”, “pen-testing”, “ethical hacking”, “electronic voting”).
El TFM és de 12 ECTS. La temàtica dels TFMs s’engloba en les diferents àrees de la ciberseguretat
que es corresponen amb les diferents línies de recerca del professorat. El TFM també el poden
desenvolupar a l’empresa o en una universitat estrangera. En cas que el TFM el realitzin a
l’estranger la duració del màster s’estén en un quadrimestre. La següent taula mostra els TFMs
presentats en cada modalitat en el curs 2020-2021. El número de TFMs realitzats a la universitat és
l’opció preferida pels estudiants del màster. El número de TFMs realitzats a l’estranger, encara no
es present a la taula, ja que la defensa del TFM es realitzarà al Febrer del 2022. De totes formes,
el número de TFMs realitzats en Modalitat C (Universitat estrangera) són 2 (12,5%), aquest número
no és molt elevat degut a que al ser un màster de 60 ECTS, realitzar el TFM a l’estranger suposa
que la durada del màster s’estengui un quadrimestre més.
Curs
2020-2021

Modalitat A
(UPC)
12

Modalitat B
(Empresa
nacional)
2

Modalitat C
(Universitat
estrangera)

Modalitat D
(Empresa
estrangera)

TOTAL
14

El nivell de satisfacció dels estudiants amb el màster és elevat, tal i com ho indiquen les enquestes
d’actuació docent del curs 2020-2021. La mitjana en la resposta a la pregunta “En conjunt estic
satisfet/a amb aquesta assignatura” és 3,6 (en una escala entre 1 i 5) i a la pregunta ““El/La
professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent” és 4 (en una escala entre 1
i 5).
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos.
(MCYBERS)
Al MCYBERS, cada assignatura defineix en la guia docent les metodologies docents emprades,
segons es van definir a l’apartat 5.5.1.7 de la memòria de Verificació. Les diferents metodologies
emprades son: classe magistral, classe expositiva participativa, pràctiques de laboratori,
aprenentatge basat en projectes i treball cooperatiu. Al MCYBERS les assignatures, tant les
obligatòries com les optatives, són de 5 ECTS, on es realitzen 3 hores/setmanals de classes de
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teoria, problemes o laboratori. Mentre que els seminaris són de 3 ECTS. En les classes de teoria,
que es fan en grup gran, es realitzen sobre tot classes expositives participatives, o classes
magistrals, on el professor exposa els continguts teòrics de l’assignatura, però sempre fomentant la
participació activa dels estudiants, alhora de facilitar que exposin els seus dubtes i inquietuds. En
les classes de laboratori, que es fan en grup petit, es realitzen pràctiques on els alumnes realitzen
treball experimental per assolir les competències específiques de la titulació, l’aplicació dels
coneixements en l’anàlisi de riscs i vulnerabilitats, la prevenció de ciberatacs, i la detecció i resposta
eficient als ciberatacs. En les classes de laboratori i problemes també es realitza un projecte per a
assolir tant les competències específiques, com les competències transversals de la titulació. En el
projecte un grup d’estudiants porten a la pràctica els coneixements adquirits en les classes
expositives per tal de dissenyar, implementar i gestionar la seguretat en infraestructures actuals. En
les assignatures TMA i MLW els estudiants realitzen un projecte de complexitat mitjana durant la
segona part del curs, on també realitzen les tasques de planificació, organització i gestió de
projectes en els àmbits de la prevenció i detecció de ciberatacs tant a nivell de xarxa com de
software. La metodologia d’avaluació s’adequa per cada assignatura segons les metodologies
docents emprades. El mecanismes d’avaluació, tal i com es va definir a l’apartat 5.5.1.8 de la
memòria de Verificació són: examen parcial, examen final, exercicis realitzats a l’aula o a casa,
treball en grup presentats per escrit o de forma oral i pràctiques de laboratori.
A totes les assignatures els estudiants compten amb el suport del professor per a la resolució de
dubtes a través de tutories, que es realitzen de forma personalitza de forma presencial o online,
mitjançant eines del campus virtual atenea, o mitjançant eines de reunions virtuals com el meet.
Els TFMs s’avaluen mitjançant un tribunal format per tres professors diferents per a cada defensa
de TFM. El president del tribunal treballa en l’àrea de seguretat en la que s’engloba el TFM, el
secretari del tribunal és el director del TFM i el vocal del tribunal és un professor d’un altre
departament de la UPC. La coordinadora del màster supervisa la formació dels diferents tribunals.
La defensa del TFM és pública. D’aquesta forma es garanteix una adequada avaluació del TFM.
Per tal de tenir uns criteris d’avaluació del TFM de referència, es realitzarà la proposta de millora
230.M.82.2022 on es dissenyarà una rúbrica per als TFMs del MCYBERS.
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació. (MCYBERS)
La titulació MCYBERS té 60 ECTS que s’organitzen en dos quadrimestres de 30 ECTS cadascun.
La titulació es va impartir per primer cop el curs 2020-2021, per tant els únics resultats acadèmics
que tenim son els d’aquest curs, i seran els que analitzarem. En els propers informes de seguiment
es tindrà una visió més completa del rendiment acadèmic.
El curs 2020-21, el màster va tenir 22 estudiants nous, i el rendiment va ser molt bo, tal i com
mostren les taules a continuació.
Assignatura
Seguretat de xarxa
Protecció de les dades
Gestió de la seguretat
Blockchain
Monitorització i anàlisi del trànsit de xarxa
Malware
Seguretat en aplicacions
Casos d'ús en ciberseguretat
Seguretat de xarxa: autenticació i autorització
Curs breu en les matemàtiques de la teoria de codis i la criptografia
Seguretat en xarxes fixes 5G
Comunicacions segures en xarxes de fibra òptica
Computació i criptografia quàntica

Aprovats (%)
Curs 2020-2021
95,5
95,5
100
92,3
95,5
95,5
100
95,5
90,9
100
93,8
100
100
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Del resultats acadèmics del curs 2020-2021 podem veure que la taxa d’èxit és del 97,1%, la taxa
de rendiment del 94,4%, la taxa d’abandonament del 0% i la taxa d’eficiència del 100%. Aquests
valors superen als previstos en la memòria de verificació que eren una taxa d’eficiència del 85% i
una taxa d’abandonament del 15%. Per tant, podem concloure que els valors dels indicadors
acadèmics són molt adequats per a la titulació.
Curs
2020-2021

Resultats Acadèmics
Taxa
d'èxit Taxa de rendiment
(%)
(%)
97,1%
94,4%

Taxa
(%)
-

d'abandonament

Taxa d'eficiència
(%)
100%

6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació. (MCYBERS)
El MCYBERS es va iniciar el curs 202-21, per tant encara no tenim dades fiables sobre la inserció
laboral dels titulats. La darrera enquesta realitzada per AQU sobre inserció laboral dels titulats de
màster és del 2020, per tant el estudiants titulats al MCYBERS encara no apareix.
Davant l’absència de dades oficials, i que la primera promoció s’acaba de titular, tenim previst fer
una enquesta interna als titulats del primer curs completat fins ara. Aquesta acció es recull en la
proposta de millora 230.M.81.2022.
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3. Pla de Millora
Fruit de l’anàlisi i reflexió del desenvolupament de les titulacions, cal proposar un Pla de Millora del
centre docent.

El Pla de Millora de l’Escola està a l’Informe de Gestió 2020-21 [InfGes 2020-21].
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4. Referències
[AQU072019] “Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster”, Juliol 2019.
Disponible a http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html#.Xa2wLS3vWqA
[Memòria 2020-21]
Memòria 2020-21 ETSETB, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona, Febrer 2022.
Disponible a
https://telecos.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/evidencies-del-sistema-dequalitat-1/evidencies-del-sistema-de-qualitat
[InfGes 2020-21] Informe de Gestió ETSETB del curs 2020-21, Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, Febrer 2022.
Disponible
a
https://telecos.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/evidencies-del-sistema-dequalitat-1/evidencies-del-sistema-de-qualitat

5. Evidències
En aquest apartat cal introduir les evidències que suporten l’informe d’acreditació. Aquestes
evidències han d’estar disponibles i accessibles per als membres del Comitè d’Avaluació Externa
(CAE).

Codi
evidència
E.1.3.0.1
E.2.1.10
E.2.1.11
E.2.1.12
E.2.1.13
E.2.1.14
E.2.1.15
E.2.1.16
E.2.1.17
E.2.1.18
E.2.1.2
E.2.1.3
E.2.1.3.1
E.2.1.3.3
E.2.1.4
E.2.1.5
E.2.1.5
E.2.1.6
E.2.1.6.1
E.2.1.6.2
E.2.1.7
E.2.1.8
E.2.1.9
E.2.2.1
E.2.2.2
E.2.2.3
E.2.2.4
E.2.2.5
E.2.2.6

Descripció i Enllaç (URL)
Quadres de Comandament de Dades Estadístiques i de Gestió
Web ETSETB - Serveis
Web ETSETB - Escola - Personal Docent
Web ETSETB - Empreses i Recerca - Empreses
Web ETSETB - Internacional
Web ETSETB - Perspectiva de gènere
Web MEF
Web UPCommons
Facebook del MEF
Web escola Igualtat i inclusió.
Web ETSETB
Web ETSETB- Estudis
Web ETSETB - Estudis - Laboratoris docents
Web ETSETB - Estudis - Normatives Acadèmiques de l’ETSETB
Web SGIQ de l’ETSETB (és igual que el 2.3.1)
Web ETSETB - Curs Actual
Web ETSETB - Curs actual
Web ETSETB - Secretaria Oberta
Web ETSETB - Secretaria Oberta - TFM
Web ETSETB - Secretaria Oberta -TFM - Properes lectures
Web ETSETB - Matrícula
Accés a ATENEA
Web ETSETB - Estudis- MEF
Calendari disponibilitat indicadors GPAQ
Principals indicadors de l’ETSETB publicats per GPAQ
Principals indicadors del MEF publicats per GPAQ
Web ETSETB - Evidències del Sistema de Qualitat
Enquestes de docència GPAQ
Enquestes de satisfacció GPAQ
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E.2.2.7
E.2.2.8
E.2.3.1
E.2.3.1.2
E.2.3.10
E.2.3.2
E.2.3.3
E.2.3.4
E.2.3.5
E.2.3.9
E.2.5.8
E.3.1.1
E.3.2.0.5
E.3.2.0.6
E.3.2.0.7
E.4.1.0.1
E.4.1.0.2
E.4.2.2
E.4.3.1
E.4.3.2
E.5.1.0.2
E.5.1.0.3
E.5.2.10
E.5.2.11
E.5.2.15
E.5.2.16
E.5.2.17
E.5.2.18
E.5.2.19
E.5.2.2
E.5.2.20
E.5.2.21
E.5.2.22
E.5.2.23
E.5.2.24
E.5.2.25
E.5.2.26
E.5.2.3
E.5.2.4
E.5.2.5
E.5.2.6
E.5.2.7
E.5.2.9
E.P.6

Codi
evidència
D.P.1
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Informes d’enquestes d’inserció laboral de graus de l'ETSETB -2020
Informes d’enquestes d’inserció laboral de màsters de l'ETSETB -2020
Web SGIQ de l’ETSETB
Web ETSETB - Estudis - Normatives Acadèmiques
Informe de gestió del curs 2019-20
Resum del pla de qualitat
Web ETSETB- Guia del pla de qualitat amb processos del SGIQ
Evidències del SGIQ
Documentació del MEF en el marc VSMA
Web ETSETB - Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions
Google Workspace for Education Plus
Guia del pla de qualitat amb processos del SGIQ
Enquestes a estudiants, professors i PAS sobre la qualitat dels serveis de
l’ETSETB
Web ETSEB Enquestes als titulats sobre la formació rebuda
Web ETSETB – Enquestes d’Inserció Laboral
Règim de dedicació del professorat de la UPC
Text del règim de dedicació del professorat de la UPC
Model d’encàrrec docent de la UPC
Pla de Formació del PDI de l’ICE
Memòria de l’ICE del curs 2017-18
Web UPC Alumni: Carreres professionals
Enquesta de satisfacció de l’estudiantat sobre els serveis de l’ETSETB 2016-17
Aules equipades com aules híbrides
Laboratoris docents
Informe de Gestió Econòmica 2019
Informe de Gestió Econòmica 2020
Enquestes de satisfacció amb els serveis oferts per l’ETSETB
Enquestes de satisfacció amb els serveis oferts per l’ETSETB 2015-16
Portal de dades i indicadors de la UPC
Memòries anuals de l’ETSETB
Enquesta satisfacció de l’estudiantat 2016-17
Enquesta satisfacció PAS UTGCNTIC 2020-21
Web de Projecte RAVADA
Seguiment pla d'actuació Covid-19
Apparca. Assistència pel rastreig de la Covid-19
Protocol exàmens finals
Laboratoris de Física
WEB Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
eBIB: accés als recursos electrònics de la biblioteca digital de la UPC
Resultats de l’enquesta sobre l’us i la satisfacció de les Biblioteques de la UPC per
part de l’estudiantat
Entorn virtual e-Secretaria
Campus virtual de docència Atenea
Aularis al Campus Nord de la UPC
FUTUR. Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC

Denominació
Relació de projectes de recerca i convenis dels IP PDI en 1ª assignació a ETSETB

