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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

Demanar l’opinió de totes les persones que formen part de l’ETSETB constitueix una conseqüència 

lògica del compromís de l’Escola amb la qualitat. Fa força temps que la Universitat capta amb 

periodicitat anyal, des dels seus serveis centrals, el parer en relació amb l’activitat docent. No ha 

succeït el mateix pel que fa a l’anàlisi dels serveis oferts per l’Escola; fins ara s’havia polsat l’opinió 

als nostres tres principals col·lectius només de forma esporàdica, el darrer cop fa més de cinc anys. 

Amb aquesta primera experiència s’inicia una pràctica que s’anirà repetint any rere any, segons el 

que ens vàrem obligar en dissenyar els nous graus. La repetició periòdica d’aquesta enquesta és 

una condició indispensable per a que l’Escola pugui progressar en el seu procés de millora contínua, 

atès que la utilitat d’iniciatives com la present rau no tant en els resultats específics obtinguts en 

una data determinada com en la seva evolució en els diferents anys.  

És per aquest motiu de facilitar la comparació temporal de conclusions, que els qüestionaris que 

s’han dissenyat en aquesta ocasió han patit poques modificacions en relació amb els que es varen 

trametre, en format paper, la darrera vegada. Això ha de comportar l’actualització d’alguns dels 

continguts actuals, la redefinició de varis redactats – sobretot de les preguntes formulades en 

negatiu – i, per tant, una nova estructura per a futures enquestes. 

Resulta satisfactori el fet que els enquestats hagin valorat, en aquesta ocasió, força positivament 

els serveis, en general, així com les prestacions específiques que presta l’ETSETB. Vull felicitar, 

doncs, el personal d’administració i serveis de l’Escola, atès que els resultats palesen la seva 

dedicació i esforç en mantenir, malgrat la situació actual, el nivell de qualitat del seu treball. No vull 

concloure aquesta presentació sense agrair també la participació de tots aquells estudiants, 

professors i personal que varen respondre l’enquesta i a l’Àrea de Planificació i Estudis de l’Escola 

que – junt amb el Gabinet de Planificació i Avaluació de la Qualitat (GPAQ) – l’ha fet possible. 

 

Elisa Sayrol 

Directora 

ETSETB-Telecom BCN 
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2. PARTICIPACIÓ ENQUESTES 
 

 Població Mostra % Participació 

Estudiantat 10-11 1.835 217 11,8% 

PDI 10-11 305 56 18,4% 

PAS 10-11 46 25 54,3% 

TOTAL 2.186 298 13,6% 

 

Participació a les enquestes de satisfacció anteriors: 

 Població Mostra % Participació 

Estudiantat 05-06 2281 241 10,6% 

PDI 04-05 286 86 30,1% 

PAS 04-05 37 23 62,2% 

TOTAL 2.604 350 34,3% 
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3. VISIÓ GLOBAL DELS RESULTATS DE LES ENQUESTES 
Escala de valoració:   1- totalment en desacord   a   5- totalment d'acord 

3.1 ESTUDIANTAT 

Comparació dels resultats de les diverses preguntes amb la valoració de la satisfacció general (Preg. 13) 
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Detall de les valoracions sobre prestacions específiques de l’Escola 
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3.2 PROFESSORAT 

Comparació dels resultats de les diverses preguntes amb la valoració de la satisfacció general (Preg. 9) 

 

Detall de les valoracions sobre prestacions específiques de l’Escola 
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3.3  PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

Comparació dels resultats de les diverses preguntes amb la valoració de la satisfacció general (Preg. 16) 
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Estimació del PAS sobre la valoració que fan els diferents usuaris dels serveis. 
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4 ANÀLISI GRÀFICA DE LES RESPOSTES 

4.1 RESPOSTES COMUNES D’ESTUDIANTAT I PROFESSORAT 

 ESTUDIANTAT  PDI   

 Mitjana 
Desv. 
tipus  Mitjana Desv. 

tipus  
Correspondència 

preguntes 

Conec les prestacions que m'ofereix l'Escola 3,26 0,93 

 

3,75 0,92 

 
1 vs 1 

Normalment, no he tingut problemes per errors administratius 3,26 1,34 

 

4,04 1,07 

 
7 vs 5 

Els serveis oferts donen resposta a les meves necessitats 3,22 1,01 

 

3,95 1,04 

 
8 vs 4 

Qualsevol assumpte fóra del que és normal, es resol amb 
facilitat 

2,73 1,05 

 

3,61 1,15 

 
11 vs 7 

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

3,23 1,01 

 

3,96 1,05 

 
13 vs 9 

L'accés a la informació d'interès a l'Escola a través de la pàgina 
 web 

3,49 1,01 

 

3,50 1,03 

 
14 vs 10 

L'accés a la informació sobre activitats de l'Escola:        

Horaris, calendari lectiu i d'exàmens, normatives acadèmiques 4,03 0,96  4,02 1,04  15.a vs 11.a 

Òrgans de govern 3,15 1,13 

 

3,63 1,19 

 
15.f vs 11.c 

Actes institucionals i/o de promoció 3,25 1,08 

 

3,48 1,11 

 
15.g vs 11.d 

El procés de gestió administrativa de les assignatures 
(declaració NP, notes, al·legacions, etc.) i/o del PFC 

2,97 1,13 

 

3,74 1,09 

 

16 vs 12 
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3,7% 14,7% 

41,0% 

33,2% 

7,4% 0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

1. Conec les prestacions que m'ofereix 
l'Escola (Enq EST) 

3,5% 3,5% 

24,6% 

49,1% 

17,5% 
1,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

1. Conec les prestacions que m'ofereix l'Escola 
(Enq PDI) 

15,7% 

14,7% 14,7% 

35,5% 

18,4% 

0,9% 

1 2 3 4 5 NS/NC

7. Normalment, no he tingut problemes per 
errors administratius (Enq EST) 

1,8% 8,8% 
17,5% 

28,1% 

43,9% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

5. No he de resoldre problemes per errades 
que es cometen des dels serveis de l’Escola 

(Enq PDI) 

5,5% 
17,5% 

32,3% 
35,9% 

7,4% 1,4% 

1 2 3 4 5 NS/NC

8. Els serveis oferts donen resposta a les meves 
necessitats (Enq EST) 

7,0% 
5,3% 

24,6% 

40,4% 

21,1% 

1,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

3. Els serveis oferts solucionen els meus 
problemes administratius i tècnics (Enq PDI) 

15,2% 
19,4% 

34,6% 

22,6% 

1,4% 6,9% 

1 2 3 4 5 NS/NC

11. Qualsevol assumpte fóra del que és normal, 
es resol amb facilitat (Enq EST) 

8,8% 

5,3% 

22,8% 

42,1% 

21,1% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

7. Qualsevol assumpte fóra del que és normal, 
es resol amb facilitat (Enq PDI) 



 

Enquestes Satisfacció Serveis de l’ETSETB | 2010-2011 
 

12 

  

  

 

  

  

3,7% 

22,1% 

27,6% 

37,8% 

7,4% 1,4% 

1 2 3 4 5 NS/NC

13. En general, estic satisfet/a amb els serveis 
que rebo de l'Escola (Enq EST) 

3,5% 8,8% 8,8% 

45,6% 

33,3% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

9. En general, estic satisfet/a amb els serveis 
que rebo de l’Escola (Enq PDI) 

3,7% 13,4% 

24,4% 

44,2% 

12,4% 1,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

14. L'accés a la informació d'interès a l'Escola a 
través de la pàgina web (Enq EST) 

3,5% 
15,8% 

19,3% 

47,4% 

12,3% 1,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

10. L’accés a la informació d’interès a l’Escola 
a través de la pàgina web (Enq PDI) 

0,9% 8,3% 
13,4% 

40,1% 
35,5% 

1,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

15.a Accés a: Horaris, calendari lectiu i 
d'exàmens, normatives acadèmiques (Enq EST) 

1,8% 8,8% 
15,8% 

33,3% 

40,4% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

11.a Accés a: Horaris, calendari, exàmens, 
guies docent i d’estudis, normatives (Enq PDI) 

7,4% 

19,8% 

26,7% 26,7% 

10,6% 
8,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

15.f Accés a: Òrgans de govern (Enq EST) 

7,0% 
10,5% 

21,1% 

35,1% 

26,3% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

11.c Accés a: Òrgans de govern (Enq PDI) 
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4.2 VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ PER PART DELS DIFERENTS COL·LECTIUS. 

 

  

  

6,9% 13,4% 

30,9% 
28,6% 

10,6% 9,7% 

1 2 3 4 5 NS/NC

15.g Accés a: Actes institucionals i/o de 
promoció (Enq EST) 

5,3% 12,3% 

29,8% 31,6% 

19,3% 

1,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

11.d Accés a: Actes institucionals i/o de 
promoció (Enq PDI) 

11,5% 20,3% 

30,9% 
25,8% 

7,4% 4,1% 

1 2 3 4 5 NS/NC

16. El procés de gestió administrativa de les 
assignatures (declaració NP, notes, al·legacions, 
etc.) i/o del projecte de fi de carrera (Enq EST) 

5,3% 
8,8% 

17,5% 

43,9% 

24,6% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

12.   El procés de gestió administrativa de les 
assignatures (declaració NP, notes, 

al·legacions, etc.) (Enq PDI) 

0,0% 0,0% 

24,0% 

64,0% 

8,0% 4,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

Estimació Satisfacció Estudiantat (Enq PAS) 

3,7% 

22,1% 

27,6% 

37,8% 

7,4% 1,4% 

1 2 3 4 5 NS/NC

13. En general, estic satisfet/a amb els serveis 
que rebo de l'Escola (Enq EST) 

0,0% 4,0% 

40,0% 
44,0% 

8,0% 4,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

Estimació Satisfacció PDI (Enq PAS) 

3,5% 8,8% 8,8% 

45,6% 

33,3% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

9. En general, estic satisfet/a amb els serveis 
que rebo de l’Escola (Enq PDI) 
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4.3 RESPOSTES PER COL·LECTIUS   

4.3.1 Principals respostes a les enquestes de l’Estudiantat. 

 

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

 

 

 

 

 

11,5% 

27,6% 27,2% 
30,9% 

2,8% 0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

2. Els horaris d'atenció dels diversos serveis de 
l'Escola s'adeqüen a les meves possibilitats 

14,7% 21,7% 
24,4% 

29,5% 

8,3% 1,4% 

1 2 3 4 5 NS/NC

5. Normalment, no tinc problemes per realitzar 
les gestions no presencials 

10,6% 
16,1% 

34,1% 
30,9% 

7,8% 0,5% 

1 2 3 4 5 NS/NC

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

11,5% 
14,7% 

31,8% 
34,1% 

5,5% 2,3% 

1 2 3 4 5 NS/NC

9. Normalment el temps d'espera per ser 
atès/atesa és raonable 
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6,0% 

8,3% 

20,7% 

37,8% 

25,3% 

1,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

12.a Cordialitat de tracte: Àrea de Gestió 
Acadèmica (Secretaria Acadèmica) (Enq EST) 

2,8% 3,2% 

35,0% 

24,4% 

18,9% 
15,7% 

1 2 3 4 5 NS/NC

12.b Cordialitat de tracte:  Àrea de Relacions 
Externes (mobilitat i pràctiques amb empreses) 

(Enq EST) 

0,5% 6,9% 

32,3% 33,2% 

18,0% 

9,2% 

1 2 3 4 5 NS/NC

12.c  Cordialitat de tracte:  Àrea de Recursos i 
Serveis (consergeria i gestió de recursos) (Enq 

EST) 

2,8% 
11,5% 

23,5% 

34,1% 

25,3% 

2,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

15.b Accés a: Guies docent i d'estudis (Enq EST) 

4,6% 12,4% 

24,0% 

40,6% 

16,1% 
2,3% 

1 2 3 4 5 NS/NC

17.a Condicions d'ús: Aules informàtiques 
 (Enq EST) 

6,0% 14,3% 

29,5% 

36,4% 

11,1% 
2,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

17.b Condicions d'ús: Laboratoris docents  
(Enq EST) 
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2,8% 8,8% 

36,4% 35,5% 

6,5% 10,1% 

1 2 3 4 5 NS/NC

18. a Tramitació de certificacions i altres 
documents acadèmics 

5,5% 
15,2% 

33,2% 
30,0% 

8,3% 7,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

18. b Informació dels resultats de les 
avaluacions curriculars 

4,1% 10,1% 

25,8% 

37,8% 

17,5% 

4,6% 

1 2 3 4 5 NS/NC

18. c Informació, via web, del dia i hora de la 
teva matrícula 

26,3% 

21,2% 
23,0% 

18,9% 

4,6% 6,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

18. d Visualització, en temps real, de l'estat 
d'ocupació dels grups durant el procés de 

matriculació 

5,1% 
9,7% 

44,7% 

16,6% 

8,3% 
15,7% 

1 2 3 4 5 NS/NC

18. i Resolució d'incidències informàtiques en 
l'ús de les aules 
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4.3.2 Principals respostes a les enquestes del Professorat 

 

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

 

 

 

 

7,0% 
3,5% 

24,6% 

40,4% 

24,6% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

2.a Adequació dels serveis Administratius de 
suport a la docència (Enq PDI) 

5,3% 
3,5% 

29,8% 

47,4% 

14,0% 
0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

2.b Adequació dels serveis Administratius de 
gestió econòmica i de recursos (Enq PDI) 

12,3% 

8,8% 

24,6% 

43,9% 

10,5% 0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

2.c Adequació dels serveis Tècnics i 
Informàtics (Enq PDI) 

5,3% 
5,3% 8,8% 

50,9% 

29,8% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

4. El personal de l’Escola dóna resposta a les 
meves necessitats de gestió (Enq PDI) 

3,5% 1,8% 

17,5% 

42,1% 

35,1% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

6. Normalment, els tràmits són gestionats 
amb rapidesa(Enq PDI) 
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0,0% 1,8% 0,0% 

29,8% 

68,4% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

8. El tracte que rebo del personal de l’Escola 
és cordial (Enq PDI) 

0,0% 7,0% 
15,8% 

45,6% 

26,3% 

5,3% 

1 2 3 4 5 NS/NC

15.  El lliurament i distribució de correu intern 
i de missatgeria (Enq PDI) 

3,5% 
8,8% 

31,6% 31,6% 

14,0% 
10,5% 

1 2 3 4 5 NS/NC

16.b Adequació dels actes de Promoció dels 
Estudis (Enq PDI) 

3,5% 
8,8% 

31,6% 29,8% 

14,0% 12,3% 

1 2 3 4 5 NS/NC

16.c Adequació de la difusió de noticies o 
esdeveniments (Enq PDI) 

5,3% 
10,5% 

26,3% 

43,9% 

5,3% 
8,8% 

1 2 3 4 5 NS/NC

16.d Adequació de l'adaptació a les 
assignatures dels equipaments docents dels 

laboratoris (Enq PDI) 

1,8% 
5,3% 

21,1% 

36,8% 

8,8% 

26,3% 

1 2 3 4 5 NS/NC

16.e Adequació del suport TIC a les aules 
informàtiques de l’A2 (Enq PDI) 
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4.3.3 Principals Respostes a les enquestes del Personal d’Administració i Serveis 

 

 

 

 

4,0% 
8,0% 8,0% 

28,0% 

52,0% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

2. Si un/una amic/amiga que ja treballa a la UPC 
em demanés la meva opinió, li aconsellaria 

l’Escola per treballar 

8,0% 
12,0% 

48,0% 

24,0% 8,0% 
0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

3. Les condicions estructurals (il·luminació, 
espai, soroll, calefacció, aire condicionat ...) i de 

manteniment (ventilació, neteja...) del meu 
espai de treball són correctes 

8,0% 

8,0% 

28,0% 

36,0% 

20,0% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

5. La responsabilitat sobre els processos i les 
tasques de l’Escola estan clarament assignats 

4,0% 8,0% 8,0% 

28,0% 

48,0% 

4,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

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

meva tasca 

4,0% 0,0% 12,0% 

36,0% 

48,0% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

7. Tinc el grau d’autonomia necessari per 
desenvolupar correctament les meves tasques 

4,0% 4,0% 

20,0% 

28,0% 
32,0% 

12,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

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

que no hagis fet propostes de millora) 

0,0% 
12,0% 

20,0% 

40,0% 

28,0% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

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

0,0% 0,0% 0,0% 

60,0% 

40,0% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

10. Tinc bones relacions amb el/s company/s de 
l’Escola 
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8,0% 

4,0% 

24,0% 

40,0% 

24,0% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

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

12,0% 

8,0% 

28,0% 

36,0% 

16,0% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

12.  En general, estic assabentat/ada d’allò que 
passa a altres àrees de l’Escola i a l’Escola en 

general 

12,0% 

8,0% 

20,0% 

36,0% 

24,0% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

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

0,0% 4,0% 12,0% 

36,0% 

48,0% 

0,0% 

1 2 3 4 5 NS/NC

16.  En termes generals, estic satisfet/a de 
treballar a l’Escola 
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5. ANÀLISI COMPARATIVA AMB ELS RESULTATS D’ANTERIORS ENQUESTES 
 

ESTUDIANTAT 
         

Nº respostes: 217 
         

            

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

   

            PREGUNTES ENQUESTA 10-11         Mitjana 10-11 Mitjana 05-06 Diferència 

         
    

 1. Conec les prestacions que m'ofereix l'Escola 3,26 2,61 +24,9 % 

         
    

 2. Els horaris d'atenció dels diversos serveis de l'Escola s'adeqüen a les meves possibilitats 2,86 2,63 + 8,7 % 

         
    

 3. Sé on m'he d'adreçar quan he de fer un tràmit o una consulta a l'Escola 3,27 2,92 + 12 % 

         
    

 4. L'espai on m'atenen és agradable i adequat 3,44 3,25 + 5,8 % 

         
    

 5. Normalment, no tinc problemes per realitzar les gestions no presencials 2,95 
 

 

         
    

 6. El personal de l'Escola m'orienta adequadament 3,09 3,06 + 1 % 

         
    

 7. Normalment, no he tingut problemes per errors administratius 3,27 3,35 - 2,4 % 

         
    

 8. Els serveis oferts donen resposta a les meves necessitats 3,22 3,02 + 6,6 % 

         
      

9. Normalment el temps d'espera per ser atès/atesa és raonable 3,08 2,82 + 9,2 % 
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PREGUNTES ENQUESTA 10-11         Mitjana 10-11 Mitjana 05-06 Diferència 
            

10. El temps de resolució es raonable en:   
 

 

 

Gestió de la mobilitat 3,16 
  

 

Gestió dels convenis de cooperació educativa 3,13 
  

         
   

11. Qualsevol assumpte fóra del que és normal, es resol amb facilitat 2,74 2,70 + 1,5 % 

         
   

12. El tracte que rebo és cordial per part del personal de: 3,67 3,37 + 8,9 % 

 

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica) 3,69 
  

 

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

 

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

         
   

13. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l'Escola 3,23 2,96 + 9,1 % 

         
  

 Valora les prestacions que t'ofereix l'Escola:                                                                                                                                                           
 

         
  

 

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

  
 

         
  

 14. L'accés a la informació d'interès a l'Escola a través de la pàgina web 3,49 3,39 + 2,9 % 

         
    

 15. L'accés a la informació sobre activitats de l'Escola     

 

 

Horaris, calendari lectiu i d'exàmens, normatives acadèmiques  4,03 3,49(1) + 15,5 % 

 

Guies docent i d'estudis 3,70 
 

 

 

Programes de mobilitat 3,17 
 

 

 

Programes de cooperació educativa 3,08 
 

 

 

Premis PFC/PFM 3,30 
 

 

 

Òrgans de govern 3,15 
 

 

 

Actes institucionals i/o de promoció 3,25 
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(1) S'ha calculat la mitjana de dues preguntes de l'enquesta 05-06 que pel seu contingut s’assimilen a una del 10-11. 
2.1 - Informar sobre les normes acadèmiques i administratives que us afecten (Mitjana: 2,98) 

2.2 - Informar sobre el calendari lectiu, els horaris de classe i les dates i els horaris d'exàmens finals (Mitjana: 3,99) 

 

PREGUNTES ENQUESTA 10-11         Mitjana 10-11 Mitjana 05-06 Diferència 

16. El procés de gestió administrativa de les assignatures (declaració NP, notes, 
al·legacions, etc.) i/o del projecte de fi de carrera 

2,97 
 

 
         

  
 17. Disponibilitat en condicions adequades per a l'ús      

 

 

Aules informàtiques 3,52 2,66 + 32,3 % 

 

Laboratoris docents 3,33 
  

         
   

18. L'adequació dels serveis que t'ofereix l'Escola en:     
 

 

Tramitació de certificacions i altres documents acadèmics 3,38 2,84 + 19 % 

 

Informació dels resultats de les avaluacions curriculars 3,22 3,02 + 6,6 % 

 

Informació, via web, del dia i hora de la teva matrícula 3,57 3,38 + 5,6 % 

 

Visualització, en temps real, de l'estat d'ocupació dels grups durant el procés de 
matriculació 

2,51 3,63 -30,8 % 

 

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

La referència a l'e-secretaria no constava en l'enquesta anterior. 

3,20 3,02 + 6 % 

 

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

 

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

3,10 3,18 - 2,5 % 

 

Tramitació dels convenis de cooperació educativa amb les empreses 3,05 3,22 - 5,3 % 

 

Resolució d'incidències informàtiques en l'ús de les aules 3,16 2,58 + 22,5 % 
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PDI   
          Nº respostes: 56 
          

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

   

            PREGUNTES ENQUESTA 10-11           Mitjana 10-11 Mitjana 04-05 Diferència 

         

  

  
1. Conec els serveis que m'ofereix l'Escola 3,75 2,80 + 33,9 % 

         
   

2. Els serveis de l’Escola s’adapten a les meves necessitats 3,55 3,80 – 6,6 % 

  Serveis Administratius de suport a la docència 3,72 
  

  Serveis Administratius de gestió econòmica i de recursos  3,61 
  

  Serveis Tècnics i Informàtics 3,32 
  

         
   

3. Els serveis oferts solucionen els meus problemes administratius i tècnics (3) 

El redactat inclou el concepte "tècnic" que no apareix a l’enquesta anterior. 
3,64 3,80 – 4,2 % 

 4. El personal de l’Escola dóna resposta a les meves necessitats de gestió 3,95 4,20 – 6 % 

         
   

5. No he de resoldre problemes per errades que es cometen des dels serveis de l’Escola 4,04 4,10 – 1,5 % 

         
   

6. Normalment, els tràmits són gestionats amb rapidesa 4,04 4,00 + 1 % 

         
  

  7. Qualsevol assumpte fóra del que és normal, es resol amb facilitat 3,61 3,80 – 5 % 

         
   

8. El tracte que rebo del personal de l’Escola és cordial  4,65 4,60 + 1,1 % 

         
   

9. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l’Escola 3,96 4,10 – 3,4 % 
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Valora les prestacions que t'ofereix l'Escola:                                                                                                                                                          
  

            

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

   

            PREGUNTES ENQUESTA 10-11           Mitjana 10-11 Mitjana 04-05 Diferència 

         
   

10. L’accés a la informació d’interès a l’Escola a través de la pàgina web 3,50 3,60 – 2,8 % 

         
   

11. L’accés a la informació sobre activitats de l’Escola 
   

 
Horaris, calendari, exàmens, guies docent i d’estudis, normatives 4,02 4,30 – 6,5 % 

 
Llistats d’alumnes 4,16 

  

 
Òrgans de govern 3,63 3,90 – 6,9 % 

 
Actes institucionals i/o de promoció 3,48 

  

         
   

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

3,74 3,90 – 4,1 % 

         
   

13. La facilitat d’introducció de dades als diferents aplicatius (notes, assignació de 
professorat, responsables d’assignatura, horaris de consulta, propostes PFC...) 

3,36 3,50 – 4 % 

            

14.  El procés administratiu de gestió del PFC  
S'ha calculat la mitjana per poder comparar amb l’enquesta anterior 

 
3,47 4,00 – 13,5 % 

  PFC d’Escola 3,58 
  

  PFC per a l’estudiantat de mobilitat 3,35 
  

  

15.  El lliurament i distribució de correu intern i de missatgeria 3,96 3,90 + 1,5 % 
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PREGUNTES ENQUESTA 10-11           Mitjana 10-11 Mitjana 04-05 Diferència 

    

16.  L’adequació dels serveis que t’ofereix l’Escola en: 
   

 
La realització d’actes acadèmics institucionals 3,65 3,60 + 1,4 % 

 
Actes de Promoció dels Estudis 3,49 

  

 
Difusió de noticies o esdeveniments 3,48 

  

 
Adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris 3,37 

  

 
Suport TIC a les aules informàtiques de l’A2 3,62 3,00 + 20,7 % 

 
Suport TIC de les sales de presentacions i reunions 3,60 
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PAS   
        

  

Nº respostes: 25 
        

  

 
Escala de valoració:   1- gens satisfet/a   a   5- molt satisfet/a 

 
  

PREGUNTES ENQUESTA 10-11           Mitjana 10-11 Mitjana 04-05 Diferència 

         
   

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

3,82 3,60 + 6,1 % 

 
Estudiantat 3,83 

  

 
PDI 3,58 

  

 
Usuaris/usuàries interns UPC 3,96 

  

 
Altres  Usuaris/usuàries externs 3,92 

  

            

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

                    

         
   

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

4,16 3,90 + 6,7 % 

         
   

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

3,12 3,00 + 4 % 

         

  
  

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

4,16 3,70 + 12,4 % 

         
   

5. La responsabilitat sobre els processos i les tasques de l’Escola estan clarament assignats 3,52 3,00 + 17,3 % 
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PREGUNTES ENQUESTA 10-11           Mitjana 10-11 Mitjana 04-05 Diferència 

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

4,12 3,40 + 21,2 % 

         
   

7. Tinc el grau d’autonomia necessari per desenvolupar correctament les meves tasques 4,24 4,00 + 6 % 

         
   

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

3,91 
  

         
   

9. A l’Àrea on treballo es potencia i s’afavoreix el treball en equip 
El redactat es refereix a l‘Àrea, mentre que en les enquestes  anteriors s'analitzava el Centre en el seu conjunt. 

3,84 3,00 + 23 % 

 

10. Tinc bones relacions amb el/s company/s de l’Escola 4,40 4,20 + 4,8 % 

         
   

11.  La meva capacitat professional està ben aprofitada a l’Escola 3,68 3,30 + 11,5 % 

         
   

12.  En general, estic assabentat/ada d’allò que passa a altres àrees de l’Escola i a l’Escola 
en generalº 

3,36 3,20 + 5 % 

         
   

13.  En general, estic assabentat/ada d’allò que passa a la UPC  3,20 2,90 + 10,3 % 

          
  

14.  Sovint consulto la informació de la unitat via web 3,88 3,50 + 10,9 % 

         
   

15.  Quan faig bé un treball, per norma general se’m reconeix 3,52 3,00 + 17,3 % 

         
   

16.  En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l’Escola 4,28 3,90 + 9,7 % 
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6. CONCLUSIONS 
 

D’acord amb els resultats de les enquestes descrits supra és obligat, en primer lloc, qualificar de rellevant  – 

per molt positiva –  la valoració obtinguda pels serveis de l’ETSETB per part dels principals agents implicats en 

el seu funcionament: l’estudiantat, el professorat i el seu personal.  La satisfacció global manifestada per tots 

tres col·lectius enquestats ha assolit valors molt destacats, concretament una avaluació mitjana, sobre un 

total de 5, de: 

o 3,23 per part dels estudiants  (pregunta 13), 

o 3,96 pel que fa al professorat  (pregunta 9), 

o 4,28 del personal d’administració i serveis  (pregunta 16). 

Per tal de facilitar l’anàlisi dels resultats de les enquestes hom ha estructurat les conclusions que s’han extret 

en el apartats següents: 

 Valoració global dels resultats dels tres col·lectius, 

 

 Anàlisi comparativa de les respostes dels diversos col·lectius a preguntes de contingut similar, 

 

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

resultats d’un mateix col·lectiu en el temps. 

Abans però de procedir a la presentació de conclusions, cal destacar la baixa participació registrada en 

aquesta iniciativa, excepció feta del personal d’administració i serveis de l’Escola. En relació a experiències 

anteriors  – la darrera enquesta al PAS i PDI va ser la formulada en format paper en el curs acadèmic 2004-05 

–  la participació s’ha reduït, sensiblement en el cas del professorat, mentre que ha augmentat molt 

lleugerament en el cas de l’estudiantat, en comparació amb la resposta aconseguida en la darrera enquesta 

que se’ls va adreçar, també en paper, en el curs 2005-06.   

Valoració global de resultats 

Cal remarcar de nou la valoració global positiva dels resultats de totes les parts enquestades. Més destacable 

encara és el fet que, en comparació amb les experiències anteriors, aquesta valoració ha millorat 

considerablement en aquests col·lectius, excepció feta del de PDI, la percepció general del qual ha minvat en 

comparació amb els resultats obtinguts set anys abans. 

Pot sorprendre la diferència existent en la valoració global per part d’estudiants i professors en comparar-les 

amb la percepció sobre la satisfacció d’ambdós col·lectius que té el PAS. Així, mentre que el PAS valora la 

mitjana de satisfacció de l’estudiant amb els serveis de l’Escola per sobre del que ho fa el propi estudiantat  – 

hi atorga un valor de 3,83 que resulta superior al resultat obtingut de l’enquesta dels estudiants (3,23) –  

suposa el contrari pel que fa al professorat: el PAS fa una estimació de 3,58 quan els resultats de l’enquesta al 

professorat és força superior (3,96). 

Aquesta significativa diferència en les apreciacions dels principals agents de l’Escola es pot apreciar molt 

millor en la distribució de respostes a les respectives preguntes que s’exposa en l’apartat 4.2 anterior. Les 
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gràfiques que s’hi inclouen mostren clarament un desplaçament en la percepció del PAS més significatiu en el 

cas de l’estimació de la satisfacció de l’alumne de l’ETSETB. 

 Anàlisi comparativa de preguntes comunes  

Abans de procedir a establir comparacions entre els resultats provinents dels continguts similars de les 

enquestes a estudiants i al personal docent cal recordar de nou l’inconvenient que suposa els baixos 

percentatges  de respostes d’ambdós col·lectius. S’han inclòs de manera detallada gràficament en l’apartat 

4.1 anterior les comparacions més significatives sobre l’opinió dels dos col·lectius en relació als serveis de 

l’Escola. Com es pot constatar, en general, les respostes del PDI a aquestes preguntes són sensiblement més 

favorables que les que resulten de les enquestes dels estudiants. Així, la major part dels valors assolits per la 

mitjana en totes aquestes preguntes superen amb escreix la valoració de 3 en el cas dels estudiants i de 3,5 

en les respostes del professorat. 

La dissensió més gran entre els dos col·lectius, no tan sols pels valors que assoleixen la valoració mitjana de 

les respostes, sinó bàsicament per la respectiva distribució de les respostes es produeix en els aspectes 

següents:  

o el procés de gestió administrativa de les assignatures (inclòs el procés administratiu inherent a les 

avaluacions),  

o el coneixement de les prestacions ofertes per l’Escola, 

o la facilitat de resoldre assumptes considerats “fóra de la normalitat”, 

o l’existència d’errades administratives  

i en dos valoracions clau: 

o la percepció que els serveis no donen resposta a les necessitats, 

o la satisfacció general amb els serveis rebuts. 

 

La principal coincidència positiva entre aquests dos col·lectius es troba en les respostes a la pregunta per la 

facilitat d’accés a la informació acadèmica (horaris, calendaris, guies docents i d’estudi, normatives, etc.), la 

valoració per part dels dos col·lectius és força semblant (en ambdós casos: prop de tres de cada quatre 

enquestats atorguen aquest servei una valoració de 4 o superior).  

Una altra coincidència de parers, força més positiva encara, entre les respostes d’estudiants i de professors 

cal establir-la en que tan uns com els altres situen clarament per sobre de la valoració global  – la mitjana 

esmentada a l’inici d’aquest capítol –  el tracte cordial del personal de l’Escola (sense distinció de les àrees en 

les que desenvolupen la seva tasca), tal com es pot constatar en les corresponents gràfiques, aplegades en el 

tercer apartat d’aquest document.  

Ambdós col·lectius concorden també en situar per sota de les seves respectives mitjanes les valoracions dels 

aspectes següents: 

o la facilitat per resoldre assumptes “fóra del normal” 

o la resolució de problemes administratius i tècnics 

i en el cas dels estudiants 

la facilitat per dur a terme gestions no presencials  
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o l’adequació dels horaris d’atenció de l’escola a llurs possibilitats 

i en el cas del professorat 

l’adequació dels serveis a les seves necessitats, excepció feta dels serveis de suport a la 

docència. 

 

Anàlisi particularitzada de les respostes de cada col·lectiu 

Una anàlisi particularitzada de les percepcions de cada col·lectiu ha de permetre reconèixer els serveis i les 

prestacions que constitueixen els «punts forts»  de l’oferta de serveis de l’ETSETB, però també les 

insuficiències que pateixen en l’actualitat aquests serveis i que han donat lloc a la formulació de les 

corresponents propostes de millora, que han elaborat les diverses àrees de l’Escola. Ha estat amb aquest 

objectiu que en el present text s’ha posat força èmfasi en l’anàlisi dels resultats de les respostes més 

clarament desfavorables de les enquestes, sobretot en aquells aspectes més fàcilment contrastables o els que 

no depenen principalment d’opinions i/o de criteris personals.  

 

En iniciar l’anàlisi del contingut de les percepcions de l’estudiantat,  és obligat destacar que, quasi tant com el 

tracte rebut pel personal ja esmentat, els estudiants valoren molt positivament l’adequació dels espais on són 

atesos. Pel que fa a les opinions adverses sobre els serveis en general, el col·lectiu dels estudiants qüestiona, 

però amb mitjanes prou altes (properes al 3), la resolució d’assumptes fóra de la normalitat, els horaris 

d’atenció, les gestions no presencials i els temps d’espera i de resolució dels convenis de cooperació 

educativa. Ha de ser igualment objecte d’anàlisi detallada l’homogeneïtat en la distribució de les respostes 

dels estudiants quan se’ls sol·licità l’opinió sobre l’adequació dels horaris d’atenció dels serveis de l’Escola i 

sobre l’existència de problemes per dur a terme gestions no presencials. 

A un nivell més gran de concreció, és a dir en les respostes valoratives de prestacions concretes, els 

estudiants opinen molt positivament dels ”horaris, calendaris lectiu i d’exàmens, normatives”, de les guies 

docents, de la informació de la data (i hora) de la matrícula via web i de les aules informàtiques. Entre els 

aspectes pitjor valorats per ells sobresurt l’adequació de la visualització en temps real de l’estat d’ocupació 

dels grups durant el procés de matriculació. La resta de prestacions menys apreuades (però amb valoracions 

al voltant del 3) es refereixen a la tramitació de beques i  convenis de cooperació educativa, a l’accés a la 

informació de programes de cooperació educativa i/o sobre els òrgans de govern de l’ETSETB i, finalment, a la 

gestió de NP’s, notes i al·legacions. 

En relació amb la situació que es desprenia dels resultats de l’enquesta tramesa fa cinc anys, 

aproximadament, cal afirmar que, globalment, les valoracions han millorat significativament  en el 

coneixement dels estudiants enquestats sobre: 

o les prestacions que ofereix l’ETSETB, 

o el lloc on adreçar-se per realitzar tràmits o consultes, 

i en la percepció de les prestacions concretes següents: 

o la disponibilitat en condicions adequades de les aules informàtiques,  

o la resolució d’incidències en llur ús, 

o la tramitació de certificacions i altres documents acadèmics, 
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o l’accés a la informació d’horaris, calendaris i normatives. 

A més de la valoració ja esmentada sobre la visualització, durant la matricula, de l’estat d’ocupació dels grups  

– la qualificació de la qual ha minvat manifestament –   només els aspectes següents han estat avaluats 

enguany molt poc per sota que en l’anterior ocasió, concretament: 

o la inexistència d’errades administratives, 

o la tramitació dels convenis de cooperació educativa, 

o la tramitació de les beques de suport a l’activitat docent (UNIVERS). 

 

Una anàlisi similar amb els resultats de les enquestes del PDI permet concretar la conclusió, ja esmentada, 

d’una pitjor valoració dels serveis de l’Escola per part del professorat en l’enquesta d’enguany, sense que es 

pugui deduir que els qüestionen, atès que les valoracions resultants no són inferiors a 3,3. Les més altes en 

relació als serveis, a més del tracte del personal abans comentat, es donen en relació amb:  

o la resposta del personal a les necessitats de gestió, 

o la manca d’errades en els serveis, 

o la rapidesa en la gestió. 

Les prestacions més valorades han estat: 

o els llistats d’alumnes, 

o els horaris, calendari lectiu i d’exàmens, guia docent i normatives, 

o el lliurament i distribució de correu i missatgeria, 

o la gestió administrativa de les assignatures (NP’s, notes, al·legacions, etc.). 

i les menys apreuades: 

o els serveis oferts per a l’adaptació dels laboratoris a les assignatures, 

o la gestió dels projectes fi de carrera de mobilitat, 

o la facilitat d’ús dels aplicatius per introduir dades, 

o la difusió de notícies i esdeveniments, 

o la informació sobre actes institucionals i/o de promoció. 

De tota manera no cal interpretar cap mena de qüestionament d’aquestes prestacions per part del 

professorat, atès que la valoració mínima assoleix una nota de 3,4.  

El que sí serà objecte d’anàlisi detallada és el canvi a menys  – quan es compara amb l’apreciació manifestada 

en el curs acadèmic 2004-05 –   en la opinió del professorat sobre la major part dels serveis oferts i 

especialment: 

o l’adequació dels serveis de l’Escola a les seves necessitats, 

o la resposta que dona el personal de l’Escola a les necessitats de gestió. 

i sobre les prestacions següents: 

o el procés administratiu de gestió de projectes fi de carrera, 

o l’accés a la informació sobre els òrgans de govern, 
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o l’accés a la informació d’horaris calendaris, guies i normatives. 

 

Per contra, i de forma paral·lela a allò que s’ha comentat de l’estudiantat, ha millorat molt el coneixement del 

col·lectiu docent  – si es compara amb l’apreciació manifestada en el curs acadèmic 2004-05 –  dels serveis 

oferts per l’ETSETB i, pel que fa a les prestacions, la percepció del suport TIC a les aules informàtiques dels 

aularis en l’edifici A2. 

 

Com a complement de la informació anterior cal ressenyar les actuacions que l’Escola ja ha emprès amb 

l’objectiu de solucionar vàries de les deficiències que s’han posat de manifest en aquestes enquestes, 

concretament: 

 la visualització de l’estat d’ocupació dels grups durant la matrícula, (modificació que serà plenament 

efectiva des del proper quadrimestre primavera del curs 2011-12) 

 la reorganització dels continguts de la web, amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació dels 

serveis, 

 el disseny d’un programa nou que agilitzi els tràmits de convenis de cooperació educativa i possibiliti 

el feed-back per part de l’estudiantat,  

 la progressiva orientació vers l’amigabilitat dels aplicatius per als tràmits de mobilitat,   

 l’activació dels tràmits d’e-secretaria d’aquells processos que no necessiten aportar documentació, ni 

requereixen signatures de conformitat, 

 la integració de tots els processos que integren la gestió dels projectes finals de carrera / grau 

 l’elaboració de la Carta de Serveis de l’Escola. 

 

Finalment, de les enquestes del PAS s’ha de destacar, primer que res, els resultats a les preguntes sobre si: 

o recomanaria treballar a l’Escola, 

o té bones relacions amb la resta de companys, 

 

no tan sols pels alts valors assolits, sinó bàsicament per la distribució de les respostes expressades, com es 

pot veure en l’apartat 4.3.3 anterior.  Si, a més, aconsegueixen valoracions idèntiques aspectes tals com: 

 

o l’autonomia per desenvolupar les  tasques, 

o l’adequació per a la feina dels equipaments que l’Escola posa a disposició 

 

és obvi que aquests resultats denoten l’existència d’un molt bon clima laboral en el sí de l’ETSETB. 

En realitzar l’anàlisi comparativa de la resta de respostes del personal d’administració i serveis de l’Escola 

amb el seu nivell de satisfacció general s’ha de destacar el fet que el valor mitjà resultant de la pregunta 

global de satisfacció només es veu lleugerament superat pel que fa referència a l’ambient de treball en el sí 

de l’Escola. Els principals aspectes que s’han valorat per sota, tot i que en mitjanes prou altes, han estat (en 

ordre decreixent): 

o les condicions estructurals i de manteniment de l’espai de treball, 
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o el coneixement d’allò que succeeix a la Universitat Politècnica, 

o el coneixement d’allò que succeeix a l’Escola i a la resta d’àrees de l’ETSETB, 

o el reconeixement del treball ben fet, 

o l’assignació de responsabilitats sobre els processos i tasques, 

o l’aprofitament de les capacitats professionals. 

 

D’altra banda, en establir una comparació amb els resultats de la darrera enquesta sorprèn constatar que, en 

tos els aspectes objecte de valoració, ha millorat la percepció dels treballadors adscrits a l’Escola i, en molt 

d’ells, de manera significativa. Es creu convenient destacar el gran canvi en la percepció del personal sobre: 

o la potenciació del treball en equip, 

o el suport rebut per part del responsable d’Àrea per poder realitzar la seva tasca, 

o el reconeixement del treball ben fet, 

o l’assignació clara de responsabilitats sobre processos i tasques de l’Escola. 

 

Com a colofó sembla convenient recordar que el que és realment rellevant  – en qüestions de management –   

és constatar l’evolució que registren en el temps els indicadors de l’enquesta, no tan els seus valors puntuals, 

a fi d’establir  – quan es disposi d’informació suficient –   un estudi de tendències que faci possible conèixer si 

es produeix una continuïtat tant en el creixement d’un valor (és a dir, una millora) com en la seva reducció 

(un empitjorament) o bé un comportament tipus “dents de serra”. Dels resultats d’aquesta anàlisi han de 

sortir línies de millora i/o propostes que possibilitin solucions estables en el temps per als problemes 

detectats. 
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7. ANNEX PREGUNTES ENQUESTES 

Enquesta de satisfacció de l'Escola Tècnica Superior  
d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.  

Estudiantat 

 

Si us plau valoreu en una escala d’1 – totalment en desacord a 5 – totalment d’acord  
 
1. Conec les prestacions que m'ofereix l'Escola  

1 2 3 4 5 

2. Els horaris d'atenció dels diversos serveis de l’Escola s'adeqüen a 
les meves possibilitats  1 2 3 4 5 

3. Sé on m'he d'adreçar quan he de fer un tràmit o una consulta a 
l’Escola 1 2 3 4 5 

4. L'espai on m'atenen és agradable i adequat  
1 2 3 4 5 

5. Normalment, no tinc problemes per realitzar les gestions no 
presencials  1 2 3 4 5 

6. El personal de l'Escola m'orienta adequadament  
1 2 3 4 5 

7. Normalment, no he tingut problemes per errors administratius  
1 2 3 4 5 

8. Els serveis oferts donen resposta a les meves necessitats 
1 2 3 4 5 

9. Normalment el temps d'espera per ser atès/atesa és raonable  
1 2 3 4 5 

10. El temps de resolució és raonable en: 
 

 

Gestió de la mobilitat 
1 2 3 4 5 

 

Gestió dels convenis de cooperació educativa 
1 2 3 4 5 

11. Qualsevol assumpte fóra del que és normal, es resol amb 
facilitat 1 2 3 4 5 

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

 

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica) 
1 2 3 4 5 

 

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

 

Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de 
recursos) 1 2 3 4 5 

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

Valora les prestacions que t’ofereix l’Escola: 
Si us plau valoreu en una escala d’1 – Gens satisfactori a 5 –Molt satisfactori  

 
14. L’accés a la informació d’interès a l’Escola a través de la pàgina 
web 1 2 3 4 5 

15. L’accés a la informació sobre activitats de l’Escola 
 

 

Horaris, calendari lectiu i d’exàmens, normatives 
acadèmiques 1 2 3 4 5 



 

Enquestes Satisfacció Serveis de l’ETSETB | 2010-2011 
 

36 

 

Guies docent i d’estudis 
1 2 3 4 5 

 

Programes de mobilitat 
1 2 3 4 5 

 

Programes de cooperació educativa 
1 2 3 4 5 

 

Premis PFC/PFM 
1 2 3 4 5 

 

Òrgans de govern 
1 2 3 4 5 

 

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

16. El procés de gestió administrativa de les assignatures 
(declaració NP, notes, al·legacions, etc.) i/o del projecte fi de 
carrera. 

1 2 3 4 5 

17. Disponibilitat en condicions adequades per a l'ús de: 
 

 

Aules informàtiques 
1 2 3 4 5 

 

Laboratoris docents 
1 2 3 4 5 

18. L’adequació dels serveis que t’ofereix l’Escola en: 
 

 

Tramitació de certificacions i altres documents acadèmics 
1 2 3 4 5 

 

Informació dels resultats de les avaluacions curriculars 
1 2 3 4 5 

 

Informació, via web, del dia i hora de la teva matrícula  
1 2 3 4 5 

 

Visualització, en temps real, de l'estat d'ocupació dels 
grups durant el procés de matriculació 1 2 3 4 5 

 

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

1 2 3 4 5 

 

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

 

Tramitació de les beques de col·laboració temporal en 
tasques de suport a l'activitat docent (beques UNIVERS) 1 2 3 4 5 

 

Tramitació dels convenis de cooperació educativa amb les 
empreses 1 2 3 4 5 

 

Resolució d’incidències informàtiques en l'ús de les aules 
1 2 3 4 5 

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

 

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

PDI 
Marca la puntuació que consideris més adient, en una escala d'1 (totalment en desacord) a 5 
(totalment d’acord). 

1. Conec els serveis que m’ofereix l’Escola 
1 2 3 4 5 

2. Els serveis de l’Escola s’adapten a les meves 
necessitats  

 

 

Serveis Administratius de suport a la docència 
1 2 3 4 5 

 

Serveis Administratius de gestió econòmica i de 
recursos  

1 2 3 4 5 
 

Serveis Tècnics i Informàtics 
1 2 3 4 5 

3. Els serveis oferts solucionen els meus problemes 
administratius i tècnics 

1 2 3 4 5 

4. El personal de l’Escola dóna resposta a les meves 
necessitats de gestió 

1 2 3 4 5 

5. No he de resoldre problemes per errades que es 
cometen des dels serveis de l’Escola 

1 2 3 4 5 

6. Normalment, els tràmits són gestionats amb rapidesa 
1 2 3 4 5 

7. Qualsevol assumpte fóra del que és normal, es resol 
amb facilitat 

1 2 3 4 5 

8. El tracte que rebo del personal de l’Escola és cordial  
1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

Valora les prestacions que t’ofereix l’Escola: 
Marca la puntuació que consideris més adient, en una escala d'1 (gens satisfactori) a 5 (molt 
satisfactori)  
 
10. L’accés a la informació d’interès a l’Escola a través 
de la pàgina web 

1 2 3 4 5 

11. L’accés a la informació sobre activitats de l’Escola 
 

 

Horaris, calendari, exàmens, guies docent i 
d’estudis, normatives 

1 2 3 4 5 
 

Llistats d’alumnes 
1 2 3 4 5 

 

Òrgans de govern 
1 2 3 4 5 

 

Actes institucionals i/o de promoció 
1 2 3 4 5 
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12. El procés de gestió administrativa de les 
assignatures (declaració NP, notes, al·legacions, etc.) 

1 2 3 4 5 

13. La facilitat d’introducció de dades als diferents 
aplicatius (notes, assignació de professorat, 
responsables d’assignatura, horaris de consulta, 
propostes PFC...) 

1 2 3 4 5 

14. El procés administratiu de gestió del PFC 
 

 

PFC d’Escola 
1 2 3 4 5 

 

PFC per a l’estudiantat de mobilitat 
1 2 3 4 5 

15. El lliurament i distribució de correu intern i de 
missatgeria 

1 2 3 4 5 

16. L’adequació dels serveis que t’ofereix l’Escola en: 
 

 

La realització d’actes acadèmics institucionals 
1 2 3 4 5 

 

Actes de Promoció dels Estudis 
1 2 3 4 5 

 

Difusió de noticies o esdeveniments 
1 2 3 4 5 

 

Adaptació a les assignatures dels equipaments 
docents dels laboratoris 

1 2 3 4 5 
 

Suport TIC a les aules informàtiques de l’A2 
1 2 3 4 5 

 

Suport TIC de les sales de presentacions i reunions 
1 2 3 4 5 

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

 

 
 
Quins aspectes o temes concrets consideres que es poden treballar per millorar la satisfacció de 
les persones de l’Escola 
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Enquesta de satisfacció de l'Escola Tècnica Superior  
d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.  

PAS 

 
Marca la puntuació que consideris més adient, en una escala d'1 (gens satisfet/a) a 5 (molt 
satisfet/a)  

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

 

 

Estudiantat 
1 2 3 4 5 

 

PDI 
1 2 3 4 5 

 

Usuaris/usuàries interns UPC 
1 2 3 4 5 

 

Altres Usuaris/usuàries externs 
1 2 3 4 5 

 

La resta de preguntes es valoren en una escala d’1 – totalment en desacord a 5 – totalment d’acord 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

5. La responsabilitat sobre els processos i les tasques de l’Escola 
estan clarament assignats 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

7. Tinc el grau d’autonomia necessari per desenvolupar 
correctament les meves tasques 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

10. Tinc bones relacions amb el/s company/s de l’Escola 
1 2 3 4 5 

11. La meva capacitat professional està ben aprofitada a l’Escola 
1 2 3 4 5 
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12. En general, estic assabentat/ada d’allò que passa a altres àrees 
de l’Escola i a l’Escola en general 

1 2 3 4 5 

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

14. Sovint consulto la informació de la unitat via web 
1 2 3 4 5 

15. Quan faig bé un treball, per norma general se’m reconeix 
1 2 3 4 5 

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

 

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

 

 
 
Quins aspectes o temes concrets consideres que es poden treballar per millorar la satisfacció de 
les persones de l’Escola 
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8. ANNEX ESCRITS PRESENTACIÓ ENQUESTES ALS DIFERENTS COL·LECTIUS 
 

Escrit adreçat a l’estudiantat 

 

Benvolguda companya / Benvolgut company, 
 
Amb la posada en funcionament dels nous estudis de grau, l’Escola s’ha compromès a implementar un 
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que li permeti assegurar que es fan correctament tots els 
procediments que acaben en una prestació de serveis als diversos col·lectius de l’Escola: estudiantat, 
professorat i altres usuaris (titulats, públic en 
general...) 
 
Captar periòdicament l’opinió dels destinataris de tot allò que ofereix l’Escola és una condició necessària per a 
que aquesta iniciativa pugui concloure en un procés de millora contínua  que redundi en benefici de tots 
aquests col·lectius. La que fa referència  el present escrit constitueix una primera enquesta anònima, que es 
tornarà a trametre amb les lògiques variacions de contingut amb periodicitat anual. 
 
No cal dir que per a la seva completa operativitat es necessita un nombre significatiu de respostes, per tal que 
els seus resultats puguin ser analitzats període rere període i se’n pugui desprendre  les corresponents 
necessitats de canvi i/o oportunitats de millora. 
 
Per aquest motiu et convido a respondre aquesta breu enquesta sobre els serveis de l’ETSETB, tot i que fa molt 
poc et vàrem demanar, també des de l’Escola, la teva participació en una altra enquesta de satisfacció 
referida al nostre actual model docent. 
 
https://e-enquestes.upc.edu/redirectNotes/index.php 
 
Agraïm per endavant la teva col·laboració. 
 
Rep una cordial salutació, 
 
Joan Sardà 
Sotsdirector de Qualitat 
ETSETB – Telecom BCN 
 

  

https://e-enquestes.upc.edu/redirectNotes/index.php
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Escrit adreçat al professorat 

 

Benvolguda companya / Benvolgut company, 
 
Amb la posada en funcionament dels nous estudis de grau, l’Escola s’ha compromès a implementar un 
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que li permeti assegurar que es fan correctament tots els 
procediments que acaben en una prestació de serveis als diversos col·lectius de l’Escola: 
estudiantat, professorat i altres usuaris (titulats, públic en general...) 
 
Captar periòdicament l’opinió dels destinataris de tot allò que ofereix l’Escola és una condició necessària per a 
que aquesta iniciativa pugui concloure en un procés de millora contínua  que redundi en benefici de tots 
aquests col·lectius. La que fa referència  el present escrit constitueix una primera enquesta anònima, que es 
tornarà a trametre amb les lògiques variacions de contingut amb periodicitat anual. 
 
No cal dir que per a la seva completa operativitat es necessita un nombre significatiu de respostes, per tal que 
els seus resultats puguin ser analitzats període rere període i se’n pugui desprendre  les corresponents 
necessitats de canvi i/o oportunitats de millora. 
 
Per aquest motiu et convido a respondre aquesta breu enquesta sobre els serveis de l’ETSETB, tot i que fa molt 
poc et vàrem demanar, també des de l’Escola, la teva participació en una altra enquesta de satisfacció 
referida al nostre actual model docent.   
 
https://e-enquestes.upc.edu/redirectNotes/index.php 
 
Agraïm per endavant la teva col·laboració. 
 
Rep una cordial salutació, 
 
Joan Sardà 
Sotsdirector de Qualitat 
ETSETB – Telecom BCN 
 
  

https://e-enquestes.upc.edu/redirectNotes/index.php
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Escrit adreçat al Personal d’Administració i Serveis 

 
 
Benvolgut Personal d’Administració i Serveis de l’ETSETB, 
 
Amb la posada en funcionament dels nous estudis de grau, l’Escola s’ha compromès a implementar un 
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que li permeti assegurar que es fan correctament tots els 
procediments que acaben en una prestació de serveis als diversos col·lectius de l’Escola: 
estudiantat, professorat i altres usuaris (titulats, públic en general...) 
 
Captar periòdicament l’opinió dels destinataris de tot allò que ofereix l’Escola és una condició necessària 
perquè aquesta iniciativa pugui concloure en un procés de millora contínua  que redundi en benefici de tots 
aquests col·lectius. La que fa referència el present escrit constitueix una primera enquesta anònima, que es 
tornarà a trametre amb les lògiques variacions de contingut amb periodicitat anual. 
 
No cal dir que per a la seva completa operativitat es necessita un nombre significatiu de respostes, per tal que 
els seus resultats puguin ser analitzats període rere període i se’n pugui desprendre les corresponents 
necessitats de canvi i/o oportunitats de millora. 
 
Per aquest motiu et convido a respondre aquesta breu enquesta sobre els serveis de l’ETSETB, fent un clic aquí: 
https://e-enquestes.upc.edu/redirectNotes/index.php 
 
 
Agraïm per endavant la teva col·laboració. 
 
Rep una cordial salutació, 
 
Joan Sardà 
Sotsdirector de Qualitat 
ETSETB – Telecom BCN 
 

  

https://e-enquestes.upc.edu/redirectNotes/index.php
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9. ANNEX RESPOSTES A LES DIFERENTS PREGUNTES 
 

 

PDI
Nº respostes: 56

Mitjana
Desv. 

tipus

2 3,5% 2 3,5% 14 24,6% 27 49,1% 10 17,5% 1 1,8% 3,75 0,92

4 7,0% 2 3,5% 14 24,6% 22 40,4% 14 24,6% 0 0,0% 3,72 1,10

3 5,3% 2 3,5% 16 29,8% 27 47,4% 8 14,0% 0 0,0% 3,61 0,96

6 12,3% 5 8,8% 14 24,6% 25 43,9% 6 10,5% 0 0,0% 3,32 1,17

4 7,0% 3 5,3% 13 24,6% 23 40,4% 12 21,1% 1 1,8% 3,64 1,10

3 5,3% 2 5,3% 5 8,8% 29 50,9% 17 29,8% 0 0,0% 3,95 1,04

1 1,8% 5 8,8% 9 17,5% 16 28,1% 25 43,9% 0 0,0% 4,04 1,07

2 3,5% 1 1,8% 9 17,5% 24 42,1% 20 35,1% 0 0,0% 4,04 0,96

5 8,8% 2 5,3% 13 22,8% 24 42,1% 12 21,1% 0 0,0% 3,61 1,15

0 0,0% 1 1,8% 0 0,0% 16 29,8% 39 68,4% 0 0,0% 4,65 0,58

2 3,5% 4 8,8% 5 8,8% 26 45,6% 19 33,3% 0 0,0% 3,96 1,05

Valora les prestacions que t'ofereix l'Escola:                                                                                                                                                        

Mitjana
Desv. 

tipus

2 3,5% 8 15,8% 11 19,3% 27 47,4% 7 12,3% 1 1,8% 3,50 1,03

1 1,8% 4 8,8% 9 15,8% 19 33,3% 23 40,4% 0 0,0% 4,02 1,04

1 1,8% 3 7,0% 5 8,8% 22 38,6% 25 43,9% 0 0,0% 4,16 0,98

3 7,0% 6 10,5% 12 21,1% 20 35,1% 15 26,3% 0 0,0% 3,63 1,19

2 5,3% 7 12,3% 17 29,8% 18 31,6% 11 19,3% 1 1,8% 3,48 1,11

3 5,3% 4 8,8% 10 17,5% 25 43,9% 14 24,6% 0 0,0% 3,74 1,09

5 10,5% 6 10,5% 15 26,3% 18 31,6% 10 17,5% 2 3,5% 3,36 1,22

5 10,5% 1 1,8% 10 17,5% 28 49,1% 8 14,0% 4 7,0% 3,58 1,13

4 8,8% 3 5,3% 15 26,3% 17 29,8% 6 10,5% 11 19,3% 3,35 1,14

0 0,0% 3 7,0% 9 15,8% 26 45,6% 15 26,3% 3 5,3% 3,96 0,87

1 1,8% 6 12,3% 13 22,8% 19 33,3% 12 21,1% 5 8,8% 3,65 1,05

2 3,5% 5 8,8% 17 31,6% 18 31,6% 8 14,0% 6 10,5% 3,49 1,01

2 3,5% 4 8,8% 18 31,6% 17 29,8% 8 14,0% 7 12,3% 3,48 1,01

3 5,3% 5 10,5% 15 26,3% 25 43,9% 3 5,3% 5 8,8% 3,37 0,97

1 1,8% 3 5,3% 11 21,1% 21 36,8% 5 8,8% 15 26,3% 3,62 0,88

2 3,5% 4 7,0% 13 24,6% 25 43,9% 7 12,3% 5 8,8% 3,60 0,96

4. El personal de l’Escola dóna resposta a les meves necessitats de gestió

5. No he de resoldre problemes per errades que es cometen des dels serveis de 

l’Escola

16.  L’adequació dels serveis que t’ofereix l’Escola en:

11. L’accés a la informació sobre activitats de l’Escola

12.   El procés de gestió administrativa de les assignatures (declaració NP, notes, 

al·legacions, etc.)

10. L’accés a la informació d’interès a l’Escola a través de la pàgina web

13. La facilitat d’introducció de dades als diferents aplicatius (notes, assignació de 

professorat, responsables d’assignatura, horaris de consulta, propostes PFC...)

14.  El procés administratiu de gestió del PFC

15.  El lliurament i distribució de correu intern i de missatgeria

PFC d’Escola

PFC per a l’estudiantat de mobilitat

Horaris, calendari, exàmens, guies docent i d’estudis, normatives

Llistats d’alumnes

Òrgans de govern

Actes institucionals i/o de promoció

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

1. Conec els serveis que m'ofereix l'Escola

2. Els serveis de l’Escola s’adapten a les meves necessitats

3. Els serveis oferts solucionen els meus problemes administratius i tècnics

6. Normalment, els tràmits són gestionats amb rapidesa

7. Qualsevol assumpte fóra del que és normal, es resol amb facilitat

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

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

Serveis Administratius de suport a la docència

Serveis Administratius de gestió econòmica i de recursos 

Serveis Tècnics i Informàtics

Suport TIC de les sales de presentacions i reunions

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

La realització d’actes acadèmics institucionals

Actes de Promoció dels Estudis

Difusió de noticies o esdeveniments

Adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris

Suport TIC a les aules informàtiques de l’A2

NS/NC

1 2 3 4 5 NS/NC

1 2 3 4 5
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Nº respostes: 217

Mitjana
Desv. 

tipus

8 3,7% 32 14,7% 89 41,0% 72 33,2% 16 7,4% 0 0,0% 3,26 0,93

25 11,5% 60 27,6% 59 27,2% 67 30,9% 6 2,8% 0 0,0% 2,86 1,07

14 6,5% 41 18,9% 57 26,3% 82 37,8% 23 10,6% 0 0,0% 3,27 1,09

11 5,1% 29 13,4% 57 26,3% 94 43,3% 26 12,0% 0 0,0% 3,44 1,03

32 14,7% 47 21,7% 53 24,4% 64 29,5% 18 8,3% 3 1,4% 2,95 1,21

23 10,6% 35 16,1% 74 34,1% 67 30,9% 17 7,8% 1 0,5% 3,09 1,10

34 15,7% 32 14,7% 32 14,7% 77 35,5% 40 18,4% 2 0,9% 3,27 1,35

12 5,5% 38 17,5% 70 32,3% 78 35,9% 16 7,4% 3 1,4% 3,22 1,01

25 11,5% 32 14,7% 69 31,8% 74 34,1% 12 5,5% 5 2,3% 3,08 1,09

13 6,0% 19 8,8% 91 41,9% 48 22,1% 13 6,0% 33 15,2% 3,16 0,95

10 4,6% 20 9,2% 97 44,7% 40 18,4% 12 5,5% 38 17,5% 3,13 0,90

33 15,2% 42 19,4% 75 34,6% 49 22,6% 3 1,4% 15 6,9% 2,74 1,05

13 6,0% 18 8,3% 45 20,7% 82 37,8% 55 25,3% 4 1,8% 3,69 1,13

6 2,8% 7 3,2% 76 35,0% 53 24,4% 41 18,9% 34 15,7% 3,63 0,98

1 0,5% 15 6,9% 70 32,3% 72 33,2% 39 18,0% 20 9,2% 3,68 0,90

8 3,7% 48 22,1% 60 27,6% 82 37,8% 16 7,4% 3 1,4% 3,23 1,00

Valora les prestacions que t'ofereix l'Escola:                                                                                                                                                        

Mitjana
Desv. 

tipus

8 3,7% 29 13,4% 53 24,4% 96 44,2% 27 12,4% 4 1,8% 3,49 1,00

2 0,9% 18 8,3% 29 13,4% 87 40,1% 77 35,5% 4 1,8% 4,03 0,96

6 2,8% 25 11,5% 51 23,5% 74 34,1% 55 25,3% 6 2,8% 3,70 1,07

12 5,5% 38 17,5% 75 34,6% 54 24,9% 21 9,7% 17 7,8% 3,17 1,04

15 6,9% 46 21,2% 67 30,9% 49 22,6% 21 9,7% 19 8,8% 3,08 1,09

11 5,1% 25 11,5% 77 35,5% 55 25,3% 25 11,5% 24 11,1% 3,30 1,03

16 7,4% 43 19,8% 58 26,7% 58 26,7% 23 10,6% 19 8,8% 3,15 1,13

15 6,9% 29 13,4% 67 30,9% 62 28,6% 23 10,6% 21 9,7% 3,25 1,08

25 11,5% 44 20,3% 67 30,9% 56 25,8% 16 7,4% 9 4,1% 2,97 1,13

10 4,6% 27 12,4% 52 24,0% 88 40,6% 35 16,1% 5 2,3% 3,52 1,06

13 6,0% 31 14,3% 64 29,5% 79 36,4% 24 11,1% 6 2,8% 3,33 1,06

6 2,8% 19 8,8% 79 36,4% 77 35,5% 14 6,5% 22 10,1% 3,38 0,87

12 5,5% 33 15,2% 72 33,2% 65 30,0% 18 8,3% 17 7,8% 3,22 1,02

9 4,1% 22 10,1% 56 25,8% 82 37,8% 38 17,5% 10 4,6% 3,57 1,04

57 26,3% 46 21,2% 50 23,0% 41 18,9% 10 4,6% 13 6,0% 2,51 1,23

10 4,6% 15 6,9% 99 45,6% 32 14,7% 19 8,8% 42 19,4% 3,20 0,95

7 3,2% 10 4,6% 109 50,2% 30 13,8% 12 5,5% 49 22,6% 3,18 0,81

12 5,5% 20 9,2% 93 42,9% 39 18,0% 11 5,1% 42 19,4% 3,10 0,93

15 6,9% 17 7,8% 95 43,8% 32 14,7% 12 5,5% 46 21,2% 3,05 0,96

11 5,1% 21 9,7% 97 44,7% 36 16,6% 18 8,3% 34 15,7% 3,16 0,96

NS/NC1 2 3 4 5

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

Tramitació de certificacions i altres documents acadèmics

Informació dels resultats de les avaluacions curriculars

Informació, via web, del dia i hora de la teva matrícula

Visualització, en temps real, de l'estat d'ocupació dels grups durant el procés de 

matriculació

Tramitació de les places de mobilitat internacional (Sòcrates-ERASMUS, UPC-

USA, UPC-EMPRESA, Àsia, Amèrica Llatina, etc) a través d'e-secretaria

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

Tramitació de les beques de col·laboració temporal en tasques de suport a 

l'activitat docent (beques UNIVERS)

Tramitació dels convenis de cooperació educativa amb les empreses

Actes institucionals i/o de promoció

16. El procés de gestió administrativa de les assignatures (declaració NP, notes, 

al·legacions, etc.) i/o del projecte de fi de carrera

17. Disponibilitat en condicions adequades per a l'ús de:

18. L'adequació dels serveis que t'ofereix l'Escola en:

Aules informàtiques

Laboratoris docents

11. Qualsevol assumpte fóra del que és normal, es resol amb facilitat

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

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica)

Àrea de Relacions Externes (mobilitat i pràctiques amb empreses)

8. Els serveis oferts donen resposta a les meves necessitats

9. Normalment el temps d'espera per ser atès/atesa és raonable

10. El temps de resolució es raonable en:

Gestió de la mobilitat

Gestió dels convenis de cooperació educativa

5. Normalment, no tinc problemes per realitzar les gestions no presencials

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

7. Normalment, no he tingut problemes per errors administratius

1. Conec les prestacions que m'ofereix l'Escola

2. Els horaris d'atenció dels diversos serveis de l'Escola s'adeqüen a les meves 

possibilitats

3. Sé on m'he d'adreçar quan he de fer un tràmit o una consulta a l'Escola

4. L'espai on m'atenen és agradable i adequat

ESTUDIANTAT

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

1 2 3 4 5 NS/NC

Premis PFC/PFM

Òrgans de govern

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

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

14. L'accés a la informació d'interès a l'Escola a través de la pàgina web

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

15. L'accés a la informació sobre activitats de l'Escola

Horaris, calendari lectiu i d'exàmens, normatives acadèmiques

Guies docent i d'estudis

Programes de mobilitat

Programes de cooperació educativa
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PAS
Nº respostes: 25

Mitjana
Desv. 

tipus

0 0,0% 0 0,0% 6 24,0% 16 64,0% 2 8,0% 1 4,0% 3,83 0,56

0 0,0% 1 4,0% 10 40,0% 11 44,0% 2 8,0% 1 4,0% 3,58 0,72

0 0,0% 0 0,0% 4 16,0% 17 68,0% 3 12,0% 1 4,0% 3,96 0,55

0 0,0% 0 0,0% 4 16,0% 18 72,0% 2 8,0% 1 4,0% 3,92 0,50

Mitjana
Desv. 

tipus

1 4,0% 2 8,0% 2 8,0% 7 28,0% 13 52,0% 0 0,0% 4,16 1,14

2 8,0% 3 12,0% 12 48,0% 6 24,0% 2 8,0% 0 0,0% 3,12 1,01

2 8,0% 0 0,0% 2 8,0% 9 36,0% 12 48,0% 0 0,0% 4,16 1,14

2 8,0% 2 8,0% 7 28,0% 9 36,0% 5 20,0% 0 0,0% 3,52 1,16

1 4,0% 2 8,0% 2 8,0% 7 28,0% 12 48,0% 1 4,0% 4,12 1,15

1 4,0% 0 0,0% 3 12,0% 9 36,0% 12 48,0% 0 0,0% 4,24 0,97

1 4,0% 1 4,0% 5 20,0% 7 28,0% 8 32,0% 3 12,0% 3,91 1,11

0 0,0% 3 12,0% 5 20,0% 10 40,0% 7 28,0% 0 0,0% 3,84 0,99

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 60,0% 10 40,0% 0 0,0% 4,40 0,50

2 8,0% 1 4,0% 6 24,0% 10 40,0% 6 24,0% 0 0,0% 3,68 1,14

3 12,0% 2 8,0% 7 28,0% 9 36,0% 4 16,0% 0 0,0% 3,36 1,22

3 12,0% 2 8,0% 10 40,0% 7 28,0% 3 12,0% 0 0,0% 3,20 1,15

1 4,0% 1 4,0% 4 16,0% 13 52,0% 6 24,0% 0 0,0% 3,88 0,97

3 12,0% 2 8,0% 5 20,0% 9 36,0% 6 24,0% 0 0,0% 3,52 1,29

0 0,0% 1 4,0% 3 12,0% 9 36,0% 12 48,0% 0 0,0% 4,28 0,84

3. Les condicions estructurals (il·luminació, espai, soroll, calefacció, aire condicionat ...) i 

de manteniment (ventilació, neteja...) del meu espai de treball són correctes

4. Tinc els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc...) per desenvolupar 

correctament la meva feina

5. La responsabilitat sobre els processos i les tasques de l’Escola estan clarament 

assignats

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

realitzar la meva tasca

1 2 3 4 5 NS/NC

1 2 3 4 5 NS/NC

Escala de valoració:   1- gens satisfet/a   a   5- molt saitsfet/a

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

nostra feina 

16.  En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l’Escola

Estudiantat

PDI

Usuaris/usuàries interns UPC

Altres  Usuaris/usuàries externs

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

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

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

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

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

10. Tinc bones relacions amb el/s company/s de l’Escola

12.  En general, estic assabentat/ada d’allò que passa a altres àrees de l’Escola i a l’Escola 

en general

14.  Sovint consulto la informació de la unitat via web

7. Tinc el grau d’autonomia necessari per desenvolupar correctament les meves tasques

8. Quan faig propostes de millora, aquestes són analitzades suficientment (no 

responguis en cas que no hagis fet propostes de millora)

2. Si un/una amic/amiga que ja treballa a la UPC em demanés la meva opinió, li 

aconsellaria l’Escola per treballar
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10.  ANNEX COMENTARIS REBUTS 
Les respostes a les preguntes obertes de l’enquesta han estat organitzades temàticament per facilitar la 

seva lectura.  

1. OPINIONS SOBRE PROCEDIMENTS i/o SERVEIS 

AL·LEGACIONS 

Estudiantat 

- “En la pregunta 16, (El procés de gestió administrativa de les assignatures (declaració NP, notes, 

al·legacions, etc.) i/o del projecte fi de carrera) el procés és correcte, no obstant, en quant a les 

al·legacions intentaria implantar un altre sistema, ja que ara per ara, (això és ja per la part del 

professorat), fer una al·legació és com paper mullat, ja que gairebé mai he vist que modifiquessin cap 

nota després del període d'al·legacions, per tant jo proposaria algun sistema més personal, amb més 

contacte directe amb el professor.” 

AVALUACIÓ D’ASSIGNATURES 

Estudiantat 

- “A la web, les promocions estan en primera plana i ben grosses, xq us interessa q les mirem, però la resta de 

coses estan amagades, i si no et saps el camí, pots trigar temps. I el buscador és nefast. 

No sé ben bé si aquesta queixa està ben adreçada aquí, però les notes tant parcials com finals cada 

professor les penja quan vol i on vol, és una mica caòtic xq cadascú fa la seva. No crec q sigui tan difícil 

centralitzar-ho tot a un mateix lloc (canalitzar-ho) per anar directament, que suficients nervis tenim 

com per no trobar-ho fàcilment. 

Això és tot, gràcies:” 

CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 

Estudiantat 

- “Los convenios de cooperación educativa deberían dar un poco de feedback, empezando por enviar 

un email conforme se ha solicitado una plaza de prácticas. Ya que tras en enviar una solicitud no 

queda ningún tipo de constancia en ningún lado para el alumno conforme ha hecho esa solicitud.” 

MOBILITAT 

Estudiantat 

- “Molta més rapidesa en la resolució de les places de mobilitat internacional i millora en els criteris de 

preselecció. 

Procés de matriculació via internet on s'informi millor de les places disponibles en temps real (ara per ara 

matricular-se és una cursa contra els demés companys i has d'anar preparat amb un pla B, pla C, ... Pla Z per 

intentar quadrar horaris). 
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Si us plau, a l'hora d'escollir el calendari d’exàmens finals que es tinguin en compte assignatures de quadris 

consecutius i percentatges d'aprovats en  

aquestes assignatures el quadrimestre immediatament anterior.”  

- “Les gestions de mobilitat. Entenc perfectament que son gestions lentes, però crec que l'estudiant 

hauria d'estar més informat de l'estat de la seva sol·licitud.”  

ORGANITZACIÓ  ACADÈMICA 

Estudiantat 

- “Millora dels horaris de classes i exàmens.” 

COMENTARIS SOBRE ELS SERVEIS 

Estudiantat 

- “Encara no m'han tornat els diners que em corresponien per una MH del quadrimestre 1A de 2011” 

- “Bàsicament estic molt defraudada perquè fa cosa de dos setmanes necessitava el meu certificat 

acadèmic, i em donaven problemes per aconseguir-lo perquè encara no s'havia reunit la comissió 

avaluadora (o alguna cosa així) però jo es que no havia reclamat cap nota ni res i ja sabia les meves, no es 

tan difícil posar en el paper les notes que se'm veuen en l'expedient... 

Al final una secretaria molt simpàtica me'l va aconseguir abans de temps (perquè el necessitava pel 7 de juliol i 

l'altre secretaria em deia que no el tindria fins una setmana després), i el vaig tenir a temps per presentar-lo, 

peeerò no estava complet perquè no havien "aprovat les meves notes" (que ja veus tu, vaja tonteria posar les 

notes que tinc si no he reclamat ni res), així que hauré de tornar a demanar un altre que estigui correcte perquè 

em demanen el bo, i ho pitjor de tot es que em torneu fer a pagar 25€ per un altre certificat (ja que el primer no 

estava complet i ja el vaig pagar). 

Així que ESTIC MOLT DEFRAUDADA AMB AQUEST TEMA i MOLT DECEBUDA PERQUÈ EM FEU PAGAR 50€ EN 

TOTAL PER UN PAPER QUE NO COSTA RES IMPRIMIR-LO I QUE EL FIRMIN 3 PERSONES!!! 

Tant de bo qui llegeixi això tingui la decència d'avisar del meu cas i que ara aquesta setmana quan vagi a recollir 

el 2n certificat no em cobreu els 25€, perquè vaja vergonya...” 

- “Cada vegada que hi ha una reunió dels òrgans de govern sen’ s envia un mail amb l' acta i es diu "Trobareu la 

documentació a l' escola". Però en canvi la documentació no apareix fins a uns quants dies (o setmanes) després. 

Penso que estaria bé que s' enviés el mail quan la documentació ja estigués penjada perquè sino un s' oblida i a 

través dels punts de l' acta la veritat és que molta informació no se n' extreu. 

Respecte la convalidació de crèdits de lliure elecció, no entenc perquè una persona que fa un curs a l' 

estiu i el vol convalidar s' ha d' esperar fins l' octubre o novembre per fer-ho. Això és un estorb per la 

gent que vol acabar la carrera al setembre i li falten aquestes ales, o la gent que vol marxar d' 

Erasmus. Sincerament no li trobo sentit.” 

SERVEIS EN GENERAL DE L’ESCOLA 
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Estudiantat 

- “Cap, estan be els serveis de l'escola.” 

- “Bilingüisme potser? Seria un gran què.” 

- “L'escola està molt bé en general, si crec que alguna cosa ha de millorar a l'ETSETB és la manera de 

plantejar les assignatures dels graus. 

- “Una de las cuestiones a trabajar es la gestión no presencial de tramites y matrículas 

Matriculas: el servidor queda saturado con tantas personsa intentando matricularse, no hay forma de ponerle 

solución a esto? Es bastante incordiante tener que realizar una y otra vez hasta 10 intentos para llegar al final 

del proceso sin encontrarse un error de conexión por el camino. 

Respecto a los tramites: Los denegais por defecto? Porque tuve que ir presencialmente a resolver una 

incompatibilidad horaria. 

En cualquier caso mi valoración general es positiva, a pesar de lo expuesto.” 

PAS 

- “Al comparar amb d'altres escoles i serveis generals considero que estem molt endarrerits.”  

PDI 

- “En realidad la Escuela no me da ningún servicio de soporte a la docencia, en algún caso de soporte a 

la gestión de la docencia pero nada más.” 

GESTIÓ PRESENCIAL I  TELEMÀTICA 

Estudiantat 

- “Necessari incorporar més tràmits a e-secretaria.” 

- "Ampliar l'horari de secretaria. Tota la tramitació del PFC per internet (reserva d'aula, paper amb les 

signatures dels membres del tribunal...)" 

- “Crec que no té cap sentit que per sol·licitar una beca de col·laboració calgui presentar 

PERSONALMENT  la fotocòpia del DNI, la de la llibreta d'estalvis, la de la última matrícula i un 

formulari. Tot això hauria de poder-se fer per Internet, i més sent com som estudiants de 

Telecomunicacions. 

Crec que hi hauria d'haver un aplicatiu que et fes les millors comunicacions entre grups a l'hora de fer 

la matrícula. M'han dit que a Industrials ho fan així.” 

- “Crec que millorant l'atenció a la secretaria de l'escola i reduint el temps que es triga a aconseguir 

qualsevol certificat de l'UNIVERS, la satisfacció en general canviaria dràsticament.” 

- “Reduir el temps d’espera de la secretaria acadèmica i ampliar-ne l’horari d’atenció.” 
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PROMOCIÓ DELS ESTUDIS I L’ESCOLA 

PDI 

- “Actes de Promoció dels Estudis: cal fer molt més per a publicitar els graus als instituts de la ciutat i 

de la província. A Barcelona hi ha molta competència de graus, i cal anar a parlar amb els alumnes 

més brillants de cada centre per a explicar-los els diferents graus i que vegin les avantatges de fer els 

estudis en la nostra Escola. 

No hi ha suficient amb demanar professors voluntaris i fer algunes jornades de portes obertes. Cal ser 

molt més professionals en aquest assumpte, des de l'ETSETB i des de la UPC. Per exemple, obligant (i 

de forma remunerada amb punts o diners) a cada departament a que col·labori amb alguns professors 

i doctorands o estudiants de darrer curs, i organitzar des de l'ETSETB o UPC visites programades als 

centres durant primavera. 

Organitzar una jornada molt gran de portes obertes per a pares i alumnes dels instituts, implicant a 

tots els departaments. Inicis de Juliol, per exemple. Dedicar un dia sencer a aquest assumpte. 

Organitzar xerrades, mostrar laboratoris, veure recerca atractiva... igual que es fa ara però "a lo 

grande", concentrat en un dia. 

Podeu fixar-vos en la Universidad Carlos III de Madrid, ells ho borden.” 

- “Els actes de promoció a estudiants de secundària haurien d'estar dirigits per professors amb 

trajectòria docent i investigadora indiscutible, i no posar-hi becaris. La imatge que es dona es poc 

professional i incomparablement pitjor que els tipus de jornades equivalents que es fan a universitats 

privades.” 

 

2. OPINIONS SOBRE EL PROCÉS DE MATRÍCULA  

Estudiantat 

Visualització, en temps real, de l'estat d'ocupació dels grups durant el procés de matriculació.” 

-“ "Visualització, en temps real, de l'estat d'ocupació dels grups durant el procés de matriculació" 

aquest servei només va funcionar el primer quadrimestre on es va començar a utilitzar e-secretaria. 

No he marcat cap resposta a les preguntes de mobilitat perquè no he fet servir aquests serveis.”  

- “No me parece bien que cuando vas a pedir información a secretaría o a la jefa de estudios, te manden a que lo 

leas en la página web de la escuela ya que si vas es para que te lo expliquen más claramente ellas. Además, en 

los años que llevo en la escuela siempre he tenido dificultades a la hora de hacer la matrícula y he 

tenido que matricularme en lo que me dejase e-secretaría y cuando me dejase, y luego pasarme la 

semana siguiente enviando solicitudes de cambios de grupo o de asignaturas.” 

- “En la matriculación del Master EE siempre hay problemas con las asignaturas habilitadas.” 

- “Creo que sería conveniente modificar el método en que se hacen las matrículas, una solución sería, 

como ya hacen otras universidades, pedir que todo el mundo hiciese una pre matrícula indicando qué 
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asignaturas le gustaría cursar y qué horario, y a partir de allí abrir los grupos necesarios para que a la 

hora de matricularse no haya sorpresas. Más de una vez me ha pasado que matriculándome, me 

ponía que los grupos estaban llenos y no sólo en una asignatura, sino en todas. También creo 

conveniente que las secretarias cumplan el horario establecido de atención al público ya que muchas veces vas y 

se han ido todas a desayunar. No digo que no tengan derecho a hacerlo, pero siendo tantas podrían hacer 

turnos para no dejar la secretaría cerrada. Solo dos de las secretarias que están allí hacen por solucionarle a uno 

los problemas, las demás te envían a la página web a que te lo mires todo. Creo que si están allí es para algo, los 

alumnos ya conocemos la existencia de la página web y antes de ir a secretaría buscamos lo que queremos en la 

web, igual necesitamos que nos informe mejor una persona.” 

- “Crec que un punt molt important a tractar és la matriculació. Tinc la impressió de que el servei no 

està ben dimensionat a la quantitat d'alumnes. A més a més la metodologia utilitzada (ordre de 

matriculació, obertura/tancament de grups ...) no s'explica adequadament. I penso que hi ha casos de 

irregularitats, que s'haurien de corregir amb una normativa més estricta, un procés més controlat i 

transparent.  

Una altre qüestió, més personal, és la falta de simpatia de les secretàries de l'escola. Crec de gran importància 

que una persona que treballa de cares al públic, no pot ser antipàtica.” 

- “Una de las cuestiones a trabajar es la gestión no presencial de trámites y matriculas 

Matriculas: el servidor queda saturado con tantas persona intentando matricularse, no hay forma de 

ponerle solución a esto? Es bastante incordiante tener que realizar una y otra vez hasta 10 intentos 

para llegar al final del proceso sin encontrarse un error de conexión por el camino. 

Respecto a los tramites: Los denegáis por defecto? Porque tuve que ir presencialmente a resolver una 

incompatibilidad horaria. 

 En cualquier caso mi valoración general es positiva, a pesar de lo expuesto.” 

- "El tema de que no se solapin els horaris. 

Durant la setmana que pots modificar la matricula cues brutals, per un cop al quatrimestre que 

anem... 

Només poder modificar la matricula un cop. 

Problemes d'aparcament." 

- “Molta més rapidesa en la resolució de les places de mobilitat internacional i millora en els criteris de 

preselecció. 

Procés de matriculació via internet on s'informi millor de les places disponibles en temps real (ara per 

ara matricular-se és una cursa contra els demés companys i has d'anar preparat amb un pla B, pla C, 

... Pla Z per intentar quadrar horaris). 

Si us plau, a l'hora d'escollir el calendari d’exàmens finals que es tinguin en compte assignatures de quadris 

consecutius i percentatges d'aprovats en aquestes assignatures el quadrimestre immediatament anterior.”  

- “el servei de xarxa a l'hora de matricular-me ja que aquest últim quadrimestre em va fallar i no vaig 

anar on volia.”  
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3. OPINIONS SOBRE LES PERSONES 

Estudiantat 

- “Estic més contenta amb el tracte amb el personal administratiu que amb el d'alguns professors.”  

- “No me parece bien que cuando vas a pedir información a secretaría o a la jefa de estudios, te 

manden a que lo leas en la página web de la escuela ya que si vas es para que te lo expliquen más 

claramente ellas. Además, en los años que llevo en la escuela siempre he tenido dificultades a la hora de hacer 

la matrícula y he tenido que matricularme en lo que me dejase e-secretaría y cuando me dejase, y luego 

pasarme la semana siguiente enviando solicitudes de cambios de grupo o de asignaturas.” 

- “Crec que un punt molt important a tractar és la matriculació. Tinc la impressió de que el servei no està ben 

dimensionat a la quantitat d'alumnes. A més a més la metodologia utilitzada (ordre de matriculació, 

obertura/tancament de grups ...) no s'explica adequadament. I penso que hi ha casos de irregularitats, que 

s'haurien de corregir amb una normativa més estricta, un procés més controlat i transparent.  

Una altre qüestió, més personal, és la falta de simpatia de les secretàries de l'escola. Crec de gran 

importància que una persona que treballa de cares al públic, no pot ser antipàtica”. 

- “Creo que sería conveniente modificar el método en que se hacen las matrículas, una solución sería, como ya 

hacen otras universidades, pedir que todo el mundo hiciese una pre matrícula indicando qué asignaturas le 

gustaría cursar y qué horario, y a partir de allí abrir los grupos necesarios para que a la hora de matricularse no 

haya sorpresas. Más de una vez me ha pasado que matriculándome, me ponía que los grupos estaban llenos y 

no sólo en una asignatura, sino en todas. También creo conveniente que las secretarias cumplan el 

horario establecido de atención al público ya que muchas veces vas y se han ido todas a desayunar. 

No digo que no tengan derecho a hacerlo, pero siendo tantas podrían hacer turnos para no dejar la 

secretaría cerrada. Solo dos de las secretarias que están allí hacen por solucionarle a uno los 

problemas, las demás te envían a la página web a que te lo mires todo. Creo que si están allí es para 

algo, los alumnos ya conocemos la existencia de la página web y antes de ir a secretaría buscamos lo 

que queremos en la web, igual necesitamos que nos informe mejor una persona.” 

- “les secretaries podrien ser més amables i conèixer millor els procediments que han de seguir per 

beques.”  

- “Per una mala gestió acadèmica, casi perdo la beca que m'ajuda a viure a Barcelona ja que son 

"4500€", "es va gestionar malament y casi ho perdo", sort que per aquelles coses de la vida vaig anar 

a preguntar y es veu que no ho havien fet be!!!!!! 

Y després per activar un descompte de matricula es van "Perdre els papers", poder només sóc jo i tinc 

mala sort o no sé que passa però jo no m' en puc fiar, que farem cada setmana a preguntar a veure si 

tot està OK!! “ 

PDI 

- “El tracte del PAS de l'escola és molt correcte, però de vegades es nota que la manca de personal va 

en detriment de la qualitat dels serveis. La diferència en dedicació i motivació del personal també fa 

que hi hagi més pressió assistencial sobre el personal més predisposat/solvent. 
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Hi ha molt professorat que no té coneixement directe de les persones que hi ha al darrera de cada 

servei. Un apropament entre PAS i PDI també podria millorar la satisfacció de les persones de 

l'escola.” 

- “Canviar l'equip directiu.” 

- “Tenim un personal a Secretaria B3 que és un luxe, immillorable... Competents, educats i molt 

professionals.” 

PAS 

- “Que la Direcció sigui més propera a tots els membres del PAS.” 

-“ La atenció al usuari intern dels Serveis Informàtics, ha de millorar.” 

 

4. OPINIONS SOBRE INSTAL·LACIONS I EINES DE GESTIÓ 

Estudiantat 

- “Es podria renovar ordinadors de les aules obertes al soterrani de l'A2 (no de classe, sinó d'ús lliure): 

sempre n'hi ha bastants que no funcionen, o que donen problemes amb per entrar (no admeten 

l'usuari, etc.).”  

- “Fer que TOTS els laboratoris docents estiguin disponibles de 8 - 20h. Els laboratoris del TSC són 

inaccessibles a diferència dels d'electrònica. No te sentit que no hi hagi aquest servei per a poder 

experimentar coses més enllà de les assignatures de laboratori.” 

- “El compliment i el coneixement de la normativa per part dels alumnes i de tots els departaments, sobretot el 

d'Organització d'Empreses, que sovint, a nivell docent, no el té en compte. La millora urgent dels laboratoris 

que s'utilitzen per la docència, que han passat a tenir dispositius molt antiquats en molts casos. La 

confirmació de que el personal docent s'esforça per millorar les assignatures, i una valoració major, que impliqui 

més conseqüències, de les enquestes.” 

- “Cada vegada que hi ha una reunió dels òrgans de govern sen’ s envia un mail amb l' acta i es diu "Trobareu la 

documentació a l' escola". Però en canvi la documentació no apareix fins a uns quants dies (o setmanes) després. 

Penso que estaria bé que s' enviés el mail quan la documentació ja estigués penjada perquè sino un s' oblida i a 

través dels punts de l' acta la veritat és que molta informació no se n' extreu. 

Respecte la convalidació de crèdits de lliure elecció, no entenc perquè una persona que fa un curs a l' estiu i el vol 

convalidar s' ha d' esperar fins l' octubre o novembre per fer-ho. Això és un destorb per la gent que vol acabar la 

carrera al setembre i li falten aquestes ales, o la gent que vol marxar d' Erasmus. Sincerament no li trobo sentit. 

Respecte el calendari d' exàmens, no entenc perquè no es poden fer exàmens els dies de selectivitat 

després dels seus exàmens o fins i tot durant. Tampoc és que ocupin tantes classes i si cal es poden fer 

servir aules de departaments que molts cops no hi ha tants matriculats. Aquest quadrimestre hi hagut 

molts afectats per aquesta "norma".” 

- “Crec que la biblioteca de l'Escola podria tenir un horari més adequat als estudiants ja que als matins 

s'obre molt tard sobretot en època d'exàmens que és quan més convé.” 
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PAS 

- “Cal millorar el manteniment dels edificis: filtracions d'aigua, mobiliari...” 

- “Ni aire condicionat ni calefacció són adequats al meu espai de treball.” 

- “Es renova material que encara és altament usable, però en canvi no renoven a personal que està de 

baixa. La qualitat del servei baixa sens dubte. Es gasten diners en software privatiu, però en canvi els 

estudiants tenen menys quota d'impressió.” 

- “El material (físic i virtual) i el personal, anteriorment comentat. Sobretot sentit comú, si us plau.” 

PDI 

- “La creació de tiquets per part del Servei de Personal crea més problemes dels que resol, encara que això no és 

cosa de l'ETSETB només, sinó de la UPC en general. Quan es resol un problema, és perquè el personal hi posa el 

coll, no perquè el tiquet sigui un bon invent. 

Caldria prendre mesures d'organització per evitar que les activitats sorolloses (fires i festes d'alumnes, neteja 

amb maquinària...) coincideixin amb classes o exàmens. Hi ha d'haver alguna mena de supervisió general que 

eviti incompatibilitats i situacions absurdes. 

A principi de curs hi va haver problemes i confusions amb l'accés a les aules, a causa de la fallida del 

pla per automatitzar-lo i combinar-lo amb l'ús del carnet. Tampoc es va difondre adequadament el 

pla, ja que hi va haver professors que no van rebre el mail informatiu. Alguns es van quedar tancats 

fora de l'aula, acompanyats d'alumnes que s'havien llevat d'hora per poder fer classe un dilluns a les 8 

del matí. Que passi això el primer dia de curs no és la millor manera de donar moral o bona imatge ni 

a alumnes ni a professors.” 

 

5. OPINIONS SOBRE LA INFORMACIÓ 

WEB DE L’ETSETB 

Estudiantat 

- “A la web, les promocions estan en primera plana i ben grosses, xq us interessa q les mirem, però la 

resta de coses estan amagades, i si no et saps el camí, pots trigar temps. I el buscador és nefast. 

No sé ben bé si aquesta queixa està ben adreçada aquí, però les notes tant parcials com finals cada professor les 

penja quan vol i on vol, és una mica caòtic xq cadascú fa la seva. No crec q sigui tan difícil centralitzar-ho tot a 

un mateix lloc (canalitzar-ho) per anar directament, que suficients nervis tenim com per no trobar-ho fàcilment. 

Això és tot, gràcies “ 

- “La pàgina web és caòtica. La informació està organitzada suposant que es coneix la informació, és a 

dir, a algú amb un coneixement bàsic sobre el funcionament de l'Escola, li costa molt trobar la 

informació que busca. 
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La informació que no se sap, tampoc arriba a l'usuari. És necessari poder-se subscriure a una pàgina 

per rebre notificacions quan canvia (horaris), és necessari fer saber a qui adreçar-se per un dubte o 

proposta (els noms dels càrrecs son i seran ambigus). 

La pàgina web no és dinàmica pel que fa a continguts. Els organigrames haurien d'actualitzar-se des 

d'una base de dades central, les normatives s'haurien d'actualitzar automàticament a tot arreu (un 

cop retocada i aprovada), les pàgines haurien de tenir identificador per tal que només es trenquessin 

els enllaços si l'ID s'eliminés. 

En definitiva, s'ha de posar a la informació a l'abast de l'estudiant, que sigui tota la que la privacitat 

individual i de l'escola pugui permetre, i que es pugi consultar de manera àgil. Això donaria 

coneixement a l'estudiant i agilitzaria els serveis, perquè en el cas òptim no s'aniria "a preguntar".”  

- “Un aspecte essencial seria ficar una apartat a la web de la ETBETS amb un llistat telefònic ja sigui de 

beques, secretaria i el que es pugui considerar útil per que quan busco un telèfon es una cosa increïble, 

acabes trucant a qualsevol escola menys a la que toca, i ells per lo que es nota ja estan acostumats 

per que et pregunten en quina escola vols trucar i et passen el numero. 

!!!Fiqueu una llista de telèfons!! que no costa res!!!!!!!!!!!!” 

ACCESSIBILITAT DE LA INFORMACIÓ 

Estudiantat 

- “Proveer más información al seguimiento de problemas de expediente (por ejemplo).” 

- “Més informació. Hi han moltes coses que s'esmenten que no he contestat per no haver utilitzat mai 

o per desconeixement absolut.” 

- “Millora del contacte o de les comunicacions mitjançant les xarxes socials.” 

- “Cada vegada que hi ha una reunió dels òrgans de govern sen’ s envia un mail amb l' acta i es diu 

"Trobareu la documentació a l' escola". Però en canvi la documentació no apareix fins a uns quants 

dies (o setmanes) després. Penso que estaria bé que s' enviés el mail quan la documentació ja estigués 

penjada perquè sino un s' oblida i a través dels punts de l' acta la veritat és que molta informació no se 

n' extreu. 

Respecte la convalidació de crèdits de lliure elecció, no entenc perquè una persona que fa un curs a l' estiu i el vol 

convalidar s' ha d' esperar fins l' octubre o novembre per fer-ho. Això és un destorb per la gent que vol acabar la 

carrera al setembre i li falten aquestes ales, o la gent que vol marxar d' Erasmus. Sincerament no li trobo sentit. 

Respecte el calendari d' exàmens, no entenc perquè no es poden fer exàmens els dies de selectivitat després dels 

seus exàmens o fins i tot durant. Tampoc és que ocupin tantes classes i si cal es poden fer servir aules de 

departaments que molts cops no hi ha tants matriculats. Aquest quadrimestre hi hagut molts afectats per 

aquesta "norma".” 

PDI 
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- “En general els serveis de l'Escola són bons tot i que caldria sempre anar millorant (per exemple en 

accessibilitat de la informació de manera electrònica). Hem passat del paper al PDF, però ara cal 

passar a l'XML.” 

 

6. COMENTARIS SOBRE LA QUALITAT VIDA LABORAL 

COMUNICACIÓ, COORDINACIÓ I TREBALL EN EQUIP 

PAS 

- “S'hauria de millorar la comunicació en dos nivells: 

 * vertical de caps al seu personal i viceversa a cada àrea. 

 * global de tot el personal amb alguna reunió conjunta per posar temes en comú, comentar 

inquietuds, proposar solucions.  

Hauríem de tenir temps perquè les persones implicades en alguns processos que són comuns a vàries 

àrees treballessin conjuntament per millorar en coordinació, evitar solapament de tasques i optimitzar 

millor la feina.” 

- “La comunicació interna.” 

- “Falta coordinació i comunicació.” 

- “A la meva àrea no es treballa en equip, sinó de manera individual, i les meves tasques són 

majoritàriament difuses:  sovint només em sento necessària quan alguna de les meves companyes no 

pot venir a treballar.” 

- “* Més treball d'equip com a Escola, no només com a àrea. 

* Més reconeixement a les persones que s'involucren i treuen molt bé la feina. 

* Consciència des de Direcció perquè no ens carreguin inútilment de feina extra: tot el que es vulgui 

implantar nou fer-ho amb seny. Carregar de feina  sense veure un resultat no té sentit i crea frustració. 

Especialment perquè ja anem a tope!.” 

CONDICIONS I AMBIENT LABORAL 

PAS 

- “Hi ha un clar deteriorament de les condicions laborals, degut a la saturació que es produeix a les 

diferents àrees en no estar dotades suficientment de personal.” 

- “Veig que a l'escola hi ha una separació important entre caps i no caps, i això crea un cert mal 

ambient que es manifesta en la poca cohesió interna entre el pas a l'hora d'assistir a sopars i actes 

institucionals: per exemple, las caps poden fumar al seu despatx, tot i la prohibició expressa, i tenen 

horaris completament lliures, ningú mira els seus marcatges,( o aquesta és la sensació que es té), van 
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amb l'equip directiu a les tancades de luxe i se les convida a sopars d'inauguració. Aquestes coses no 

es diuen, però se saben i no agraden a la resta.” 

- “Racionalitzar la càrrega de treball 

Equiparació de sous amb la resta de centres de l'entorn i grandària similar. 

Dotar les àrees de personal suficient 

Tenir una orientació clara dels objectius d’Escola 

Afavorir actes de retrobament entre els diferents col·lectius 

Que la Direcció sigui més propera a tots els membres del PAS.” 

- “Comunicació, aplicacions informàtiques, autonomia en la realització de les tasques, menys 

tradicionalisme, més aprofitament dels recursos.” 

- “* Més treball d'equip com a Escola, no només com a àrea. 

* Més reconeixement a les persones que s'involucren i treuen molt bé la feina. 

* Consciència des de Direcció perquè no ens carreguin inútilment de feina extra: tot el que es vulgui implantar 

nou fer-ho amb seny. Carregar de feina  sense veure un resultat no té sentit i crea frustració. Especialment 

perquè ja anem a tope!.” 

PDI 

- “La creació de tiquets per part del Servei de Personal crea més problemes dels que resol, encara que això no és 

cosa de l'ETSETB només, sinó de la UPC en general. Quan es resol un problema, és perquè el personal hi posa el 

coll, no perquè el tiquet sigui un bon invent. 

 “Caldria prendre mesures d'organització per evitar que les activitats sorolloses (fires i festes 

d'alumnes, neteja amb maquinària...) coincideixin amb classes o exàmens. Hi ha d'haver alguna mena 

de supervisió general que eviti incompatibilitats i situacions absurdes. 

A principi de curs hi va haver problemes i confusions amb l'accés a les aules, a causa de la fallida del pla per 

automatitzar-lo i combinar-lo amb l'ús del carnet. Tampoc es va difondre adequadament el pla, ja que hi va 

haver professors que no van rebre el mail informatiu. Alguns es van quedar tancats fora de l'aula, acompanyats 

d'alumnes que s'havien llevat d'hora per poder fer classe un dilluns a les 8 del matí. Que passi això el primer dia 

de curs no és la millor manera de donar moral o bona imatge ni a alumnes ni a professors.” 

 

7. COMENTARIS SOBRE L’ENQUESTA 

DEMANDA DE L’OPCIÓ NS/NC A LES ENQUESTES 

Estudiantat 

- “Com no tenia una opció NS/NC he ficat un 3 a tots els serveis que no he tingut la opció de provar i 

no puc qualificar.” 
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- “La meva valoració respecte a la mobilitat i la cooperació és totalment hipotètica ja què no he 

utilitzat aquests serveis.” 

- “A l'hora de respondre el qüestionari hi hauria d'haver una resposta on fos possible indicar que un 

servei no ha estat utilitzat, ja que no es pot estar satisfet o insatisfet amb una cosa que realment no 

s'ha experimentat. En el meu cas, en cas de trobar alguna d'aquestes qüestions, l'he marcat amb el 

número 3.” 

- “Hi hauria d'haver la opció de NS/NC perquè pot ser que no mai s'hagi fet us del servei que es 

pregunta.” 

- “Molts dels serveis esmentats no els he utilitzat i per tant els he puntuat amb la nota mitjana, un 3.” 

- “No he fet ús d'alguns d'aquests serveis esmentats. Per tant no ho puc valorar.”  

- “En les que tracten temes que no m'han afectat no he contestat.” 

PAS 

- “A la pregunta Nº 1, he marcat a tot un tres, perquè crec que la satisfacció de cada usuari es 

subjectiva i pot variar molt d'un usuari a un altre.” 

PDI 

- Alguns apartats no els he respost perquè no en sóc usuari habitual o bé tinc molt poca informació per 

poder emetre un judici com cal. 

DEMANDA DE MÉS VERSIONS IDIOMÀTIQUES A LES ENQUESTES 

Estudiantat 

- Hauria estat bé que es pogués escollir l'idioma en fer el qüestionari. Crec que si es pogués escollir 

l'idioma (a més de català, castellà i anglès) la participació seria més gran,  

DEMANDA DE CANVIS EN EL FORMAT DE LES ENQUESTES 

Estudiantat 

- “separar las preguntas 15 y 18, tal como están separadas de la 1 a la 10, facilitaría la lectura y 

parecerían menos densas.”  

PAS 

- De la pregunta 1 no queda clar si es refereix a tota l'Escola o a l'Àrea de cadascú. 

PDI 

- Les preguntes són massa poc concretes. Els problemes que tenim, de gestió, d'informació, etc. solen 

referir-se a situacions bastant concretes. Vegeu l'altre apartat. 
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8. OBSERVACIONS FORA DE L’ABAST DE L’ENQUESTA 

Estudiantat 

- “Pel títol de l'enquesta no sembla que el que trobo a faltar se'n surti. Trobo que no es toca gairebé el 

tema docent, estat d'aularis, horaris, serveis de vida universitària, i de satisfacció amb els estudis.” 

- “Qüestionari esbiaixat, falten preguntes necessàries relatives a la qualitat de l'ensenyament.” 

- “Eliminen los injustos finales y hagan una evaluación continua con más posibilidades para el 

estudiante de ir avanzando en la carrera, gracias.” 

- “Implantar la segona convocatòria per a tots els cursos (a més de fase selectiva).” 

- "Coordinació entre TOTS els professors de la assignatura de circuits lineals de 1B.  Que es faci el 

mateix temari i examen final." 

- “S'hauria de fer una avaluació més estricta de la qualitat dels professors com a docents. Hi ha un 

gran percentatge d'aquests que deixen molt que desitjar.” 

- “Tinc dos queixes, una es el programa Innova, no el tenen ben orientat i no saben ni ells el que fan. A 

excepció del cap, que sap com va tot el tema per fer el projecte fi de carrera, els demés no saben res ni 

saben solucionar problemes apart que no es volen mullar en donar solucions. 

L'altra es el nivell molt diferenciat d’exàmens parcials i avaluacions continuades que es donen a 

algunes assignatures. Haurien de convergir i arribar a un mateix nivell. Ni uns tan fàcil ni els altres 

tant difícil.” 

- “Crec que es podria incorporar una segona convocatòria (recuperacions) al juliol o al setembre, tal 

com es fa a primer (amb o sense el curs intensiu).” 

PAS 

- “millorar tot allò que he puntuat amb 1” 

- “Per contestar la 1a, m'agradaria tenir més feet-back dels diferents col·lectius.”  

PDI 

- “Si es vol donar una docència de qualitat s'ha d'afavorir i premiar als bons professors. No pot ser que 

l’encàrrec docent el decideixin els departaments sense cap altre criteri que repartir-lo entre els grups 

de recerca de manera estanca. Hi ha d'haver competència per a assolir l'excel·lència, això és 

responsabilitat de l'escola i no la pot defugir. Ens cal una direcció valenta.” 

- “1. Fer que els òrgans de govern siguin representatius (que decideixin de veritat) 

2. L'eix principal de l'Escola ha de ser que la formació del alumnes sigui excel·lent (això vol dir que sigui 

similar a la projectada al pla d'estudis) 

3. Les eines administratives i de gestió han de facilitar la feina del professors. Moltes d'aquestes eines 

s'han posat en marxa per controlar el professorat i reduir costos. 
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4. S'està entrant en una espiral d'increment d'hores lectives durant el curs (intensius, segones 

convocatòries, classes extraordinàries, etc.) per intentar millorar el rendiment dels alumnes sense 

analitzar el problema original. El sistema és cada vegada més ineficient i el que està pagant tot això és 

el professorat.” 

- “La creació de tiquets per part del Servei de Personal crea més problemes dels que resol, encara que 

això no és cosa de l'ETSETB només, sinó de la UPC en general. Quan es resol un problema, és perquè el 

personal hi posa el coll, no perquè el tiquet sigui un bon invent. 

Caldria prendre mesures d'organització per evitar que les activitats sorolloses (fires i festes d'alumnes, neteja 

amb maquinària...) coincideixin amb classes o exàmens. Hi ha d'haver alguna mena de supervisió general que 

eviti incompatibilitats i situacions absurdes. 

A principi de curs hi va haver problemes i confusions amb l'accés a les aules, a causa de la fallida del pla per 

automatitzar-lo i combinar-lo amb l'ús del carnet. Tampoc es va difondre adequadament el pla, ja que hi va 

haver professors que no van rebre el mail informatiu. Alguns es van quedar tancats fora de l'aula, acompanyats 

d'alumnes que s'havien llevat d'hora per poder fer classe un dilluns a les 8 del matí. Que passi això el primer dia 

de curs no és la millor manera de donar moral o bona imatge ni a alumnes ni a professors.” 

- “No es pregunta res sobre la qualitat de la docència ni sobre els continguts del pla d'estudis.” 
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11. FITXA TÈCNICA 

Qüestionaris utilitzats (veure annex Preguntes enquestes) 

Estudiantat 

 Preguntes de la 1 a la 13: valoracions sobre el serveis 
 Preguntes de la 14 a la 18: valoracions sobre les prestacions que ofereix l’ETSETB 
 Preguntes obertes (text lliure): 2. 

 Comentaris sobre les preguntes del qüestionari 

 Propostes de millora sobre els serveis. 

Professorat 

 Preguntes de la 1 a la 9: valoracions sobre el serveis 
 Preguntes de la 10 a la 16: valoracions sobre les prestacions que ofereix l’ETSETB 
 Preguntes obertes (text lliure): 2. 

 Comentaris sobre les preguntes del qüestionari 

 Propostes de millora sobre els serveis. 

Personal d’Administració i Serveis 

 Preguntes de la 1 a la 16: valoracions sobre les condicions laborals 
 Preguntes obertes (text lliure): 2. 

 Comentaris sobre les preguntes del qüestionari 

 Propostes de millora sobre els serveis. 

Responsable de l’Informe de les enquestes 

Joan Sardà Ferrer. Sotsdirector de Qualitat 

Coordinador de l’ETSETB per al procés d’enquestes 

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

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

Erica Martínez Solanas 

Tractament de les dades 

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

Miquel Jardí Barrios. Becari suport procés Qualitat de l’Àrea de Planificació i Estudis 

Dates realització de l’enquesta 

Del 17 de juny de 2011 al 24 de juliol de 2011  

Nombre d’enquestes processades 

 
Població Enquestes rebudes 

Estudiantat 1.835 217 

PDI 305 56 

PAS 46 25 

TOTAL 2.186 298 
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