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1. Context
Dades identificadores

Nom del centre

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

Enllaç web

https://telecos.upc.edu/ca

Enllaç al SGIQ

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

Responsable de
l'elaboració de l'informe
de seguiment

Josep R. Pegueroles Vallés – Director ETSETB
Alba Mª Pagès Zamora – Sotsdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat
Jordi Martí Rabassa – Cap d’Estudis de MEF

Dades de contacte

34 93 401 68 32
director.etsetb@upc.edu

Òrgan responsable
d’aprovació

Comissió Permanent

Data d’aprovació de
l’informe

FALTA DATA APROVACIÓ

Titulacions del centre a acreditar
Aquest document és l’autoinforme per l’acreditació de la titulació de Màster en Enginyeria Física
(MEF) de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (d’ara
endavant ETSETB o “l’escola”). L’escola compta amb tres titulacions de màster i una de grau
acreditades amb excel·lència. Tal i com s’anirà deixant palès en l’autoinforme, la majoria dels
procediments, tant els relacionats amb la gestió i serveis com amb aspectes més curriculars, són
molt similars per als estudiants de totes les titulacions de l’escola. És per això que la nostra ambició
és assolir el certificat d’excel·lència per a aquesta titulació de màster.
L’autoinforme s’ha organitzat de manera que els estàndards 1, 4 i 6 es consideren a escala de
titulació i la resta a escala de centre. Si s’escau, en els estàndards a escala de titulació també
s’inclou una introducció amb aspectes generals de totes les titulacions de l'escola, que cal tenir en
compte. Per mor de legibilitat de l’autoinforme es fa servir el gènere no marcat i també s’ha afegit
una secció d’acrònims a l’inici. Pel que fa a les evidències, aquestes s’han organitzat en una web
dissenyada per a l’acreditació disponible a Acreditacio2021ETSETB.upc.edu.
La informació de la titulació sotmesa a acreditació s’ha extret del Registre d’Universitats, Centres i
Titulacions (RUCT) https://www.educacion.gob.es/ruct/home.

Denominació
Master’s
degree
Engineering Physics

in

Codi RUCT

Crèdits
ECTS

Data
de
Verificació

4316470

60

06/06/2018

Any
d’acreditació

Coordinador
acadèmic
Responsable
titulació

de

Jordi Martí Rabassa

/
la
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Presentació del centre
En aquesta secció s’explica la història del centre així com l’evolució de les titulacions impartides. A
continuació es presenten les xifres sobre estudiants matriculats i titulats, així com xifres de mobilitat
i pràctiques en empresa del nostre estudiantat. Cal remarcar que, tot i que ni la mobilitat ni les
pràctiques en empresa són obligatòries en els nostres currículums, l’escola facilita aquest tipus
d’activitats amb una elevada participació per part de l’estudiantat. També es proporcionen xifres de
tipologia de PDI a l’ETSETB així com indicadors de la seva activitat en recerca i docència. Les xifres
es mostren per titulació i les agregades del centre, fent esment en aspectes rellevants referents a
les titulacions en procés d’acreditació. Algunes d’aquestes xifres també es presenten desagregades
per gènere, sempre i quan disposem de la informació. Per últim, es fa una breu presentació de
cadascuna de la titulació sotmesa a acreditació.
Història del centre i titulacions
L’ETSETB de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va iniciar la seva existència l'any 1971
coincidint amb la transformació de l’Institut Politècnic de Barcelona en universitat. L’ETSETB va ser
la segona escola en començar a impartir la titulació superior d’enginyeria de telecomunicació a nivell
estatal, i va esdevenir referent i model de moltes de les escoles d’enginyeria superior i tècnica de
telecomunicació que es van anar creant en el territori espanyol cap a finals dels 80.
L’escola va tenir diverses ubicacions, primer a Terrassa, després al centre de Barcelona (c/ baixa
de Sant Pere, 7), fins l’any 1994 que es va instal·lar definitivament al Campus Nord de la UPC. L’any
1992 es renoven els plans d’estudis i es posa en marxa el segon cicle dels estudis d’enginyeria
electrònica.
Amb vistes al futur pla Bologna de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’any 2004 l’escola
aprova el Master of Science in Information and Communication Technologies com a títol propi, que
esdevé títol oficial l’any 2006. Al mateix temps es posa també en marxa el màster oficial en
Enginyeria Electrònica. També s’aproven aquest any els plans d’estudi del Màster en Enginyeria
Telemàtica i el Màster en Recerca en Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
L’any 2007 es posa en marxa el Màster interuniversitari de Fotònica coordinat per la UPC en el que
participen la UPC, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i
l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). L’any 2010 el consorci interuniversitari format per la UPC,
UAB, UB i ICFO, a través de l’escola, inicia la seva participació en el programa de Màster Erasmus
Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica “Europhotonics” (MEUPhot) de 2 anys,
coordinat per la universitat de Marsella, i en el que participa també el Karlsruhe Institute of
Technology, Alemanya.
L’any 2009, en el marc de l’EEES, l’escola es proposa oferir cinc graus d’acord amb les diferents
especialitats de les telecomunicacions. La introducció d’aquests nous graus TIC es fa en dos cursos.
El curs 2009-10 es posa en marxa el Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i el Grau en
Enginyeria de Sistemes Electrònics, i el curs 2010-11 comencen els tres restants, que són el Grau
en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació, el Grau en Enginyeria de Sistemes de
Telecomunicació i el Grau en Enginyeria Telemàtica. A més a més, l’any 2011 s’inicia el Grau
d’Enginyeria Física (GEF), el primer en aquest àmbit a tot l’estat espanyol.
L’any 2013 s’inicien diverses titulacions de màster per a donar continuïtat als estudis de grau en el
nou marc de l’EEES. Concretament es verifiquen els plans d’estudi del Màster Universitari en
Enginyeria de Telecomunicació (MET), del Màster Universitari en Enginyeria Electrònica (MEE) i del
Màster Universitari en Fotònica (MPho), i es procedeix a l’extinció dels plans antics corresponents.
L'ETSETB també estableix acords amb diverses universitats a nivell internacional per obtenir dobles
titulacions amb el MET.
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L’any 2014 l’escola decideix oferir una entrada única pels cinc graus d’àmbit TIC. Els estudis tindran
un bloc comú i es cursa l’especialitat segons els diferents àmbits dels graus TIC. Així, l’any 2015 es
comença a impartir el Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST),
un grau únic amb quatre mencions, la de Sistemes Audiovisuals, Sistemes de Telecomunicació,
Sistemes Telemàtics i Sistemes Electrònics, i es procedeix a l’extinció dels graus TIC anteriors, a
excepció del Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics que només es desprograma.
Des d’aleshores, l’escola ha posat en marxa diverses titulacions. En concret, l’any 2018 s’endega
el Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació que suposa l’extinció del Grau en Enginyeria
de Sistemes Electrònics del 2009, i s’inicia l’extinció de la menció de Sistemes Electrònics del
GRETST. L’any 2017 es posa en marxa el Grau de Ciències i Enginyeria de Dades (GCED) en el
que participen la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) (40%) com a centre gestor, la Facultat
de Matemàtiques i Estadística (20%), i l’ETSETB (40%). Pel que fa a titulacions de màster, el 2018
es posen en marxa el Master in Advanced Telecommunications Technologies (MATT) i el Màster
en Enginyeria Física (MEF), i el 2020 el Master in Cybersecurity (MC).
Des de l’inici del procés d’elaboració dels graus, i després de comparar diversos models per a la
definició dels plans d’estudis dels nous graus TIC, l’ETSETB identifica la iniciativa CDIO (Concepció
Disseny Implementació i Operació) com el model més complet i coherent [E.P.1]. La iniciativa CDIO
és un marc educatiu innovador per a la formació d'enginyeres i enginyers del segle XXI. En el marc
CDIO es proporciona als estudiants un ensenyament dels conceptes fonamentals de l'enginyeria en
un context de concepció, disseny, implementació i operació de sistemes i productes del món real.
Es tracta de generar un entorn pròxim a l’exercici professional de l’enginyeria com a context ideal
per a l’aprenentatge de l’enginyeria. Tanmateix aquest model permet a l’escola reforçar i ampliar els
vincles amb el món empresarial. Per aquesta iniciativa l’ETSETB va obtenir la distinció Vicens Vives
a la qualitat docent universitària l’any 2012.
Evolució estudiants i titulats a nivell de centre
La Taula P.1 mostra l’evolució del nombre total d’estudiants a l’ETSETB des del curs 2015-16 fins
el 2020-21, que és el darrer curs amb dades completes facilitades per GPAQ en el moment de
l’elaboració d’aquest informe. Les dades dels cinc graus TIC en extinció s’han agrupat per claredat.
Cal destacar però, que aquesta taula no inclou els estudiants del GCED, que es comptabilitzen
totalment a la FIB, però el curs 2019-20 al voltant d’uns 65 alumnes correspondrien a l’ETSETB, i
que els estudiants del CFIS que cursen uns estudis de grau de l’ETSETB com a segona titulació no
es van començar a comptabilitzar fins el curs 2017-18. S’observa una lleugera davallada al 201920 en estudiantat total, que es veuria compensada si es compatibilitzessin els estudiants del GCED.
Graus
TOTAL
TIC
GRETST GREELEC GEF
MCS
MET
MEE MPho MATT MEF
CENTRE
(antics)
2015-16
207
117
1713
732
561
65
31
2016-17
216
156
1707
381
845
77
27
2017-18
235
166
1719
175
1.018
90
25
2018-19
240
211
1690
36
1.017
55
97
28
2019-20
230
147
1657
18
966
93
96
30
65
12
2020-21
227
22
101
1659
2
929
131
109
30
96
12
Taula P.1. Estudiantat total a l’ETSETB des del curs 2015-16 fins al 2020-21, dades extretes de [E.P.2].
Curs

Graus
TIC
GRETST GREELEC GEF
MCS
MET
MEE MPhot MATT MEF
(antics
21,76
2015-16
17,08
17,44
13,33
7,46
29,03
21,78
2016-17
14,44
17,40
20,51
6,58
22,22
24,26
2017-18
15,43
18,57
20,48 12,22 32,00
25,42
2018-19
8,33
20,45
20,00
18,01 15,46 21,43
24,78
2019-20
11,11
20,08
10,75
17,36 11,46 26,67
24,62 25,00
2020-21
22
8,3
25,6
9,09
20,79
8,26
30,00
19,79 25,00
Taula P.1.G Percentatge de dones en estudiantat total a l’ETSETB de la Taula P.1, dades extretes de [E.P.0].
Curs
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Com es pot observar a la taula P.1.G, el percentatge de dones en els estudis de grau i màster, tot i
haver experimentat una lleugera pujada, està lluny del desitjable. Per això dediquem esforços a
trencar estereotips de gènere i fomentar vocacions d’enginyeria de telecomunicacions i de ciències
aplicades.
La Taula P.2 mostra l’evolució dels titulats en la que es pot veure un repunt el curs 2019-201 com a
conseqüència de la implantació dels màsters MATT i MEF de 60 ECTS d’un any.
Graus
TOTAL
TIC
GRETST
GEF
MEUPho
MET
MEE
MPho
MATT
MEF
CENTRE
(antics)
2015-16
38
3
27
328
212
26
9
2016-17
46
1
24
322
183
47
19
2017-18
41
5
20
345
135
81
46
17
2018-19
50
5
21
325
16
155
57
21
2019-20
49
22
26
10
386
11
174
73
21
Taula P.2. Estudiantat titulat a l’ETSETB des del curs 2015-16 fins al 2019-20, dades extretes de [E.P.2].
Curs

Curs

Graus TIC
(antics

GRETST

GEF

MEUPho

MET

MEE

MPhot

MATT

MEF

2015-16
16,98
18,42
33,33
18,75
29,63
2016-17
13,66
19,57
14,89
5,26
20,83
2017-18
17,78
17,28
19,51
20,00
19,57
5,88
35,00
2018-19
12,50
22,58
26,00
60,00
26,32
9,52
19,05
2019-20
9,09
17,82
26,53
15,07
14,29
27,27
30,77
30,00
Taula P.2.G Percentatge de dones en estudiantat titulat a l’ETSETB de la Taula P.2, dades extretes de [E.P.0].

És interessant observar a la Taula P.2.G que els percentatges de dones titulades són pràcticament
iguals als percentatges de dones en la taula d’estudiantat total, de vegades lleugerament superior i
d’altres lleugerament inferior. És a dir, no es pot concloure que les noies que estudien els graus i
màsters de les nostres titulacions progressen en els estudis millor que els nois.
Mobilitat d’estudiants i pràctiques en empreses
L'ETSETB té un nombre important de programes d'intercanvi, ja sigui dins el programa Erasmus o
altres programes de mobilitat. La Taula P.3 mostra el nombre d’estudiants “outgoing”, és a dir,
estudiants de la nostra escola que han fet una estada de mobilitat a una altra universitat o empresa.
En aquests anys les estades s’han realitzat en uns 35 països diferents dels cinc continents. Per altra
banda, la Taula P.4 mostra els estudiants “incoming”, és a dir estudiants que fan una estada de
mobilitat a l’escola. Aquests venen d’uns 30 països, majoritàriament d’Europa.
Curs

Tipus
Intercanvi

GRETST (*)

GEF

MET

MEE

MATT

2016-2017

MPho

TOTAL

Universitat
44
14
23
3
1
85
Empresa
1
4
2
0
0
7
2017-2018
Universitat
49
17
23
2
0
1
92
Empresa
3
1
3
1
0
0
8
2018-2019
Universitat
40
23
37
2
0
0
101
Empresa
2
4
3
0
0
1
10
2019-2020
Universitat
47
12
48
2
3
0
112
Empresa
2
2
3
0
1
0
8
Taula P.3. Estudiants “Outgoing” són estudiants de l’ETSETB que fan una estada de mobilitat en una altra universitat,
dades extretes de [E.1.3.0.3, secció 7.1.3]. (*) En aquesta columna estan les dades agregades dels graus TICs en
extinció i del GRETST.

1

Les dades de titulats del curs 2020-21 no están disponibles a data d’elaboració d’aquest informe.
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Graus

MET

MEE

MPho

Pràctiques (*)

TOTAL

2016-2017
24
40
12
16
6
98
2017-2018
32
38
14
6
8
98
2018-2019
35
38
15
7
4
99
2019-2020
28
47
18
7
4
104
Taula P.4. Estudiants “Incoming” que venen a l’ETSETB a fer una estada, dades extretes de [E.1.3.0.3, secció 7.2.1 i
7.2.2]. (*) Alumnes que fan pràctiques amb algun professor, generalment estudiants de màster.

El nombre d’estudiants “incoming” i “outgoing” està força equilibrat. La majoria d’estudiants
“ougtoing” són estudiants de grau, tot i que en els darrers dos cursos ha augmentat significativament
els “outgoing” del MET, i al voltant d’un 80% són estudiants que van completar el Treball Fi d’Estudis
a l’estada de mobilitat i a continuació es van titular. Fins a dia d'avui, els estudiants del MEF no
presenten una mobilitat “outgoing”. Això es deu al fet que la durada dels estudis és d’un any i també
perquè un percentatge elevat d'estudiants són de fora de la UPC (veure Taula 1.3). El nombre
d’estudiants “incoming” són majoritàriament estudiants de màster. Això s’explica perquè els
estudiants europeus fan típicament graus de tres anys i màsters de dos anys, i aprofiten per fer les
estades de mobilitat en el seu primer any de màster; en canvi, els nostres graus són de 4 anys, i els
estudiants aprofiten el darrer any del grau per fer l'estada de mobilitat. Tot i que alguns estudiants
"incoming" han cursat assignatures del MEF, la Taula P.4 que s'obté de les dades de la memòria
del centre [E.1.3.0.3, secció 7.2.1 i 7.2.2] no en registra cap. Aquesta situació ens ha fet adonar que
les dades d'estudiants "incoming" de màster que figuren a la memòria del centre no s'ajusten a la
realitat de la matrícula final d'aquests estudiants i per això es proposa l'acció de millora
230.M.78.2021.
Malgrat que les pràctiques en empresa no són obligatòries en cap de les titulacions impartides a
l’ETSETB, l'estudiantat pot fer pràctiques curriculars o extra curriculars a empreses. Aquestes
pràctiques es regulen mitjançant un conveni que signa l’empresa amb l’ETSETB, i l’estudiant compte
amb el suport del PAS de l’escola per a la gestió. L'ETSETB considera que les pràctiques en
empresa esdevenen una eina molt valuosa perquè permeten que l’estudiantat que ha de realitzar
pràctiques pugui iniciar la seva vida laboral a la mateixa empresa. La Taula P.5 mostra el número
de convenis, estudiants, hores totals i nombre d’empreses diferents dels darrers quatre cursos
agregades del centre. El número de convenis es subdivideix en no curriculars i curriculars, i
d’aquests s’especifica el número de treballs fi d’estudis que s’han fet en una empresa. En aquesta
taula es pot observar que el nombre d’estudiants que opten per realitzar pràctiques en empresa
regulat mitjançant un conveni amb l’escola és força elevat i que el curs 2019-2020 va mantenir-se
malgrat el confinament durant el segon quadrimestre per la Covid-19.
Curs
2016-2017

2017-2018

2018-2019

TOTAL CENTRE
Convenis

TFG o TFM
Curriculars
No
Curriculars
Estudiants
Total Hores
Empreses
Convenis TFG o TFM
Curriculars
No
Curriculars
Estudiants
Total Hores
Empreses
Convenis TFG o TFM
Curriculars

27
169
372
325
168.321
130
44
195
393
353
180.713
143
39
217
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No
393
Curriculars
Estudiants
348
Total Hores
175.419
Empreses
157
2019-2020 Convenis TFG o TFM
56
Curriculars
238
No
293
Curriculars
Estudiants
324
Total Hores
160.680
Empreses
149
Taula P.5. Dades relacionades amb pràctiques en empreses agregades del centre extretes de [E.1.3.0.3, secció 6.1.1].

Els nostres alumnes obtenen una formació molt ben valorada per l’empresa i amb una de les taxes
d’ocupació més altes en el mercat laboral. L’informe de la Fundació Everis de l’any 2017 situa el
nostre centre entre els deu millors valorats per les empreses a nivell estatal.
Els àmbits de treball de l’enginyer/a de telecomunicació abasten tots els sectors productius, tant els
propis de les TIC com els de la indústria i serveis en què les TIC són necessàries, en tant que
milloren la productivitat i aporten valor afegit. Els nostres titulats treballen, majoritàriament, en
empreses operadores i proveïdores de xarxes i serveis o de subministrament d’equips; en
consultories tècniques i de negoci; en el disseny de components electrònics; i en sectors tan
diversos com la informàtica, l’aeronàutica, la sanitat, el transport o l’energia. Les sortides
professionals inclouen des de càrrecs de direcció i gestió, emprenedoria, caps d’àrea o de projecte
fins a la investigació i el desenvolupament d’aplicacions o tasques tècniques. Tenim antics alumnes
de l’escola ocupant càrrecs de responsabilitat en les empreses amb més prestigi del sector, com
per exemple, Orange, Everis, Telefónica i Google.
En el cas dels estudiants del MEF, donat el curt espai de temps que ha transcorregut des de la
primera promoció (el primer graduat data del 24 de juliol de 2020), tenim molt poques dades del
desenvolupament professional dels nostres graduats. Arran d’una enquesta pròpia feta recentment,
la majoria dels titulats (60%) han prosseguit la carrera acadèmica fent la tesi doctoral a la UPC, la
Universitat de Barcelona i també a l'estranger -hi ha una graduada fent el doctorat a la Universitat
Humboldt de Berlin- mentre que d’altres (40%) han orientat la seva activitat al món professional, en
empreses com Viewnext (filial d’IBM), Accenture, el telescopi “Newton” de La Palma i la Fundació
de l’Hospital Clínic de Barcelona per la Recerca Biomèdica.
Composició i tipologia del PDI a nivell de centre
La Taula P.6 mostra l’evolució de la composició del PDI en primera assignació a l’ETSETB des del
curs 2015-2016, i la Taula P.7 la tipologia. Cal destacar però que un nombre considerable de
professors que tenen com a primera assignació altres centres de la UPC també imparteixen
docència a l’ETSETB. A tall d’exemple, 290 professors van impartir docència a l’ETSETB al
quadrimestre de tardor del curs 2019-20 i 244 al de primavera. A la memòria anual del centre es
recullen les dades agregades del PDI que imparteix docència a l’ETSETB per tipologia, composició
i dedicació, essent els percentatges molt similars, [E.1.3.0.3, secció 2.2].
PDI No
PDI No
Permanent
Permanent No
TOTAL
Doctor
Doctor
2015-2016
197
5
2
2
206
2016-2017
196
3
4
203
2017-2018
191
3
2
2
198
2018-2019
185
3
3
3
194
2019-2020
183
3
3
3
192
Taula P.6. Evolució de la composició de PDI en 1ª assignació a l’ETSETB, dades extretes de [E.P.2].
Curs

PDI Permanent
Doctor

PDI Permanent
No Doctor
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CEU

TEU

Agregat

Col·laborador Associat
Permanent

Altres

TOTAL

201553
122
1
5
15
6
3
1
206
2016
201652
123
1
3
15
5
4
203
2017
201752
117
3
18
4
3
1
198
2018
201851
115
2
16
4
5
1
194
2019
201958
104
2
18
4
5
1
192
2020
Taula P.7. Evolució de la tipologia del PDI en 1ª assignació a l’ETSETB, dades extretes de [E.P.2]. La categoria “Altres”
inclou emèrits, lectors i visitants principalment.

D’aquestes dades destaca l’elevat percentatge de doctors en el PDI que imparteix docència a
l’ETSETB, per sobre del 95%, així com la seva dedicació completa i consolidada a la UPC. Els
professors destaquen per la seva activitat de recerca que incideix directament en la qualitat de
l’oferta docent de les titulacions impartides, tant de grau com de màster. La investigació a l'ETSETB
no és aïllada, sinó que s'integra dins la Recerca TIC del Campus Nord. En els darrers 25 anys, els
professors i investigadors de la UPC-ETSETB han publicat més de 6.400 articles en revistes
internacionals i han desenvolupat més de 2.000 projectes en R+D+I, i s’hi han llegit més de 900
tesis doctorals i registrat més de 250 patents [E.P.6 apartat producció científica]. A Taula P.8 es
recullen dades dels projectes de recerca en els que PDI de l’ETSETB en 1ª assignació són
Investigadors Principals (IP) [D.P.1], proporcionat pel CTT de la UPC. Cal remarcar que la majoria
d’aquests projectes són europeus i nacionals, fet que generalment implica que altres professors
estan participant en els projectes tot i que no apareixen en aquesta llistat.
Any

Professorat
IP

Projectes
Europeus

Programes
Nacionals

Convenis

Donacions
Subvencions

Import
Contractat
(k€)
2015
59
17
29
32
9
6.287
2016
44
21 (2 coord)
64
36
2
9.266
2017
76
20 (3 coord)
62
42
3
8.332
2018
37
5
15
24
4
3.426
2019
70
16
39
48
9
5.882
2020
78
19
77
37
9
10.567
Taula P.8. Dades resumides de projectes de recerca en els que l’IP és PDI en primera assignació a l’ETSETB,
proporcionades pel CTT a [D.P.1].

El professorat de l’escola ha rebut diversos premis i reconeixements per la seva activitat docent i
investigadora, tant nacionals, com la distinció Jaume Vicenç Vives 2012 per la iniciativa CDIO i el
Premi Nacional de Recerca 2017, com internacionals, per exemple el premi a la millor tesi doctoral
d’Europa 2014, Premi millor comunicació Congrés SCC 2020, i IMS Faculty Course Development
Award 2020.
Els rànquings internacionals de més prestigi posicionen la UPC com la universitat espanyola líder
en el camp de l’Enginyeria de Telecomunicació, en anglès “Electrical and Electronic Engineering”, i
en destacades posicions en l’àmbit internacional. Així al “Ranking QS” [E.P.3] els estudis de
Telecomunicacions i Electrònica de la UPC es situen entre la primera i segona posició a España, al
"top 31" a Europa i al "top 100" del món al 2020; al “Shanghai Ranking” [E.P.4] els estudis de
Telecomunicacions de la UPC es situen el primers d’Espanya, els estudis d’Electrònica de la UPC
es situen entre els 3 primers d’Espanya, i els dos estudis estan dintre del top 31 d’Europa i del "top
100" del món al 2020.
Presentació de la titulació que s’acredita.
El Màster en Enginyeria Física (MEF) sorgí per la necessitat de completar i donar continuïtat als
estudis de Grau en Enginyeria Física que s’imparteixen a la UPC des de 2011. Així, les dues
vessants principals a les que s'orienten els estudis són: (1) la formació de professionals d'alt nivell
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en el coneixement fonamental i aplicat dels fenòmens físics amb orientació al mercat laboral de les
empreses d’alta tecnologia i (2) la preparació dels estudiants per poder continuar una carrera de
recerca i acadèmica mitjançant la realització d'un doctorat, bé sigui a nivell estatal o internacional.
Podeu consultar la web oficial a [E.1.3.1.1].
El màster MEF es dirigeix principalment al graduats en Enginyeria Física i en Física, en qualsevol
de les seves branques. Consta de 60 ECTS i té un accés anual de 30 places. El MEF fou verificat
per AQU el juny de 2018 però es va posar en marxa durant el primer quadrimestre de 2019 amb un
curs de decalatge. Així, el MEF s’està cursant actualment per la tercera promoció, donat que el
primer curs en que potencialment es podien oferir els estudis (2018-19) no es van engegar, com a
conseqüència del fet que la publicitat es va haver de fer molt tard, a principis de l’estiu de 2018 (un
cop rebuda la verificació) i no va arribar a temps als estudiants potencialment interessats, resultantne una demanda massa baixa. Les direccions de l'ETSETB, del Departament de Física de la UPC
(centres responsables) i el coordinador dels estudis van decidir posposar el començament del MEF
fins els curs 2019-20, quan la demanda va ser suficient per començar.
Actualment una plantilla de 29 professors estan impartint el tercer curs acadèmic del MEF, tots ells
actius i amb ampla experiència investigadora en grups de recerca a la UPC (vegeu Taula P.9). Els
continguts del màster abasten un ampli ventall de coneixements en Física i Tecnologia,
majoritàriament en temàtiques que desenvolupen els grups de recerca del Departament de Física
de la UPC, com ara les aplicacions de la Mecànica Quàntica als sistemes condensats, les propietats
ferromagnètiques dels materials, la superconductivitat, l’estudi dels processos estocàstics i les
xarxes complexes aplicades (a sistemes computacionals, de transport o biològics), l’ús de grans
equipaments (sincrotró ALBA, acceleradors de partícules, fonts de neutrons, raigs X) o les tècniques
de caracterització de superfícies i de disseny de circuits de microfluídica, entre d’altres.
Professor

Assignatura/es

Grup de Recerca UPC

Echebarria Domínguez,
Blas (IP)

Biophysical and Materials
Science Characterisation

BIOCOM-SC: Computational Biology and Complex
Systems Group

Alonso Muñoz, Sergio
(IP)

Complexity in biological systems

BIOCOM-SC: Computational Biology and Complex
Systems Group

Pons Rivero, Antoni (I)

Complexity in biological systems

BIOCOM-SC: Computational Biology and Complex
Systems Group

Ramírez de la Piscina
Millán, Laureano (I)

Critical Phenomena and
Complexity

BIOCOM-SC: Computational Biology and Complex
Systems Group

Mellibovsky Epstein,
Fernando (IP)

Numerical methods for
continuum systems

DF- Group of Nonlinear Fluid Dynamics

Sánchez Umbría, Joan
(IP)
García-Senz, Domingo
(IP)

Numerical methods for
continuum systems
Computational astrophysics

DF- Group of Nonlinear Fluid Dynamics

Rebassa Mansergas,
Alberto (IP)
Torres Gil, Santiago (I)
Pradell Cara, Trinitat
(IP)

Computational astrophysics

GAA - Astronomy and Astrophysics Group

Computational astrophysics
Biophysical and Materials
Science Characterisation

GAA - Astronomy and Astrophysics Group
GCM - Group of Characterization of Materials

Bruna Escuer, Pere (I)

Large facilities: synchrotron and
neutron sources

GCM - Group of Characterization of Materials

Pardo Soto, Luis Carlos
(I)

Large facilities: synchrotron and
neutron sources

GCM - Group of Characterization of Materials

Tamarit Mur, Josep
Lluís (IP)
Macovez, Roberto (I)

Materials Science of Drugs

GCM - Group of Characterization of Materials

Molecular and soft condensed
matter

GCM - Group of Characterization of Materials

Physics of materials

GCM - Group of Characterization of Materials

Pineda Soler, Eloi (I)

GAA - Astronomy and Astrophysics Group
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Lloveras Muntané, Pol
(I)

Physics of materials/ Materials
Science of Drugs

GCM - Group of Characterization of Materials

Fernández Alarcón,
Vicenç (I)

Project management

GRO - Grup de Recerca en Organització

Romero Merino,
Enrique (IP)
Alemán Llanso, Carlos
(IP)

Machine Learning with Neural
Networks
Molecular and soft condensed
matter

IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial
Intelligence Research Center
IMEM-BRT - Innovation in Materials and Molecular
Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapies

Casals Terré, Jasmina
(IP)

Surface engineering and
microdevices

MICROTECH LAB - Microtechnology for the Industry

Koubychine, Yuri (I)

Large facilities: synchrotron and
neutron sources

NEMEN - Nanoengineering of Materials Applied to
Energy

Pradell Cara, Lluís (I)

Surface engineering and
microdevices

RF&MW - Laboratory of RF & microwave systems,
devices and materials

Massignan, Pietro (I)

Atomic and molecular physics

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Rey Oriol, Rossend (IP)

Atomic and Molecular Physics

Pastor Satorras,
Romualdo (IP)

Critical Phenomena and
Complexity

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity
SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Boronat Medico, Jordi
(IP)

Quantum Matter

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Mazzanti Castillejo,
Ferran (IP)

Quantum Matter / Machine
Learning with Neural Networks

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Astrakharchik, Gregory
(IP)

Stochastic methods for
optimization and simulation

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Casulleras Ambrós,
Joaquim (I)

Stochastic methods for
optimization and simulation

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Taula P.9. Llista actualitzada a desembre de 2021 dels professors UPC que imparteixen docència al MEF, indicant els
seus grups de recerca a la UPC. IP: Investigador Principal d’un projecte competitiu de recerca. I: Investigador membre
de l’equip investigador d’un projecte competitiu de recerca.

La docència és íntegrament en anglès, la qual cosa ha impulsat especialment l’arribada d’alguns
estudiants estrangers i especialment d’estudiants Erasmus d’altres màsters que matriculen algunes
assignatures del MEF com a optatives. El curs 2021-22 serà el primer en que des del MEF
s’impartirà docència a alumnes del Màster Erasmus Mundus “Biopham” [E.1.3.1.2] (Bio- and
Pharmaceutical Materials Science European Master), amb el qual col·laborarem activament els
propers anys. L’esmentat Màster ha estat una acció estratègica impulsada pels professors del MEF
Roberto Macovez i Josep Lluís Tamarit en el marc d’un projecte d’estudis a nivell europeu (UPC,
Universitat de Lille a França, Universitat de Pisa a Itàlia i Universitat de Silesia de Katowice a
Polònia), que pretén atraure estudiants internacionals d’alt nivell per estudiar la disciplina emergent
de “ciència de materials farmacèutics", amb una convocatòria de 88 beques en 4 anys dotades amb
4.4 M€, renovable a 4 anys més. En particular, la UPC (a través del MEF) s’encarrega d’impartir
íntegrament la docència del segon quadrimestre a un total d’uns 25 estudiants previstos durant
quatre anys,15 confirmats en el primer curs del 2021-22. Pel MEF, aquesta acció estratègica ens
permetrà ampliar considerablement la difusió internacional dels nostres estudis i la potencial atracció
de nous estudiants els propers anys.

Agents que han participat en l’elaboració de l’informe d’acreditació (Comitè
d'Avaluació Interna)

Càrrec de l’ETSETB

Nom i Cognoms
Josep R. Pegueroles Vallés

Director

Col·lectiu
PDI
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Alba Pagès Zamora

Sotsdirectora Planificació d’Estudis i Qualitat

PDI

Jordi Martí Rabassa

Cap d’estudis del MEF

PDI

Jordi Boronat Medico

Professor del MEF i Director del Departament de Física

PDI

Alberto Clavero Navarro

Cap Unitat UGEGiM

PAS

Juan Carlos Flores Milan

Cap Unitat USIRE

PAS

Maria Àngels Hurtado Iglesias

Membre USIRE

PAS

Axel Sanz Lechuga

Estudiant MEF

Estudiant

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació
A principis de setembre de 2021, la sotsdirectora de Planificació d’Estudis i Qualitat (PEQ), el cap
d’estudis del MEF i membres de la unitat USIRE comencen a treballar, sota l’assessorament del
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ), per a donar resposta als tràmits indicats per
AQU del procés d’acreditació. A partir de setembre es mantenen reunions executives setmanals
que serveixen per a planificar les tasques que s’han de dur a terme, assignar responsabilitats i
prendre decisions i fer el seguiment del procés de recollida d’evidències de les assignatures, i
organització de la web Acreditacio2021ETSETB.upc.edu.
Durant l’octubre es constitueix el CAI. En formen part membres de l’equip directiu, el cap d’estudis
de la titulació que s’ha d’acreditar, els caps d’algunes unitats de la UTG TIC àmbit Campus Nord
que donen servei a l’Escola, un membre del PAS, i un professor i un estudiant la titulació que s’ha
d’acreditar. Es fa una reunió del CAI el 26/10/2021 en la qual la sotsdirectora PEQ informa del
procés d’acreditació, terminis i tasques a tot el CAI, i especialment als que no participen de les
reunions executives setmanals.
La redacció de l’autoinforme es realitza de manera conjunta sota la supervisió de la sotsdirectora
de PEQ. El cap d’estudis del MEF, la sotsdirectora de PEQ, la membre del PAS, i els caps de les
unitats UTG TIC-CN són els responsables de la redacció de la major part del text. La membre del
PAS també s’encarrega de la recollida, organització i publicació de les evidències. Cal fer notar que
algunes de les dades del curs 2020-21 no estan disponibles a data de l’elaboració d’aquest
document. La titulació del MEF es va començar a impartir el curs 2019-20 i, per tant, les conclusions
són poc fiables atès el reduït nombre de promocions i les poques dades dels titulats. Tot i això, quan
s'ha considerat oportú s'han recollit dades per a completar les oficials disponibles al [E.1.3.1.3].
La darrera setmana de novembre de 2021 es distribueix una versió completa de l’autoinforme entre
els membres del CAI, que en fan la revisió global i aporten les seves contribucions. La versió amb
els canvis incorporats es lliura al GPAQ el 08/12/2021. Un cop s’incorporen les modificacions
suggerides pel GPAQ, s’inicia la fase d’exposició pública el 12/01/2022 a través de la web de l’escola
i es comunica a la comunitat universitària vinculada a l’escola per email. L’autoinforme es presenta
i s’aprova a Comissió Permanent el ??/??/2022; un cop incorporades totes les esmenes es lliura el
02/02/2022 al GPAQ per a que ho trameti a AQU.
Per últim, l’escola va elaborar un informe específic de seguiment del centre (ISC) del curs 2018-19
[E.1.6.4.1] seguint les indicacions de la darrera guia publicada per AQU, a més a més de la memòria
i informe de gestió del centre. Tot i que el SGIQ del centre no instava a disposar d’un informe
específic i únic per a fer el seguiment del centre, l’equip directiu, que s’havia renovat àmpliament a
l’abril del 2019, va acordar elaborar aquest informe com a preparació del procés d’acreditació al que
l’escola s’havia de sotmetre al 2020. Posteriorment, i tal i com s’explica a l’estàndard 3 d’aquest
autoinforme, es va modificar el SGIQ per a incorporar l’elaboració biennal d’un informe de seguiment
del centre específic. Actualment s'està preparant l'ISC del curs 2020-21.
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Valoració de la implicació dels agents i de les evidències aportades
Els agents implicats en l’autoinforme han demostrat un alt grau d’implicació i compromís,
col·laborant en tot moment en l’elaboració d’aquest autoinforme. Per una banda, els professors als
que se’ls hi ha demanat evidències de les assignatures han estat amatents a les peticions del CAI.
També, el personal d’administració i serveis de l’escola ha demostrat una gran professionalitat per
a preparar evidències que calia adjuntar, i l'equip del GPAQ ha fet una revisió en profunditat de
l'autoinforme i aportat millores pertinents i encertades. L’estudiantat ha col·laborat a través del CAI
i també en la fase d’exposició pública. En aquesta fase d'elaboració de l'autoinforme d'acreditació,
els agents implicats han mostrat un alt grau de satisfacció amb la feina feta i el procediment seguit.
Les evidències i la informació utilitzada per a l’elaboració del document han estat considerades
suficients i adequades pels membres del CAI. La qualitat de les evidències i la informació utilitzada
està garantida perquè majoritàriament prové de la base de dades oficials de la UPC proporcionada
pel GPAQ, també les dades segregades per gènere. En el cas d’informació sobre mobilitat i
pràctiques en empresa, les dades del GPAQ es complementen amb les recollides internament per
l’ETSETB que són més detallades i ens aporten una informació més útil de cara a l’anàlisi i millora
dels processos. Les dades sobre projectes de recerca han estat facilitades pel CTT de la UPC. El
CAI garanteix que les mostres d’execucions aportades són mostres reals. En global, considerem
que tant les evidències aportades com la web Acreditacio2021ETSETB.upc.edu que s’ha dissenyat
per a organitzar-les de forma entenedora i accessible són d’una alta qualitat.
Per últim, considerem que l’elaboració d’aquest autoinforme suposa un procés d’anàlisi de les
titulacions complementari al que es realitza en els informes i memòries que periòdicament edita
l’ETSETB. Ha estat positiu perquè ens ha permès detectar alguns aspectes que podem millorar en
el desenvolupament del MEF i del centre, i, en aquest sentit, és valorat positivament pels col·lectius
implicats.
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2. Valoració de l´assoliment dels estàndards
ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons
els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES.

1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i
amb el nivell formatiu corresponent del MECES.
D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya,
aquest estàndard queda satisfet amb la verificació inicial de la titulació. A la Taula 1.1 es
proporcionen com evidència la memòria de verificació, el corresponent informe d’avaluació de
verificació del títol, i l’enllaç al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) de la titulació sotmesa
a acreditació.
Titulació
MEF

Memòria de Verificació
E.1.1.1.1

Informe d’Avaluació
E.1.1.0.1

Enllaç a RUCT
E.1.1.0.5

Taula 1.1. Evidències de la verificació de la titulació sotmesa al procés d’acreditació.

Les competències del MEF estan incloses a l’apartat 3 del document de Verificació aprovat per
l’AQU el juny de 2018 [E.1.1.1.1]. En els darrers tres cursos no s’han modificat.
1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències
i amb els objectius de la titulació.
D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya,
aquest estàndard queda satisfet amb la verificació inicial de la titulació. A la Taula 1.1 es
proporcionen com evidència la memòria de verificació, el corresponent informe d’avaluació de
verificació del títol, i l’enllaç al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) de la titulació sotmesa
a acreditació.
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre
és coherent amb el nombre de places ofertes.
Els indicadors de les titulacions que es fan servir en l’anàlisi d’aquest apartat es troben actualitzats
al Quadre de Comandament del web de Dades Estadístiques i de Gestió [E.1.3.0.1] de la UPC i es
recullen cada any a la memòria del centre i es publiquen a la web [E.2.3.4]. En concret, la memòria
del centre del curs 2019-20 [E.1.3.0.3] aprovada a Junta d’Escola el dia 13/01/2021 inclou els
indicadors d’accés dels quatre cursos amb dades consolidades, en concret des del curs 2016-17
fins al 2019-20.
El màster en Enginyeria Física ofereix cada curs 30 places de nou ingrés. Segons la Taula 1.2 les
sol·licituds d’admissió han oscil·lat entre les 36 demandes del curs 2019-20 i les 18 dels curs 202122, del qual manca computar la demanda de segon quadrimestre. El curs 2020-21, la demanda fou
de 22 alumnes. S’observa una tendència a l’estabilització entorn a una mitjana de 25 alumnes. El
nombre d‘estudiants admesos directament al programa ha estat de 17-24 estudiants, cobrint bona
part de les places ofertes. Finalment, la matrícula efectiva ha estat significativament inferior, al
voltant dels 10 alumnes per curs. A aquests estudiants propis cal afegir la matriculació d'una mitjana
d’uns 7 estudiants “incoming” (Erasmus), que en el curs actual ha arribat a 12 estudiants, a més
dels 15 estudiants previstos provinents del programa MEMBiopham [E.1.3.1.2], que es començarà
a impartir el segon quadrimestre del present curs 2021-22. La previsió anual d’entrada d’aquests
alumnes és de 22 a partir del proper curs 2022-23. Cal esmentar que els alumnes provinents del
MEMBiopham cursen íntegrament el seu segon quadrimestre a la UPC.
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Curs

Oferta
de
places

Preinscripció

Ràtio

Admesos

Matriculats
nous

Total
matriculats
propis

Alumnes
“incoming”
(Erasmus)

2019-20
2020-21
2021-22*

30
30
30

36
22
18

120 %
73,3 %
60 %

24
22
17

12
11
6

12
12
10

1
9
12

Alumnes
MEM
Biopham

Total
alumnes
MEF

15

13
21
37

Taula 1.2. Oferta i demanda de places del MEF, ràtio, admissió i matrícula (dades extretes de [E.1.3.1.3]).
(*) Només es comptabilitza el primer quadrimestre, excepte els estudiants del MEMBiopham.

El perfil dels estudiants d’accés, a causa de la multidisciplinarietat dels estudis i les seves múltiples
aplicacions tant en ciència com en el àmbit tecnològic, és força variat. La gran majoria dels
estudiants venen del grau en Física o en Enginyeria Física, que són els perfils d'ingrés considerats
òptims per cursar el MEF, degut a la seva formació multidisciplinar en totes les àrees de la Física.
La procedència dels alumnes és diversa: segons la Taula 1.3, en els cursos 2019-20 i 2020-21 el
gruix d’estudiants provingué d'altres universitats estatals, majoritàriament del sistema universitari
català (SUC) i, en particular, de la Universitat de Barcelona, mentre que els alumnes provinents de
la UPC han estat al voltant del 20 %. Cal fer esment que aquests primers cursos la matrícula
d’estudiants provinents del Grau en Enginyeria Física de la UPC ha estat més baixa de l’esperada
inicialment, per la qual cosa hem intensificat la promoció dels estudis entre aquests estudiants. Els
alumnes estrangers propis han estat a prop del 10 %, en els cursos indicats, encara que la
matriculació d'alumnes Erasmus (segon dades pròpies) ha anat augmentant notablement, passant
d’un alumne el curs 2019-20 a set el curs 2020-21 i a 12 el curs 2021-22, abans de rebre els 16
previstos del MEMBiopham.
Curs

UPC

Altres SUC

Altres estat

2019-20
2020-21
2021-22 (*)

16.7 %
25 %
40%

58.3 %
41.7 %
50%

16.7 %
16.7 %
0%

Universitats
estrangeres
8.3 %
16.7 %
10%

Total
alumnes
12
12
10

Taula 1.3. Procedència dels estudiants del MEF segons titulació (dades extretes de [E.1.3.1.4]).
(*) Només hem pogut comptabilitzar el primer quadrimestre.

La resolució d‘admissió dels sol·licitants està encarregada a la Comissió Acadèmica del Màster en
Enginyeria Física (CAMEF) [E.1.3.1.5], que s’encarrega d’estudiar les sol·licituds, basant-se en la
documentació aportada (expedient acadèmic, Curriculum Vitae i cartes de recomanació). Els actuals
membres de la CAMEF figuren a la Taula 1.4. La CAMEF admet els estudiants al màster si el seu
perfil s’adequa als requeriments sol·licitats. En cas que el perfil de grau de l’estudiant sigui massa
allunyat o el seu expedient acadèmic sigui molt just, se li rebutja la sol·licitud. En els dos cursos
completats i el curs actual, hem tingut alguns estudiants amb un grau en Nanociència i
Nanotecnologia, en Enginyeria Mecànica, en Enginyeria Química o en Enginyeria Biomèdica. En
aquests casos s’han valorat els seus expedients acadèmics i els currículums cursats i s'han admès
per considerar que la seva formació era adequada per seguir les matèries que havien de cursar. En
un cas es va orientar a l’estudiant sobre quines optatives necessitava matricular per complementar
la seva formació i poder seguir els estudis amb èxit. Les dades disponibles demostren que els
estudiants admesos han superat o estan en vies de superar tots els crèdits matriculats.
No oferim la possibilitat de cursar complements de formació donat que no es contempla a la memòria
de verificació [E.1.1.1.1] (apartat 4.6). En el cas que alguns perfils, com per exemple el dels graduats
en Enginyeria Biomèdica no es considerin del tot adients pel seguiment del curs, se’ls proposa que
cursin assignatures optatives concretes, tal com s’ha explicat abans. Pel que fa al reconeixement
de crèdits, ens guiem pel que indica la normativa NAGRAMA [E.1.5.0.1] de la UPC.
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Membre (nat o elegit)

Càrrec

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

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

Blas Echebarria (elegit)

Professor del MEF

Jordi Martí Rabassa (nat)

Coordinador Acadèmic del MEF

Taula 1.4. Membres de la CAMEF, cursos 2020-21 i 2021-22 extret de [E.1.3.1.5]).

El perfil d’ingrés al MEF ofereix igualtat d’oportunitats per tots els gèneres i es vetlla per tal que no
es produeixi cap tipus de discriminació que pugui afectar a la progressió dels estudiants. En
qualsevol cas, el percentatge de dones en el MEF és sensiblement més baix que el d’homes i es
situa al voltant 30% del total de l’estudiantat.
Concloem doncs que els estudiants del MEF tenen un perfil i un perfil d’accés adequat per a la
titulació. El nombre de matriculats en el programa, juntament amb els estudiants “incoming” i els
futurs estudiants del MEMBiopham, cobreixen un percentatge prou alt de la totalitat de places
ofertes. Destaquem també el nombre important d’estudiants estrangers, alguns propis del MEF,
però la majoria provinents del MEMBiopham. Per tal de potenciar encara més el coneixement del
MEF a fora de Catalunya i aconseguir augmentar el nombre d’estudiants matriculats, hem proposat
l’acció de millora 230.M.75.2021.
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
El procés del SGIQ 1.2.4 ‘Coordinació docent’ de l’ETSETB disponible a [E.2.3.3] estableix la forma
en que l’escola implementa i revisa la coordinació docent, incloent la planificació horària, de totes
les titulacions que imparteix i en fa públics els resultats.
L’òrgan de coordinació del màster en Enginyeria Física és la ja mencionada CAMEF [E.1.3.1.5].
Aquesta comissió es va aprovar en la Junta d’Escola de l’ETSETB el 13 de gener de 2021 (Acord
JE/2021/01/10, vegeu [D.1.4.1.1]) i es reuneix un mínim de tres vegades cada any amb l’objectiu de
fer un seguiment del màster, consensuar les accions de millora, analitzar els indicadors dels
informes elaborats per l’equip directiu segons indica el SGIQ de l’escola, avaluar les admissions del
nous alumnes i redactar els autoinformes anuals de seguiment i de gestió del centre. Com a
precedent, des de gener de 2020 fins a la constitució de la CAMEF, es va crear un Consell Assessor
format pels mateixos membres que posteriorment han format la CAMEF, encarregat del seguiment
global des estudis i les tasques d’admissió dels nous estudiants. Com a comissió oficial per resoldre
casos de conflicte i possibles abandonaments, existia la Comissió Acadèmica de Màsters (CAM),
comuna a tots els màsters de l’ETSETB, excepte el Màster de Fotònica. Vegeu actes 2015-2020 de
la CAM a [D.1.4.1.2] (pàgines 94 a 108).
Les actes dels acords de la comissió CAMEF es poden consultar aquí [D.1.4.1.3]. A més de la
supervisió de la CAMEF, la coordinació requereix intercanvi d'informació amb els responsables de
les assignatures per tal de revisar temaris, objectius d’aprenentatge i sistemes d’avaluació. Aquests
contactes es van realitzant durant tot el curs però foren especialment intensos durant el període
març 2020 a juny 2021 amb motiu de la pandèmia Covid-19.
Pel que fa a la distribució horària de les matèries, la coordinació es realitza a tres bandes entre el
Cap de la UGEGiM de l’ETSETB, els responsables de les matèries i el coordinador acadèmic del
MEF. La proposta d’horaris pel següent curs es fa a finals de juny, de forma que hi hagi entre dues
i tres setmanes per a acordar les modificacions segons les restriccions de cada part implicada.
Els horaris foren inicialment de tarda (cursos 2019-20 i 2020-21), per tal de facilitar la simultaneïtat
dels estudis amb una feina. Ara bé, un cop observat que la gran majoria d'estudiants realitzaven els
estudis a temps complet, per una banda, i per tal d’harmonitzar els horaris amb els del Màster
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Erasmus Mundus “Biopham” [E.1.3.1.2], amb el qual col·laborem activament, es va decidir que a
partir del curs 2021-22 el MEF s’imparteixi en horari de matins.
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació.
La Normativa Acadèmica de Graus i Màsters de la UPC (NAGRAMA, [E.1.5.0.1]), que s’actualitza i
es publica per cada curs acadèmic, estableix pràcticament la totalitat de les normes aplicables a
nivell acadèmic dins dels estudis de l’ETSETB. Tanmateix les titulacions de l’escola tenen
normatives específiques que es publiquen a [E.1.5.0.2].
Les normatives de referència del MEF són: (1) NAGRAMA [E.1.5.0.1] i (2) la Normativa dels treballs
de fi de màster (TFM) de l’ETSETB [E.1.5.1.2]. La normativa de TFM l'aplica el tribunal de 3
professors creat específicament per a cada lectura de TFM. Aquestes normatives regeixen el
funcionament normal dels estudis i ens han permès resoldre totes les situacions problemàtiques
que s’han presentat fins a dia d’avui. Com a cas rellevant, el curs 2020-21 va haver-hi tres alumnes
que van decidir començar els estudis del MEF pel segon quadrimestre. Se’ls va admetre i fer saber
que, com que segons la memòria de verificació del MEF cal haver superar els crèdits obligatoris
(que majoritàriament es cursen al quadrimestre de tardor) per tal de poder matricular el TFM, en el
seu cas els estudis es dilatarien a 3 quadrimestres.
Pel que fa la normativa de permanència per aquells estudiants que prefereixen cursar el màster en
més d’un any, s’aplica la normativa establerta a la NAGRAMA: l’estudiant ha d’aprovar un mínim de
15 ECTS/curs acadèmic. L'aplicació d'aquesta normativa es considera positiva ja que evita tenir
matriculats a alumnes que no tenen capacitat o temps per seguir el màster, amb el conseqüent
estalvi d'esforç i diners tant per part de l'alumne com de la universitat.
Com s’ha dit a dalt, el reconeixement de crèdits el realitzem guiant-nos per la normativa NAGRAMA
de la UPC [E.1.5.0.1]. En el nostre cas, no hi ha titulacions extingides que calgui readaptar, donat
que el MEF es va crear de bell nou i no a partir de màsters ja existents.
Amb anterioritat a l’inici del procés d’elaboració de l’informe d’acreditació, la responsable del
Programa d’Igualtat, la sotsdirectora de PEQ, i algun PAS membre de la unitat USIRE de l’ETSETB
van assistir a la “Jornada UPC La Perspectiva de Gènere en la Docència” celebrada al campus nord
de la UPC el 11 de febrer de 2020 de 10:00 a 12:00. Conscients de la importància d'incorporar
aquest aspecte en els estudis universitaris oferts per l'Escola, aquesta reunió va servir per aprendre
iniciatives útils i rellevants. També es proposa l’acció de millora amb codi 230.M.52.2021 per tal
d’incrementar la presència de la perspectiva de gènere en les titulacions de l’escola.
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments
i del procés d’acreditació de l’ensenyament.
No hi ha hagut modificacions substancials ni propostes de millora prèvies informades a AQU atès
que el MEF està cursant actualment la seva tercera promoció i, per tant, aquest és el primer procés
d'acreditació que es fa a la titulació.
En l’informe d’avaluació de la sol·licitud de verificació del títol oficial del MEF [E.1.1.0.1], la comissió
va mantenir entre les competències transversals el coneixement d'una tercera llengua,
preferiblement l'anglès, però la va considerar inadequada. Aquesta competència i el seu redactat
van ser aprovades pel Consell de Govern de la UPC i atès el seu caràcter transversal, és requisit la
seva inclusió en tots els plans d’estudis de grau i màster impartits per aquesta universitat. És per
aquest motiu que actualment no es pot procedir a la seva modificació sense l’aprovació prèvia, per
part dels òrgans de govern d’aquesta universitat, d’un nou marc de competències transversals que
actualitzi i/o ampliï la seva definició. No obstant això, tan bon punt els òrgans de govern de la UPC
revisin i actualitzin les actuals competències transversals, es procedirà a la seva actualització en
futures modificacions de la titulació.
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Pel que fa al grau de correspondència entre la memòria verificada i la seva implementació real,
podem dir que els cursos 2019-20 i 2020-21 (tot i la necessitat de fer la docència online per la Covid19) es van seguir de forma general les indicacions de la memòria de verificació. En el curs actual
2021-22, s’ha desplaçat una obligatòria (“Large Facilities”) al segon quadrimestre i s'han bescanviat
optatives entre el primer i el segon quadrimestre (“Atomic and Molecular Physics” i “Computational
Astrophysics” passen al 1Q i “Machine Learning with Neural Networks” passa al 2Q. A més,
s’ofereixen dues noves optatives específiques (“Materials Science of Drugs” i “Biophysical and
Materials Science Characterisation”), tot com a conseqüència de la implantació dels canvis
necessaris deguts a l’arribada dels estudiants provinents del MEMBiopham (vegeu acció de millora
230.M.48.2020). Per poder acollir aquests estudiants calia que tota l'optativitat orientada a Biofísica
i a tècniques de simulació i tractament de dades estés ubicada al segon quadrimestre. A més, amb
aquesta nova distribució els alumnes cursen en mitjana 30 ECTS al 1Q i 30 ECTS al 2Q, en
comparació dels 29 i 31, respectivament, de l’esquema anterior.
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA
El centre docent informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del
programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.

2.1 El centre docent publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.
El procés del SGIQ 1.6.1 ‘Publicació d’informació sobre titulacions’ de l’ETSETB disponible a
[E.2.3.3] estableix la forma en què l’ETSETB revisa, actualitza i millora els processos orientats a
oferir informació sobre les titulacions que imparteix.
La pàgina web de l’ETSETB [E.2.1.2] és la via principal de difusió cap a tots els grups d’interès. S’hi
troba tota la informació completa i actualitzada sobre les característiques de les titulacions, el seu
desenvolupament operatiu i els resultats obtinguts.
Des de l’apartat ‘Estudis’ [E.2.1.3] s’accedeix a una pàgina web amb tota la informació relativa a
cadascuna de les titulacions, com per exemple dades generals, accés, pla d’estudis, i sortides
professionals, que coincideix amb la del web de la UPC. L’accés al portal EUC per a consultar dades
addicionals de les titulacions es troba a l’apartat d’`Evidències’ dels SGIQ de l’ETSETB [E.2.1.4].
En concret, la informació relativa al MEF es troba a [E.2.1.9], on es pot trobar l'enllaç al web propi
[E.2.1.15], que conté informació específica i ampliada. Aquest web està orientat a la divulgació, per
exemple amb informació de perfil d’estudiant i tipus de cursos, però també s’inclouen aspectes de
calendari i horaris que enllacen a l’apartat ‘Curs Actual’ del web de l’ETSETB. El web propi del
màster és en anglès, que és l’idioma d’impartició.
El web de l'escola es revisa periòdicament, especialment abans de l’inici de cada curs, per tal de
tenir tota la informació actualitzada. A més a més, alguns continguts s’actualitzen quadrimestralment
com, per exemple, les assignatures que s’imparteixen, els horaris de classe i de consulta dels
professors, i el calendari d’exàmens que figuren a l’apartat ‘Curs Actual’ [E.2.1.5].
Altra informació rellevant per a l’estudiantat és la següent:


Accés als estudis. Des de l’apartat ‘Estudis’ [E.2.1.3] s’accedeix a una pàgina web amb tota la
informació relativa a l’accés. Aquesta informació es complementa amb la que es publica a
‘Secretaria Oberta’ [E.2.1.6] que s’hi accedeix des d’un bàner lateral de la pàgina principal de la
web de l’ETSETB. Aquí hi figura tota la informació sobre calendari de gestió acadèmica,
procediments d’accés general, trasllats i certificats, entre d’altres.



Matrícula. Des de ‘Secretaria Oberta’ s’accedeix també a ‘Matrícula’ [E.2.1.7] on s’informa del
període i procediments de matriculació.



Pla d’estudis. Tots els plans d’estudis que s’imparteixen a l’ETSETB estan descrits a l’apartat
‘Estudis’, on també hi ha el propi del MEF [E.2.1.9].



Planificació Operativa. La planificació de cada curs es pot trobar a la secció ‘Curs actual’
[E.2.1.5] accessible directament des de la pàgina d’inici de l’ETSETB mitjançant un bàner. Conté
informació d’horaris, aules i calendaris; responsables d’assignatures i professors assignats;
beques i ajuts; i enllaços a ‘Secretaria oberta’ per a informació de matrícula i de TFG i TFM.



Recursos docents. Es pot accedir a les guies docents de cada assignatura des dels enllaços
disponibles al pla d’estudis de cada titulació ([E.2.1.9], pestanya Curriculum). En el cas del MEF,
també s’accedeix a les guies docents des del web propi del MEF a l’apartat ‘Courses’ [E.2.1.15].
També, des d’un bàner de la pàgina d’inici del web de l’ETSETB es pot accedir a Atenea, la
plataforma Moodle de suport a la docència que s’utilitza a la UPC [E.2.1.8]. La informació sobre
altres recursos d’aprenentatge es poden trobar també fàcilment al web de l’ETSETB, com per

Informe d'Acreditació [ETSETB UPC)

22/56

exemple els laboratoris docents a la secció ‘Estudis/Laboratoris docents’ [E.2.1.3.1] o sobre la
biblioteca l’apartat ‘Serveis’ [E.2.1.10]. Finalment, la informació sobre el pla d’acció tutorial es
troba a la secció ‘Estudis/Normatives’ [E.2.3.1.2].


Professorat. A la secció ‘Escola/Personal docent’ es pot trobar la relació de tot el professorat de
l’ETSETB, i també seleccionar professorat per cada titulació [E.2.1.11]. Es proporciona la
informació de contacte de cada professor; el perfil acadèmic mitjançant la relació d’assignatures
en les quals imparteix docència; i l’enllaç directe al perfil de cada professor al portal FUTUR de
producció científica dels investigadors de la UPC.



Pràctiques externes. Tota la informació sobre les pràctiques externes que es poden realitzar a
l’ETSETB es troba a la secció ‘Empreses i Recerca > Empreses>Convenis de cooperació
educativa (Pràctiques en Empresa’) [E.2.1.12]. S’hi troba informació de tipus pràctic tant per a
estudiants interessats en realitzar pràctiques com per a empreses i tutors. També es llisten les
empreses amb les que s’han signat convenis en els darrers anys.



Programes de mobilitat. Tota la informació tant per estudiants "incoming" que vulguin realitzar
part dels seus estudis a l’ETSETB com per estudiants "outgoing" de l’ETSETB que vulguin
realitzar una estada en un altre centre està disponible a la secció ‘International’ [E.2.1.13]. Per
exemple, universitats amb les que es disposa convenis de mobilitat, assignatures que
s’ofereixen a l’ETSETB i en les universitats de destí o tràmits acadèmics, entre altres.



Treballs fi d’estudis. Els procediments relacionats amb la realització del TFG i TFM dels estudis
es troben a l’apartat ‘Secretaria oberta’ [E.2.1.6.1]. Les normatives corresponents a la seva
realització estan a l’apartat ‘Estudis/Normatives acadèmiques de l’ETSETB’ [E.2.1.3.3]. També
es fa difusió de les properes lectures de TFG i TFM [E.2.1.6.2]. Sempre que es tracti de tesis
públiques, no subjectes a cap confidencialitat, es publiquen a UPCommons .

Alguna informació de l’ETSETB es transmet també via xarxes socials. L’ETSETB disposa de compte
a Twitter, Instagram, Facebook i YouTube amb nom d’usuari @UPCTelecos; i a Linkedin amb nom
d’usuari @UPC-ETSETB Telecos BCN. Aquests canals s’usen per a reforçar la informació del web
en relació a sessions informatives, terminis, programes de mobilitat o beques, utilitzant un format
de caire més informal i atractiu pels destinataris, principalment estudiants en curs i futurs estudiants.
El MEF també disposa d’usuari i compte propi a Twitter @EFmasterUPC, Facebook [E.2.1.17] i
Instagram @master-engineering_physics_upc, on informa especialment de les notícies i
esdeveniments que li són propis.
En el curs 2020-21 es va generar un nou apartat del web amb tota la informació relativa a temes de
perspectiva de gènere. S’hi accedeix des de l’apartat ‘Escola/ Perspectiva de gènere a l’ETSETB’
[E.2.1.14]. L’objectiu és visualitzar l’activitat i projectes acadèmics i culturals que l’escola duu a
terme en relació a la perspectiva de gènere.
2.2 El centre docent publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
Tota la informació referent als principals indicadors i indicadors de satisfacció es publica a Quadres
de Comandament de Dades Estadístiques i de Gestió [E.1.3.0.1] de la UPC, actualitzada pel GPAQ
de la UPC segons s’indica al calendari d’indicadors [E.2.2.1]. Els indicadors agregats de l’escola
[E.2.2.2] i de cada titulació, en particular la del MEF [E.2.2.3], també són directament accessibles
des del web de l’ETSEB a ‘Evidències del sistema de qualitat’ [E.2.3.4].
A la fitxa de cada titulació del Quadres de Comandament, els indicadors s’organitzen en dues
pestanyes, ‘Principals Indicadors’ i ‘Indicadors de Satisfacció’. A la pestanya de ‘Principals
Indicadors’ es troben els indicadors d’accés; estudiantat nou i estudiantat total; crèdits matriculats;
resultats acadèmics tant de fase inicial com globals; titulats disgregats per homes i dones; i
indicadors de professorat incloent % HIDA en recerca i docència i segons categoria. A la pestanya
de ‘Indicadors de Satisfacció’, es troben indicadors de satisfacció de l’estudiantat en docència,
pràctiques i mobilitat; de satisfacció de graduats i graduades; i d’inserció laboral.
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Les enquestes de satisfacció es complementen amb més informació disponible en el web de
l’ETSETB a ‘Evidències del sistema de qualitat’ [E.2.2.4]. En concret:


Enquestes de satisfacció del serveis oferts ETSETB, a estudiantat, PAS i PDI.



Enquesta de satisfacció de Graduats i Graduades ETSETB . L’ objectiu d’aquesta enquesta, que
s’elabora anualment, és recollir informació sobre la satisfacció dels graduats i graduades envers
els estudis un cop finalitzats essent aquesta una visió global necessària per a la millora del
programa formatiu.



Enquestes de docència, amb un enllaç a l’aplicació d’enquestes de la UPC [E.2.2.5] on es poden
consultar els resultats d'enquestes sobre l'actuació docent i les assignatures de períodes
passats.



Enquestes d'inserció laboral, amb un enllaç a l’apartat d’Inserció Laboral del Portal de Dades i
Indicadors de la UPC [E.2.2.6] on es poden trobar els resultats de les enquestes que circula
AQU per a cada centre. En concret pel 2020, l’informe pels graus de l’ETSETB es troba a
[E.2.2.7] i pels màsters a [E.2.2.8].



Dades d'ús i satisfacció Biblioteca Rector Gabriel Ferrater d'estudiants ETSETB, amb enllaços
als informes elaborats per la UPC quan estan disponibles.

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


Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, amb enllaços als processos definits al SGIQ de
l’escola [E.2.3.3] i a documentació addicional associada a aquests processos.



Evidències del sistema de qualitat [E.2.3.4]. Entre d’altres, des d’aquesta pàgina web s’accedeix
a les memòries, els informes de seguiment i de gestió del centre; a informació sobre enquestes
de satisfacció de diferents col·lectius universitaris. Des d’aquí, s’accedeix a la documentació
relacionada amb el marc VSMA per a cada titulació, que es va actualitzant amb informes
generats per la UPC i per AQU. En concret, la documentació VSMA de les titulacions sotmeses
a aquest procés d’acreditació es troben a [E.2.3.5] pel MEF.



Resum del pla de qualitat [E.2.3.2].



Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions [E.2.3.9]. L’usuari també pot accedir a aquesta
bústia des de la web principal de l’ETSETB tant des d’un bàner lateral com des d’una icona al
costat de les xarxes socials. L’informe de gestió anual recull un resum de l’ús d’aquesta bústia,
per exemple pel curs 2019-20 [E.2.3.10, secció 4.1].
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT
El centre docent disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i
implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació.

3.1 El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny, aprovació, seguiment i acreditació
de les titulacions.
El procés del SGIQ 1.1.1. ‘Programes formatius’ de l’ETSETB disponible a [E.3.1.1] estableix la
forma en que l’escola revisa, actualitza i millora la seva oferta formativa, amb la incorporació de
noves titulacions, i l’actualització, seguiment i acreditació de les que ja ofereix. Allà també s'indiquen
els mecanismes de participació dels diferents grups d'interès en aquest procés. Així, el PDI,
estudiantat i PAS participen mitjançant els seus representants en els òrgans de govern de l'escola i
diverses comissions; les administracions públiques elaboren els marcs normatius que són de la seva
competència i avaluen els processos VSMA; i la societat ens va indicant de les necessitats que han
de satisfer les titulacions. Per últim, el Pla d’Informació Pública disponible a [E.3.1.1] estableix la
publicació del SGIQ a la web de l’escola així com de tots els informes de verificació, seguiment i
acreditació de les titulacions de l’escola [E.2.3.4].
Pel que fa a la creació de noves titulacions, la documentació del procés de disseny del MEF es pot
trobar a la documentació de la Junta de l’ETSETB amb data juny del 2017 [D.3.1.1] per la que es
va aprovar recolzar el desenvolupament del pla d’estudis del MEF. A la Junta de l’ETSETB
participen l’equip directiu, PDI dels departaments, membres del PAS, i l’estudiantat.
Pel que fa al seguiment de les titulacions, fins a la darrera modificació del SGIQ el seguiment es
feia d’acord amb el procés del SGIQ “Garantir la qualitat dels programes formatius”. Aquest procés
establia que anualment es presenten als òrgans de govern de l’ETSETB una sèrie d’indicadors a la
memòria del centre i se’n realitzi l’anàlisi a l’informe de gestió. D’aquesta anàlisi en deriva la revisió
o posada en marxa de noves titulacions, així com la definició d’un pla d’actuació i accions de millora
que s’han de portar a terme. En la modificació del SGIQ aprovada a CP el 02/12/2020 [D.3.1.3]
s’estableix, a més a més, l’elaboració biennal d’un informe de seguiment específic del centre que
emana dels informes realitzats per les comissions de cada titulació (veure informe de seguiment del
centre del curs 2018-19 [E.1.6.4.1]). L’informe de seguiment del curs 2018-19 no inclou la titulació
del MEF perquè aquesta titulació va començar el curs 2019-20. Actualment, l'informe de seguiment
del curs 2020-21 s'està elaborant per a la seva presentació a la JE de principis de febrer de 2022.
3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a
la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció
dels grups d’interès.
El procés 1.0.1 “Definir Política i Objectius de Qualitat” del SGIQ de l’ETSETB disponible a [E.3.1.1]
estableix que l’equip directiu amb l’ajut de les unitats USIRE i UGEGiM, recollirà els indicadors
relatius a l’assoliment dels objectius detallats en els procediments del SGIQ a la memòria del centre.
A més a més, el procés 1.6.1 “Publicació d’informació sobre titulacions” disponible a [E.3.1.1]
estableix la forma en què l’ETSETB revisa, actualitza i millora els processos orientats a oferir
informació sobre les titulacions que imparteix. El pla d’informació pública associat a aquest procés i
disponible a [E.3.1.1] especifica els documents i informació que cal publicar.
Els principals indicadors i indicadors de satisfacció que s’utilitzen pel seguiment de les titulacions es
publiquen als Quadres de Comandament de Dades Estadístiques i de Gestió [E.1.3.0.1] de la UPC,
actualitzada pel GPAQ de la UPC segons s’indica al calendari d’indicadors [E.2.2.1]. Els indicadors
agregats de l’escola [E.2.2.2] i de cada titulació, per exemple MEF [E.2.2.3]. Aquests indicadors
s’inclouen anualment a la memòria del centre, i es complementen amb d’altres indicadors que recull
internament l’escola. Els que recull l’escola fan referència a mobilitat de l’estudiantat; pràctiques en
empresa; promoció d’estudis, orientació a l’estudiantat i pla d’igualtat; i indicadors addicionals sobre
PAS i PDI. Les memòries del centre es presenten a JE i també es publiquen a [E.2.3.4] i a tall
d’exemple la del curs 2019-20 es troba a [E.1.3.0.3].
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Tots els indicadors globals i de satisfacció serveixen d’indicadors per els processos específics
corresponents del SGIQ. L’anàlisi global dels indicadors obtinguts i dels resultats de les enquestes
de satisfacció als grups d’interès (veure relació més avall) s’incorpora a l’informe de seguiment i/o
a l’informe de gestió tal i com s’estipula al procés del SGIQ “Definir Política i Objectius de Qualitat”
disponible a [E.3.1.1]. Les accions del pla de millora s’incorporen a l’informe de gestió del centre
que es presenta per la seva aprovació a JE i es publica a [E.2.3.4] i a tall d’exemple el del curs 201920 es troba a [E.2.3.10].
La satisfacció dels grups d’interès es recull a partir de les enquestes següents:


Enquestes a estudiants sobre les assignatures i l’activitat docent dels professors. El procés del
SGIQ 1.2.3 “Adequació del professorat” disponible a [E.2.3.3] estableix la forma en què
l’ETSETB analitza l’anàlisi d’adequació́ del professorat. Allà s’hi estableix que cada quadrimestre
s’elabora un informe amb una anàlisi de les dades obtingudes en les enquestes a l’estudiantat
sobre el professorat i les assignatures. Aquest informe es presenta i debat a CP i, si escau,
s’aprova. Es presenta com a evidència el darrer informe d’enquestes disponible que correspon
al quadrimestre de tardor del curs 2019-20 aprovat a CP [D.4.2.2].



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

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

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


Enquestes a estudiants de mobilitat. Realitzades a estudiants de mobilitat “incomings” i
“outgoings” a partir del curs 2015-16. En el cas dels estudiants “outgoing” l’enquesta s’ha
incorporat a la Intranet a on han de fer les gestions administratives, de manera que el nivell de
resposta és pràcticament del 100%, amb la qual cosa obtenim una informació molt completa
sobre l’experiència dels estudiants als diferents centres a on es realitza la mobilitat. Al curs 201920 les valoracions globals d’aquests dos col·lectius superen el 4 sobre 5 i les poden trobar a la
Memòria del centre [E.1.3.0.3, secció 7.3] .
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Enquestes a estudiants que realitzen pràctiques acadèmiques en empreses. Aquestes
enquestes estan també incorporades a la intranet de gestions administratives i l’ETSETB és
l’encarregada de la seva gestió administrativa.
A les pràctiques de caràcter curricular les respostes són properes al 100%, en canvi a les
respostes de les pràctiques extracurriculars tenen un percentatge de resposta més baix, ja que
no hi ha una repercussió a l’expedient acadèmic, però la voluntat de l’escola és trobar els
mecanismes per redreçar aquesta situació.
Les respostes obtingudes ens permeten valorar l’experiència dels estudiants a les diferents
empreses i detectar possibles problemes. A diferència de la resta d’enquestes que es realitzen,
que estan en una escala de 1 a 5, les valoracions d’aquestes enquestes estan fetes en una
escala de 0 a 2 i a partir del segon quadrimestre del curs 2020-21 aquesta escala es modifica
als valors 1 a 5 unificant-se als valors de la resta d’enquestes. Les valoracions globals
d’aquestes enquestes les poden trobar a la memòria del centre [E.1.3.0.3, secció 6.1.3]. En el
curs 2019-20 un 79,84% dels estudiants les van valorar amb la nota màxima.



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



Enquestes als empleadors. Sobre la formació dels estudiants en pràctiques. Aquestes
enquestes, que les poden trobar a la memòria del centre [E.1.3.0.3, secció 6.1.3], ens permeten
analitzar la satisfacció dels empleadors amb els estudiants que reben en pràctiques, i detectar
possibles incidències. Les valoracions d’aquestes enquestes estan fetes en una escala de 0 a
2 i a partir del segon quadrimestre del curs 2020-21 aquesta escala s’ha modificat amb els valors
d’1 a 5. En el curs 2019-20 un 75,32% dels empleadors les van valorar amb la nota màxima.



Enquestes d’inserció laboral. Les enquestes d’inserció laboral que realitza AQU i que tenen com
a objectiu obtenir informació sobre la situació laboral dels titulats i titulades i sobre la valoració
que fan dels serveis rebuts al llarg de la seva estada a la UPC es presenten com a evidències
del SGIQ de l’ETSETB a [E.3.2.0.7] i a la memòria del centre es recull un resum d’aquest informe
[E.1.3.0.3, secció 6.5].

Pel que fa a l’anàlisi dels resultats acadèmics de les diferents titulacions, aquests es venien
presentant i aprovant a CP. Per exemple, i pel que fa referència al MEF, l’evidència [D.3.2.1] inclou
els acords de la CP del 15/04/2021 per la que s’aprova l’avaluació acadèmica del MEF. Des de la
creació de les comissions acadèmiques de cada titulació, i tal i com s’estableix al procés 1.2.2
“Anàlisi dels resultats acadèmics” del SGIQ disponible a [E.2.3.3], l’anàlisi dels resultats acadèmics
es presenta debat a la comissió acadèmica de la titulació, i posteriorment a la Comissió Permanent
que el debat i aprova.
3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per
a la millora continuada de la titulació.
El procés del SGIQ 1.8.1 “Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació”
disponible a [E.3.1.1] descriu com l’escola desplega el seu SGIQ i en fa el seguiment i la seva
modificació, si s’escau. També descriu el SGIQ i descriu el procediment fins a la seva aprovació,
identifica els responsables i participants. Com a evidència es presenta l’acord del 23/03/2021 de CP
pel qual s’aprova la darrera modificació del SGIQ [D.3.1.2] en la que s’afegeix una “taula de gestió
documental i control de canvis” als processos del SGIQ.
El SGIQ de l’ETSETB va ser certificat, en el marc del programa AUDIT, per l’AQU el 23 de Novembre
de 2010 accessible a [D.3.3.1] i publicat a [E.2.3.1]. Amb l’experiència de la implantació del SGIQ
des del 2010-11 i la incorporació dels indicadors necessaris a la memòria del centre per a
l’acreditació del 2016, es va proposar una acció de millora pel curs 2018-19 [E.3.1.2, apartat 7]
consistent en revisar els processos del SGIQ i reestructurar les comissions de l’escola. El nou SGIQ
de l’escola es va aprovar en CP el 07/02/2019, i la seva implantació coincideix amb una
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reestructuració de l’organigrama de la UTGTIC CN i un canvi de l’equip directiu a 04/2019. Des
d’aleshores, el SGIQ s’ha anat modificant incorporant diverses millores. La més rellevant va ser
l’aprovació del SGIQ a CP el 02/12/2020 [D.3.1.3] que incorpora, entre d’altres, un informe de
seguiment específic biennal.
En l’informe de gestió, cada membre de l’equip directiu revisa l’estat de les accions de millora
proposades en l’informe anterior i proposa el pla de millora pel curs vinent. Es presenta com a
evidència el recull de les accions de millora transversals i d'algunes titulacions dels seguiments del
centre des del curs 2016-17 fins al 2019-20 [D.3.3.2]. Des de l’informe de gestió del curs 2018-19
[E.3.3.1], s’utilitza un aplicació desenvolupada pel GPAQ per a generar una taula per a cada acció
de millora rellevant, com les taules que s’adjunten en el Pla de Millora d’aquest autoinforme. Aquesta
millora introduïda en l’elaboració de l’informe de gestió ha facilitat que els responsables d’elabo rar
el pla de millora hagin de complimentar els continguts que AQU recomana que incloguin les accions
de millora, és a dir, diagnòstic, identificació de causes, objectius a assolir, prioritat, responsable,
terminis, entre d’altres. Cal però continuar treballant per a aconseguir que els responsables dels
processos del SGIQ incorporin plenament en les seves dinàmiques anuals els processos del SGIQ
i per això una de les accions del pla de millora està dedicada a la plena implantació del nou SGIQ
amb la implicació dels responsables dels processos 230.M.49.2021.
Per últim, les accions de millora relacionades amb el MEF i detallades dins de la secció 3 d'aquest
document han servit per a engegar la titulació i millorar el seu posicionament dins del mapa d'estudis
de màster de l'àmbit de l'enginyeria física.
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU
El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb
les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants.

4.1 El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les
titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si
escau, professional.
Tot i que el professorat s’analitza per a la titulació que s’acredita més endavant, l’evidència
[D.4.1.0.1] facilitada pel GPAQ representa l’avaluació en recerca i docència de tot el PDI de
l’ETSETB segons el règim de dedicació que fa la UPC. En comparació amb l’avaluació de tot el PDI
de la UPC [E.4.1.0.1], en una escala de A a D, el 84,7% al 2017, el 85% al 2018 i el 87,4% al 2019
del professorat de l’ETSETB té una valoració A o B en docència i recerca, per sobre del global de
la UPC que és de 74,5% al 2017, 83,7% al 2018 i 85,5% al 2019. El règim de dedicació del
professorat de la UPC es regula mitjançant el text [D.4.1.0.2] on s’estipula que els indicadors
utilitzats per avaluar el compliment i la qualitat de la recerca dels professors es basa en trams de
recerca; en la capacitat de transferència de coneixement a la societat, mesurada mitjançant la
consecució́ de projectes de recerca; i en la capacitat de formació́ dels doctors i doctores. Així doncs,
una valoració de A en recerca indica que el professor/a ha participat en un projecte de recerca els
darrers dos anys. Això aplica a PDI amb categoria CU, TU, CEU, catedràtics contractats i agregats
que representen el 95% del PDI de l’ETSETB tal i com es pot comprovar a la Taula P.7 en la secció
de Presentació del Centre. Com es pot veure a [D.4.1.0.1], més d’un 70% del PDI de l’escola
assoleix una valoració A en recerca, que correspon al voltant de 200 professors.
L’evidència [D.P.1] inclou la relació de projectes i convenis comptabilitzats a la UPC en la que l’IP
és PDI en 1ª assignació a l’ETSETB. La Taula P.8 en la presentació d’aquest document inclou un
resum de les dades d’aquesta evidència i on es pot observar que la mitjana de professors que han
estat IP des de l’exercici 2015 és d’uns 58. També, l’evidència [E.P.6] és el portal “futur” de la UPC
on es registra l’activitat investigadora del professorat de l’ETSETB.
Per últim, cal destacar que el percentatge d’hores impartides de docència a l’aula (HIDA) a càrrec
de professors doctors en les titulacions de l’escola està molt per sobre del percentatge mínim
estipulat per AQU, que és del 50% per graus i del 70% per màsters.
Màster en Enginyeria Física
Tots els professors del MEF que imparteixen assignatures del pla d’estudis són doctors i la seva
dedicació a la UPC és a temps complet, segons consta a les dades de GPAQ, que inclouen directors
de TFMs [E.2.2.3]. El percentatge d’HIDA a càrrec de doctors pel MEF el curs 2020-21 és superior
al 95%, i està molt per sobre del mínim estipulat per AQU del 70% per màsters.
L'assignació del professorat responsable de cada assignatura la realitzen els departaments d'acord
a criteris d'especialització. La Taula P.9 de l’apartat de Presentació del Centre, que es reprodueix a
continuació per a més comoditat, inclou els professors que imparteixen les assignatures del màster
tot indicant el grup de recerca al qual pertanyen. Aquests professors són els especialistes més
adients en l'àrea de coneixement de l'assignatura i s'han triat perquè participen activament en camps
de recerca relacionats amb l'assignatura que imparteixen.
Professor

Assignatura/es

Grup de Recerca UPC

Echebarria Domínguez,
Blas (IP)

Biophysical and Materials
Science Characterisation

BIOCOM-SC: Computational Biology and Complex
Systems Group

Alonso Muñoz, Sergio
(IP)

Complexity in biological systems

BIOCOM-SC: Computational Biology and Complex
Systems Group

Pons Rivero, Antoni (I)

Complexity in biological systems

BIOCOM-SC: Computational Biology and Complex
Systems Group
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Ramírez de la Piscina
Millán, Laureano (I)

Critical Phenomena and
Complexity

BIOCOM-SC: Computational Biology and Complex
Systems Group

Mellibovsky Epstein,
Fernando (IP)

Numerical methods for
continuum systems

DF- Group of Nonlinear Fluid Dynamics

Sánchez Umbría, Joan
(IP)
García-Senz, Domingo
(IP)

Numerical methods for
continuum systems
Computational astrophysics

DF- Group of Nonlinear Fluid Dynamics

Rebassa Mansergas,
Alberto (IP)
Torres Gil, Santiago (I)
Pradell Cara, Trinitat
(IP)

Computational astrophysics

GAA - Astronomy and Astrophysics Group

Computational astrophysics
Biophysical and Materials
Science Characterisation

GAA - Astronomy and Astrophysics Group
GCM - Group of Characterization of Materials

Bruna Escuer, Pere (I)

Large facilities: synchrotron and
neutron sources

GCM - Group of Characterization of Materials

Pardo Soto, Luis Carlos
(I)

Large facilities: synchrotron and
neutron sources

GCM - Group of Characterization of Materials

Tamarit Mur, Josep
Lluís (IP)
Macovez, Roberto (I)

Materials Science of Drugs

GCM - Group of Characterization of Materials

Molecular and soft condensed
matter

GCM - Group of Characterization of Materials

Pineda Soler, Eloi (I)

Physics of materials

GCM - Group of Characterization of Materials

Lloveras Muntané, Pol
(I)

Physics of materials/ Materials
Science of Drugs

GCM - Group of Characterization of Materials

Fernández Alarcón,
Vicenç (I)

Project management

GRO - Grup de Recerca en Organització

Romero Merino,
Enrique (IP)
Alemán Llanso, Carlos
(IP)

Machine Learning with Neural
Networks
Molecular and soft condensed
matter

IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial
Intelligence Research Center
IMEM-BRT - Innovation in Materials and Molecular
Engineering - Biomaterials for Regenerative Therapies

Casals Terré, Jasmina
(IP)

Surface engineering and
microdevices

MICROTECH LAB - Microtechnology for the Industry

Koubychine, Yuri (I)

Large facilities: synchrotron and
neutron sources

NEMEN - Nanoengineering of Materials Applied to
Energy

Pradell Cara, Lluís (I)

Surface engineering and
microdevices

RF&MW - Laboratory of RF & microwave systems,
devices and materials

Massignan, Pietro (I)

Atomic and molecular physics

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Rey Oriol, Rossend (IP)

Atomic and Molecular Physics

Pastor Satorras,
Romualdo (IP)
Boronat Medico, Jordi
(IP)

Critical Phenomena and
Complexity

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity
SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Quantum Matter

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Mazzanti Castillejo,
Ferran (IP)

Quantum Matter/Machine
Learning with Neural Networks

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Astrakharchik, Gregory
(IP)

Stochastic methods for
optimization and simulation

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

Casulleras Ambrós,
Joaquim (I)

Stochastic methods for
optimization and simulation

SIMCON: First-principles approaches to Condensed
Matter Physics: quantum effects and complexity

GAA - Astronomy and Astrophysics Group

Taula P.9. Llista actualitzada a desembre de 2021 dels professors UPC que imparteixen docència al MEF, indicant els
seus grups de recerca a la UPC. IP: Investigador Principal d’un projecte competitiu de recerca. I: Investigador membre
de l’equip investigador d’un projecte competitiu de recerca.

Pel que fa als seus mèrits en recerca (vegeu [E.2.2.3]), la gran majoria tenen sexennis de recerca.
En particular, el curs 2020-21 el 81% del professors mantenien un sexenni viu. De la resta, un 9%
tenia un tram no-viu i el 10% no tenia encara cap tram, essencialment degut a la seva joventut o
perquè són professors associats, que fa que no hagin pogut optat encara a sol·licitar cap sexenni.
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En general, aquests percentatges han millorat respecte dels del curs 2019-20. El departament de
Física, que és la font principal d’on prové el professorat, rep fons anuals per a més de 50 projectes
de agències autonòmiques, estatals i internacionals. Una gran majoria de professors del MEF són
investigadors principals de projectes competitius internacionals, estatals o autonòmics, com es pot
verificar al portal Futur de la UPC [E.P.6]. La Taula P.9 indica amb "IP" (o "I") si el professor és
investigador principal (i investigador) d'un projecte de recerca actiu durant el 2021. S'observa que
un total de 16 professors són IPs, d'un total de 28 projectes de recerca, mentre que la resta són tots
investigadors. L'evidència [D.4.1.1] llista l'IP i títol d'aquests projectes de recerca; les dades s'han
extret del portal Futur de la UPC [E.P.6].
Pel que fa la qualificació docent dels professors, podem observar [E.2.2.3] que altra vegada la gran
majoria dels professors (89% el curs 2020-21) tenen un quinquenni viu, mentre que un 11% del
professorat encara no disposa de cap quinquenni, essencialment degut a que encara no els han
pogut sol·licitar, com s’ha comentat abans.
Referent a l’assignació de la direcció dels TFM del MEF es segueix el següent mecanisme, que és
comú a tots els màsters de l’escola:
1) El professor carrega a la intranet les ofertes de TFM de què disposa. En l'oferta es descriu
el contingut del TFM, els objectius i els requisits.
2) Els alumnes veuen les ofertes i sol·liciten ser-hi assignats. Poden sol·licitar més d'una oferta.
3) El professor veu els candidats i en selecciona un.
4) L'alumne veu a quines ofertes ha estat seleccionat i n'escull una.
Els cursos 2019-20 i 2020-21, la gran majoria de directors de TFM foren el propis professors del
MEF, llistats a la Taula P.9. En els casos en que el director fou un investigador extern a l’ETSETB,
es va assignar un co-director pertanyent a la plantilla de l’ETSETB que va fer les funcions de
supervisar i tutoritzar de forma contínua la realització del TFM. Segons la normativa de TFM
[E.1.5.1.2], el co-director(a) va formar part del tribunal com a secretari(a).
Cal destacar l’adequació del professorat segons la seva formació principal en recerca (vegeu llista
de professors i grups de recerca a la Taula P.9) i els temes dirigits en els TFM, segons consten a
l’evidència [D.6.1.1.2].
La relació de treballs finals de Màster i les seves qualificacions es descriu a l’evidència [D.6.1.1.1].
Els treballs ressaltats en groc són els que es poden consultar a la web
Acreditacio2021ETSETB.upc.edu. Un cop seleccionat el treball i estudiant, es matricula i es du a
terme. L’estudiant és l’encarregat de introduir tota la informació i materials necessaris per la
constitució del seu tribunal i l’avaluació del seu treball. Per tal d’assolir una avaluació més
homogènia es crearà una rúbrica per l’avaluació del TFM (proposta de millora amb codi
230.M.76.2021).
En general, les valoracions sobre l’adequació i qualificació del professorat del MEF per part dels
estudiants han estat molt bones, com es pot observar en les enquestes analitzades al
subestàndards 4.2 i 6.1.
4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per
desenvolupar les seves funcions i atendre l’alumnat.
Tal i com s’observa a la Taula P.7 inclosa a l’apartat de Presentació del Centre, així com als
principals indicadors de l’ETSETB [E.2.2.2], entre un 98% i 97% del professorat amb assignació
principal a l’ETSETB és PDI permanent. En el cas particular del MEF, el percentatge de PDI
permanent va ser del 92% el curs 2019-20 i del 89% el curs 2020-21 [E.1.3.1.3]. L’evolució de la
plantilla al centre no ha variat significativament des del curs 2015-16, tot i que es manifesta un
descens sostingut en el temps del PDI permanent. Els percentatges a nivell de centre són similars
als que observem quan s’agrega tot el PDI que imparteix docència a l’ETSETB, independentment
del centre amb primera assignació. Aquestes dades estan disponibles a la secció 2.2 ‘PDI amb
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docència a l’ETSETB per categoria i dedicació’ de les memòries anuals del centre [E.5.2.2]. També
s’hi pot comprovar el temps de dedicació que, per exemple, pel curs 2019-20 va ser d’un 85% a
temps complet, amb una dedicació docent de 8 hores setmanals; 4,1% amb 6 hores setmanals de
dedicació; 9,5% amb 3 hores; 1,1% amb 2 hores; i 0,2% amb 1 hora setmanal [E.1.3.0.3, secció
2.2].
El procés del SGIQ 1.2.4. ‘Coordinació docent’ disponible a [E.2.3.3] inclou la forma en què
l’ETSETB realitza la planificació docent que és comú a totes les titulacions, incloent el MEF. El
sotsdirector responsable de planificació́, d’acord amb el director de l’Escola i juntament amb els
caps o les caps d’estudis de cada titulació́, preparen amb periodicitat anual l’encàrrec docent del
curs acadèmic posterior en compliment de l’assignació́ de docència per a l’Escola aprovada en
Consell de Govern de la UPC. La Comissió́ Permanent revisa i aprova l’encàrrec docent, i el director
comunica l’encàrrec docent als departament involucrats que designen els professors o professores
responsables de les assignatures.
El Consell de Govern de la UPC aprova l’assignació de punts de docència que corresponen a cada
centre d’acord a un model d’encàrrec docent [E.4.2.2] que depèn, entre altres paràmetres, de les
titulacions que ha d’impartir i el nombre d’estudiants equivalents a temps complet a que donen
servei. En els darrers cursos el nombre total de punts ha anat disminuint progressivament, fet que
dificulta cada cop més la implantació de titulacions noves. Es presenta com a evidència el darrer
encàrrec docent aprovat, corresponent al curs 2021-22 [D.4.2.1].
A la següent taula es mostren el nombre d’EETC per PDI ETC dels darrers cursos del MEF i d’altres
màsters impartits per l’escola, com a evidència del nombre de professorat per impartir la titulació i
atendre l’estudiantat. Aquestes dades es publiquen a la secció “Activitat docent del PDI per Titulació”
de la memòria anual del centre disponibles a [E.5.2.2] (per exemple, veure secció 2.1 a la memòria
del centre del curs 2019-20 [E.1.3.0.3]). En general, aquesta xifra està al voltant de 5 pels màsters
i de 7 als graus de l’escola, molt per sota del nombre de 25 dictaminat per AQU. El motiu de que
aquesta dada sigui més baixa als màsters que als graus és perquè, en general, l’oferta
d’assignatures optatives i “bridge” dels màsters cal que sigui molt àmplia per tal de poder oferir els
diferents perfils de formació de cada màster. En el cas del MEF, a data de l’elaboració de
l’autoinforme tan sols tenim dades del curs 2019-20 i el nombre d’EETC per PDI ETC és de 2,33.
Cal fer notar que aquest indicador no inclou estudiants “incoming” que són un nombre important pel
MEF. En qualsevol cas, és desitjable que la matrícula dels màsters, i especialment la del MEF,
augmenti per a equilibrar aquestes dades.
Curs
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

MEF

MET

MEE

5,89
5,35
5,11
5,00
5,36
5,57
2,33
5,20
5,05
Taula 4.2.1. Nombre d’estudiants ETC per PDI ETC.

MPho
5,02
4,40
4,43
4,21

El procés del SGIQ 1.2.3 “Adequació del Professorat” disponible a [E.2.3.3] estableix la forma en
què l’ETSETB analitza l’adequació del professorat. S’hi estableix que cada quadrimestre s’elabora
un informe amb una anàlisi de les dades obtingudes en les enquestes a l’estudiantat sobre
professorat i assignatures. Aquest informe es presenta i debat a CP i, si escau, s’aprova. Es
presenta com evidència l’informe d’enquestes disponible a data d'elaboració d'aquest autoinforme
que correspon al quadrimestre de tardor del curs 2019-20 aprovat a CP [D.4.2.2].
La següent taula mostra un resum dels resultats de l’enquesta sobre professorat del quadrimestre
de tardor del curs 2019-20 per les titulacions impartides per l’escola que els estudiants valoren entre
1 i 5, en relació a les següents preguntes:
P1. El/la professor/a presenta els continguts de manera clara i resol els dubtes.
P2. El/la professor/a m'ha ajudat a aprendre.
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Mitjana P1

Mitjana P2

Unitats
d’Enquesta

P2 <=2,5

P2 >=4

%<=2,5

% >=4

GREELEC

3,91

3,9

19

-

10

-

52,63%

GEF

3,59

3,56

56

2

13

3,57%

23,21%

MET

4,13

4,09

63

2

52

3,17%

82,54%

MATT

4,18

4,15

12

-

7

-

58,33%

MEE

4,28

4,17

30

1

13

3,33%

43,33%

MEF

3,97

4,01

16

-

10

-

62,50%

MPHO

3,89
3,88
16
1
10
6,25%
62,50%
Taula 4.2.2. Dades dels resultats de les enquestes sobre professorat del quadrimestre de tardor 2019-20.
Els resultats del MEF estan ressaltats.

El resultats de la Taula 4.2.2. es mostren per titulació; s’inclouen les mitjanes i nombre
d’assignatures amb puntuacions per sobre de 4 o menor de 2,5. En el cas del MEF, un 62,50% de
les unitats d’enquesta està per sobre del 4 i cap per sota de 2.5, fet que es valora positivament. La
mitjana de la pregunta P2 a escala de centre en els darrers quadrimestres oscil·la al voltant del 4
des del 2015-2016, amb una participació major del 50% en totes les titulacions sotmeses a
acreditació.
Cal remarcar que les enquestes sobre la docència no presencial durant el període d'excepcionalitat
dels QP2019-20 i QT2020-21 provocat per la covid-19 van seguir un format diferent. La Taula 4.2.3
mostra les preguntes més rellevants en relació a l'actuació docent i satisfacció amb l'aprenentatge i
els resultats. En general, i ateses les circumstàncies excepcionals viscudes, els resultats de
satisfacció es consideren prou bons.
QP 2019-20

QT 2020-21

La càrrega de treball i el volum de feina es correspon amb el
76% (si)
78% (si)
nombre de crèdits de l’assignatura?
Pel que fa a les classes síncrones (en streaming a temps real) que
t’hem impartit, o els materials que se t’han posat a disposició
3,1
3,3
indica com han estat per al teu aprenentatge.
Tenint en compte les competències que has d’adquirir en aquesta
assignatura i segons com vas veient que es desenvolupa, valora el
3,3
3,5
nivell de satisfacció amb el teu aprenentatge.
El professorat de l’assignatura ha sabut respondre al problema del
3,5
3,8
confinament, tenint en compte la dificultat que això comporta.
Taula 4.2.3. Resultats de la consulta adreçada tot l'estudiantat sobre la docència no presencial

Pel que fa a la mida dels grups, la norma general que s’aplica en l’ajust de capacitats dels grups per
a la matrícula és grups de teoria amb uns 40 alumnes i de pràctica amb 20 alumnes, que
generalment treballen en parelles. Ens trobem però, amb una casuística molt diversa que sovint ens
obliga a desviar-nos d’aquesta norma. En particular, i pel que fa al MEF, els grups de teoria tenen
actualment entre 4 i 16 alumnes. Així, els grups de teoria s'imparteixen a tot el grup complet mentre
que en les sessions pràctiques els alumnes o bé es divideixen en equips de treball (que habitualment
són per parelles) o bé les fan individualment. La modalitat depèn del tipus de pràctica (experiments
de laboratori o simulacions computacionals) i les seves característiques específiques. Per exemple,
al sincrotró ALBA, es fan activitats pràctiques amb tot el grup complet.
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4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i
investigadora del professorat.
L’ICE és l’institut de la UPC responsable de dur a terme el pla de formació del PDI de la UPC,
orientat a la millora de la seva activitat acadèmica. El Pla de Formació del PDI [E.4.3.1] regula les
propostes d’actuacions de l’ICE i durant la seva execució s 'incorporen els encàrrecs addicionals
del Consell de Direcció i de les unitats bàsiques de la UPC. Així, l’ICE elabora una proposta
quadrimestral d'oferta general de formació del PDI basada en les necessitats que ha detectat i les
propostes de millora que són fruit del procés d'avaluació del professorat. A la proposta inicial
s’incorporen els encàrrecs institucionals per part del Consell de Direcció i els que realitzen les unitats
bàsiques, així com informació relativa als ajuts a la formació externa. Pel que fa a aquest darrer
punt, a partir de les peticions del professorat i d 'acord amb els recursos disponibles, es determina
el pressupost a assignar als diferents àmbits i els criteris de priorització a utilitzar.
Els cursos organitzats per l’ICE cobreixen diferents modalitats com, per exemple, formació inicial i
continuada, innovació, Atenea, riscos laborals, anglès, i formació STEM. Aquestes modalitats es
revisen en funció de les línies estratègiques del Pla de Formació.
La participació en cursos de l’ICE del professorat de l’ETSETB s’inclouen a la memòria anual del
centre dins l’apartat de ‘Personal Docent i Investigador’, memòries que estan disponibles a [E.2.3.4].
La següent taula mostra un resum de dades de participació en cursos de formació del PDI. Es pot
observar que el nombre de participants va augmentar significativament el curs 2019-20,
especialment en formació orientada a l’ús d’eines per a la docència no presencial arran del
confinament durant el segon quadrimestre.
Curs

# Cursos
#Participants
# Participants
# Hores
diferents
diferents
totals
2015-2016
24
40
27
342,5
2016-2017
28
60
42
489,5
2017-2018
11
71
39
778,6
2018-2019
36
73
43
563,5
2019-2020
63
208
82
693
Taula 4.3.1. Participació del PDI en cursos de formació organitzats per l’ICE.

La satisfacció del PDI amb els cursos oferts per l’ICE es publica a la memòria de l’ICE. A tall
d’exemple, la memòria del curs 2017-18 conclou que la valoració acadèmica global és de 4,34 i la
valoració organitzativa del 4,3 en una escala de 1 a 5 [E.4.3.2, secció 2.4].
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE
El centre docent disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge
de l’alumnat.

5.1 Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i
els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.
El procés del SGIQ 1.2.5 ‘Orientació a l’estudiantat’ disponible a [E.3.1.1] de l’ETSETB estableix la
forma en que l’ETSETB revisa, actualitza i millora els procediments relatius a l’acollida, tutoria,
suport a l’aprenentatge i orientació laboral dels seu estudiantat. El Pla d’Acollida, Pla d’Acció Tutorial
(PAT), i Pla d’Orientació Laboral (POL) són evidències del SGIQ publicades a la guia del SGIQ
[E.3.1.1].
En concret, el PAT estableix la figura d'un tutor individual per a cada estudiant de màster, que ha
de ser professor del màster, i que ajuda a l'estudiant a escollir el millor itinerari d'assignatures
optatives atenent al seu perfil i interès professional. També, el PAT fa referència a tutoria
d'estudiants amb necessitats especials i altres situacions tals com mobilitat i pràctiques en empresa.
Pel que fa al POL s'hi recullen les accions per a l'orientació laboral que són les pràctiques en
empresa, les assignatures de projectes i seminaris específics, el Forum Telecos i l'espai Emprèn de
la UPC, entre d'altres.
A més de les accions d’orientació laboral/professional de l’ETSETB, a nivell global de la UPC també
s’ofereix un suport específic [E.5.1.0.2] gestionat des d’UPC Alumni. Aquest servei de la UPC ofereix
un programa d’orientació i millora de l’ocupabilitat, amb tallers de formació, assessorament, borsa
de treball, entre d’altres.
Pel que fa a la satisfacció de l’estudiantat amb els recursos d’orientació que els oferim, disposem
de les següents dades generals de centre:


A les darreres enquestes realitzades als estudiants que han realitzat pràctiques en empreses,
un 79,84% les han valorat de manera global amb la nota màxima de 2, en una escala de 0 a 2.
El resultat de les darreres enquestes a les empreses és molt semblant a on el 75,32% ha valorat
de manera global amb la nota màxima de 2, les pràctiques, en una escala de 0 a 2. Els resultats
d’aquestes enquestes es publiquen anualment a les memòries del centre; es presenta com a
evidència la memòria del curs 2019-20 [E.1.3.0.3, secció 6.1.3].

A nivell global, considerem molt positivament la valoració obtinguda de les pràctiques en empresa
en tant que són una eina d’inserció laboral de l’estudiantat del centre.
La responsable d’igualtat es presenta cada curs acadèmic als nous estudiants, oferint el seu suport
per qualsevol tema relacionat amb la discriminació per raó de gènere, així com presentant els
protocols d’actuació davant situacions tipificades i anunciant les diferents activitats que es realizen
durant el curs. Pensem que aquest suport és fonamental que estigui present en l’orientació
acadèmica dels estudiants.
Màster en Enginyeria Física
El cap d’estudis del MEF és l'encarregat de contestar totes les consultes de possibles candidats a
ser admesos. Al tractar-se d’un màster amb projecció internacional moltes consultes provenen
d’alumnes de l’estranger. Durant el procés de registre i admissió al MEF, el cap d’estudis i la persona
responsable d’administració dels màsters de l’ETSETB estan a disposició dels estudiants per
resoldre qualsevol dubte que tinguin. Al ser admesos al MEF, el cap d’estudis assigna un tutor a
cada estudiant, per tal que els assessori en tot el que necessitin. Generalment el tutor ajuda als
estudiants a escollir el millor itinerari d'assignatures optatives per el seu perfil i interès professional.
Durant el curs, els alumnes segueixen en contacte amb el seu tutor.
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A l’inici de curs s’organitza un acte d’acollida on es presenta tota la informació acadèmica referent
al curs i es resolen tots els dubtes que puguin sorgir. En el MEF es poden fer pràctiques externes
no curriculars de forma opcional, però fins ara cap estudiant s'ha interessat per fer-ne.
5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les
característiques de la titulació.
El procés del SGIQ 1.5.1 “Gestió de Recursos Materials” disponible a [E.2.3.3] estableix la forma en
que l’ETSETB gestiona l’adquisició i manteniment dels recursos i infraestructures necessaris per
assolir els seus objectius. Les memòries anuals [E.5.2.2] descriuen les inversions i millores
realitzades cada curs.
Les intervencions més destacades en els exercicis 2016 a 2019 han estat les següents:










Exercici 2016. Renovació dels equips dels laboratoris docents propis de l’escola (laboratoris
d’electrònica, de TSC i aules informàtiques); inversions en equipaments docents de
departaments de TSC, EE i ET; millores en els equipaments docents de les sales de presentació
de l’edifici B3.
Exercici 2017. Renovació d’equips i llicències de laboratoris, d’equipament docent obsolet i
equipament informàtic de laboratoris; implantació dels escriptoris virtuals amb RaVaDa a les
aules informàtiques de l’A2 i els laboratoris d’Enginyeria Electrònica.
Exercici 2018. Preparació i suport de primer nivell pel pilot de RaVaDa als aularis A3 i A4;
ampliació de les aules i laboratoris amb escriptori virtuals i possibilitat als estudiants de l’ús des
de fora de l’aula; renovació de mobiliari, cablejat, projectors i servidor a les aules informàtiques
de l’A2, i de mobiliari i equipament de xarxa, ordinadors dels laboratoris C4/C5; millores en els
equipaments docents de les sales de presentació de l’edifici B3.
Exercici 2019. Adequació del CPD: sanejament i ordenació; actualització de la xarxa dels aularis
de l’A2 a 1Gb; renovació d’aules i laboratoris segons les inversions tant pròpies de l’Escola com
les cofinançades pel Pla TIC.
Exercici 2020: Durant l'any 2020 les grans actuacions han estat per adaptar la docència
presencial a la docència híbrida i no presencial a causa de la pandèmia. Entre d'altres
actuacions: adequació de 25 espais de docència per poder fer docència híbrida [E.5.2.10].,
adquisició de càmeres portàtils per fer videoconferències, adquisició de micròfons amplificats,
portàtils i ordinadors en préstec per estudiants, professorat i PAS per facilitar la feina des de
casa. També s'han fet actuacions per disposar de més escriptoris virtuals modificant RaVaDa
[E.5.2.22], aprofitant els ordinadors de les aules informàtiques i laboratoris tancats, i ha permès
als estudiants fer les pràctiques en els mateixos equips com si anessin presencialment al
Campus.

Fons documentals
La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) [E.5.2.3] és la que dona servei als tres centres del
Campus Nord de la UPC, entre ells l’ETSETB. Aquesta biblioteca és la més important de Catalunya
en recursos d’informació relacionats amb les TIC i l’enginyeria civil, i ofereix un fons especialitzat en
telecomunicacions, informàtica i enginyeria civil. Disposa dels llibres recomanats a les guies docents
de les titulacions que s’imparteixen al Campus Nord, bibliografia especialitzada, obres de consulta,
revistes, apunts, exàmens, treballs de fi de grau i de màster, i tesis doctorals. El servei e-BIB de les
biblioteques [E.5.2.4] dona accés a tota la comunitat UPC als recursos electrònics de la biblioteca
digital de la UPC. Aquest servei permet consultar les revistes, llibres i bases de dades electròniques
subscrites per la biblioteca de la UPC tant des de dins com des de fora de la UPC i des de qualsevol
dispositiu amb connexió a Internet. Aquest servei esdevé així una eina molt pràctica tant per a
l’estudi de l’estudiantat com per a la recerca del PDI del centre, ja que permet accedir a publicacions
a revistes i bases de dades, com per exemple IEEE Xplore Digital Library, d’una manera molt
immediata. Pel que fa a espais, la BRGF posa a disposició dels alumnes espais de treball i lectura,
aules d’estudi, sales de treball en grup i préstec d’ordinadors personals, i altre equipament.
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L’evidència [E.5.2.5] inclou els resultats de la darrera enquesta sobre l’ús i la satisfacció de les
biblioteques de la UPC per part de l’estudiantat de l’ETSETB, realitzada el curs 2018-19. Amb un
nombre total de 296 respostes, cal destacar un valor alt de la mitjana de satisfacció global (5 sobre
6) a la darrera enquesta del curs 2018-19.
Entorns virtuals
L’ETSETB compta amb una intranet, un entorn virtual propi portal de les aplicacions informàtiques
per a la gestió i d'intercanvi d'informació de la docència. Està oberta a tot el col·lectiu que participa
en el funcionament de l'ETSETB: estudiantat, PDI, PAS, i col·laboradors externs. Tots aquells
serveis específics de l'ETSETB que es necessiten per la gestió i funcionament de la docència
s'implementen a la intranet. A més, entre d’altres es facilita la realització dels processos de TFE i
de les pràctiques externes en empreses.
L’ETSETB també disposa d’entorns virtuals comuns a la UPC com són la e-secretaria [E.5.2.6] i el
campus virtual de docència Atenea basats en Moodle [E.5.2.7]. L’entorn e-secretaria és un portal
multilingüe que ofereix gestions i tràmits relacionats amb l’expedient acadèmic dels estudiants, on
poder consultar i modificar dades personals, acadèmiques i bancaries, fer l’automatrícula, registrar
i depositar el TFE, realitzar sol·licituds electròniques, descarregar impresos i realitzar pagaments de
tràmits, entre d’altres. Atenea és l’entorn virtual d’aprenentatge de la UPC per tal de donar suport a
la docència i és bàsic en la interacció entre els estudiants i els professors. És una plataforma oberta
i amb molta flexibilitat que ja porta un nombre significatiu de cursos sent emprada a tota la UPC.
Des del curs 2019-20 disposa d’una aplicació per a tauleta i mòbil. Per altra banda, a tot el campus
nord hi ha connexió wifi via eduroam.
Arran del confinament per la Covid-19, des del quadrimestre de primavera del curs 2019-20
l’ETSETB disposa de l’eina Google Suite ‘Enterprise for Education. Des del mes de febrer de 2021
es gaudeix de la llicència Google Workspace for Education Plus [E.2.5.8]. Aquesta eina, disponible
per a tota la comunitat UPC, permet el teletreball i la impartició de les classes de forma no presencial.
Al principi de la pandèmia es va adaptar el portal web com a lloc on disposar de tota la informació
sobre els recursos disponibles durant la pandèmia [E.5.2.23]. També s'ha desenvolupat eines per
la utilització dels diferents espais (aules docents, aules informàtiques i laboratoris) mitjançant control
d'ocupació màxima i Apparca eina d’assistència pel rastreig de la Covid-19 [E.5.2.24] per ajudar a
la Comissió de Seguiment Covid-19 al centre. També es va preparar Atenea-Exams per tota la UPC
per diferenciar entre l'entorn d'aprenentatge i l'entorn d'avaluació. En paral·lel es van buscar també
protocols i eines TIC [E.5.2.25] en l’àmbit d’ETSETB per garantir un pla alternatiu en cas que fos
necessari.
Aules
L’ETSETB utilitza els aularis del Campus Nord [E.5.2.9], que es comparteixen amb la Facultat
d’Informàtica de Barcelona i l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona. El nombre d’aules i la capacitat que disposa l’escola són suficients tant per a les classes
com per als exàmens. Aquestes aules estan equipades amb un PC, un projector i la pantalla
corresponent per facilitat la presentació de material multimèdia a l’aula. Durant el curs 2020-21 s'ha
equipat l’aula informàtica A2-S102 amb mobiliari mòbil i adaptable. Consta de cadires que són
autònomes amb rodes i que integren el lloc de treball individual de cada estudiant que juntament
amb els portàtils permeten treballar lliurement en tota l'aula, configurant-se com un espai idoni per
a l’impartició d’assignatures de projectes per la seva modularitat i ràpida reconfiguració.
Des de l’inici del curs 2020-21, i per tal de facilitar l’accés a la docència dels estudiants durant la
pandèmia, un gran nombre d’aules es van dotar amb sistemes de transmissió que permeten al
professorat retransmetre les seves classes a la vegada que es fan presencialment a l’aula [E.5.2.10].
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Laboratoris
Els laboratoris on es desenvolupen les pràctiques a l’ETSETB tenen una capacitat d’uns 20
estudiants on es treballa habitualment en parelles. Els laboratoris tenen el software i/o hardware
necessari per a desenvolupar les pràctiques de totes les assignatures [E.5.2.11].
Pel que fa al MEF, les pràctiques es realitzen basicament al laboratori B4001 [E.5.2.26]. Aquest
laboratori compta amb 12 ordinadors per estudiants, 1 pel professor, canó de projecció i el software
necessari per a les pràctiques que es desenvolupen.
Tal i com es mostra a la Taula 5.2.1, cada any l’ETSETB destina una partida específica del seu
pressupost (inversions en equipament docent) per renovar i actualitzar els equipaments dels
laboratoris docents del centre així com una partida específica (inversions en Pla Tic) per renovar i
actualitzar els equips informàtics.
La Taula 5.2.1 detalla les inversions d’aquests tipus dels últims cinc exercicis. L’exercici 2020 a
causa de la situació excepcional que es va viure per la situació de pandèmia, es va fer un esforç
d’inversió molt important per adequar les aules per poder realitzar l’ensenyament de forma híbrida
o a distància. També vam disposar d’ajuts i finançament de partides centralitzades de la UPC per
destinar a aquest tipus d’inversions en l’exercici 2020.
Exercici
2020
2019
2018
2017
2016

Inversions
equipament
docent
81.269,23 €
56.493,45 €
51.864,66 €
99.112,17 €
18.126,58 €

Inversions Pla
TIC

Total Inversió

Finançament
propi

144.914,53 €
83.314,66 €
61.337,54 €
53.103,37 €
49.718,72 €

226.183,76 €
139.808,11 €
113.202,20 €
152.215,54 €
67.845,30 €

111.791,07 €
90.977,05 €
88.652,20 €
85.330,06 €
49.214,72 €

Finançament
centralitzat
UPC
114.392,69 €
48.831,06 €
24.550,00 €
66.885,48 €
18.630,58 €

Taula 5.2.1. Inversions en equipament docent i pla TIC dels exercicis 2016 a 2020. Dades extretes dels
Informes de Gestió Econòmica aprovats per la JE de 2016 [E.5.2.12], 2017 [E.5.2.13], 2018 [E.5.2.14], 2019
[E.5.2.15] i 2020 [E.5.2.16]

Satisfacció amb els serveis de l’ETSETB
Les enquestes de satisfacció amb els serveis [E.5.2.17, apartat “Enquestes de satisfacció del
serveis oferts ETSETB“] proporcionen informació bàsica per a la gestió i la millora de l’escola.
El curs 2015-16 va ser l’últim en que es va realitzar una enquesta de satisfacció pròpia a l’escola
[E.5.2.18]. Van ser enquestats estudiants, PDI i PAS. La valoració obtinguda dels serveis de
l’ETSETB per part dels tres col·lectius va ser prou satisfactòria tal i com es pot veure entre parèntesi
les mitjanes de les respostes entre 1 i 5 a una selecció de preguntes:






Estudiantat
o En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l'Escola (3,61).
o Disponibilitat en condicions per a l'ús d'aules informàtiques (3,89).
o Disponibilitat en condicions per a l'ús dels laboratoris docents (3,79).
Professorat
o El suport que em proporcionen els serveis administratius i el personal tècnic de l’ETSETB
(4,17).
o Els equipaments necessaris (aules, sistemes informàtics, laboratoris, etc.) per desenvolupar
correctament la vostra docència (3,73).
Personal d’Administració i Serveis
o En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l’Escola (3,87).
o Si un/una amic/amiga que ja treballa a la UPC em demanés la meva opinió, li aconsellaria
l'Escola per treballar (4,13).
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El curs 2016-17 l’ETSETB es va integrar al sistema d’enquestes de satisfacció que el GPAQ realitza
a tota la UPC [E.5.2.19]. Per tant, el model d’enquesta va canviar, tot i ser equiparable. Les
enquestes que organitza el GPAQ són triennals per a l’estudiantat, PAS i PDI.
El curs 2016-17 es va circular l’enquesta entre l’estudiantat. En relació als serveis de l’ETSETB i
instal·lacions docents es van consultar les següents qüestions, on s’afegeix entre parèntesi la
mitjana obtinguda, amb un mínim de 1 i màxim de 5 [E.5.2.20]:
o
o
o
o

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

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

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

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

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

Comparant els resultats amb els de l’anterior enquesta (2017-18) observem una millora tant en allò
referent a les valoracions de les instal·lacions, com a les valoracions sobre els recursos materials i
tècnics disponibles. La tercera questió plantejada aborda el tema de la seguretat en edificis i espais
durant la Covid-19, i on les valoracions rebudes mostren un elevat grau de satisfacció.

Informe d'Acreditació [ETSETB UPC)

40/56

ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS
Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els
resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es
corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de
satisfacció i laborals.

6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació.
L’objectiu principal del MEF és proporcionar als estudiants una base àmplia i sòlida en diferents
àrees de la Física aplicada a l'Enginyeria, així com les eines necessàries que els permetin convertirse en futurs investigadors o emprenedors en aquest camp. El pla d’estudis és de 60 ECTS (vegeu
web del MEF [E.6.1.1.1] dintre de la web de l’ETSETB). L’estudiant ha de fer 23 ECTS obligatoris
distribuïts en matèries de 5 ECTS que li proporcionen coneixement fonamental, en Física Quàntica
i Estadística (“Quantum Matter”, “Critical Phenomena and Complexity”), en formació experimental
(“Large Facilities: Synchrotron and Neutron Sources”, “Surface Engineering and Microdevices”) i en
emprenedoria (“Project Management”, 3 ECTS) essent aquesta última una assignatura de tipus
interdisciplinari que atrau un nombre important d’estudiants d’altres titulacions, especialment
estudiants Erasmus. Cal destacar que en les assignatures de caire més experimental es realitzen
pràctiques en laboratoris de recerca on treballen investigadors dels departaments de Física i també
d’Enginyeria Mecànica, així com pràctiques al sincrotó ALBA.
L’optativitat al MEF és de 20 ECTS, amb una oferta de 10 assignatures optatives pròpies de 4 ECTS
cadascuna i la possibilitat de cursar fins a 12 ECTS del total a través d’assignatures que s’ofereixen
en la resta de màsters de la UPC, sempre que hi hagi disponibilitat de places i que es tingui el
consentiment del cap d’estudis de la titulació on s’imparteixen les matèries. El TFM és de 17 ECTS
i complementa adequadament l’assoliment de coneixements amb la realització d’un treball de nivell.
El calendari del MEF al primer quadrimestre s’estén des de mitjans de setembre fins a finals de
desembre, període en el que es desenvolupen majoritàriament assignatures obligatòries i algunes
optatives. A les darreres dues setmanes del període es realitzen els exàmens finals. Pel que fa al
segon quadrimestre (on es cursen el gruix d’assignatures optatives i la obligatòria de "Large
Facilities"), es concentren les classes entre els mesos de febrer i març, deixant els mesos d’abril i
maig (i el del juny i la primera quinzena de juliol, si cal) per dedicar-los exclusivament a la realització
del TFM i la seva defensa pública. Els exàmens finals del segon quadrimestre es realitzen les
primeres dues setmanes d’abril.
El màster té una vocació clarament internacional, com ho demostra el fet de cursar-se en anglès, i
sobretot, la seva vinculació al nou màster MEMBiopham, que cursen el segon quadrimestre del
màster a l’ETSETB a Barcelona. Aquests estudiants si ho desitgen també podran realitzar el seu
TFM en el mateix context que els del MEF. Això fa que un nombre significatiu dels alumnes siguin
estrangers i permet a la resta utilitzar l’idioma anglès com l’habitual pel desenvolupament
professional. També esperem i preveiem que, dels alumnes del MEMBiopham que facin el TFM a
la UPC, alguns decideixin realitzar els seus estudis de doctorat a la nostra universitat.
Per tant considerem que el pla d’estudis (vegeu apartat 5.1 de la memòria de verificació [E.1.1.1.1]),
les activitats formatives (vegeu apartat 5.2 de la mateixa memòria) i les metodologies docents
(apartat 5.3), amb la seva organització i flexibilitat donen una adequada resposta a les necessitats
dels estudiants i permet assolir els objectius del màster.
Els resultats d’aprenentatge a assolir en el MEF s’indiquen a l’apartat de “Competències” de la
memòria de Verificació [E.1.1.1.1], estan agrupats en forma de Competències Bàsiques, Generals,
Transversals i Específiques, i són coherents amb el nivell establert al MECES. Totes les
competències es cobreixen en les matèries obligatòries del Pla d’estudis i el TFM. Les assignatures
optatives permeten a l’estudiant aprofundir en l’assoliment dels objectius de l’aprenentatge.
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Com a mostra d’assignatures s’han escollit dues obligatòries: “Quantum Matter” i “Large Facilities:
Synchrotron and Neutron Sources”. Les evidències de les assignatures estan disponibles a la web
Acreditacio2021ETSETB.upc.edu. La metodologia docent i les activitats formatives inclouen les
indicades en la memòria de verificació del MEF [E.1.1.1.1]. En el cas de “Quantum Matter” podem
destacar la importància (reconeguda a la qualificació) dels exercicis “entregables” que es van fent
al llarg del curs, així com la presentació i defensa pública d’un treball individual original, a final de
curs (examen oral, que representa la part més important de la nota final). De l’assignatura “Large
Facilities: Synchrotron and Neutron Sources”, cal destacar la seva implicació en la realització
d’experiments durant visites al sincrotró ALBA, així com en laboratoris de recerca de la UPC i la
realització d'exàmens escrits i orals. La valoració dels estudiants de la docència, les metodologies i
activitats emprades en les dues assignatures és molt positiva i es confirma amb els resultats que
obtenen les assignatures i els professors en les enquestes dels estudiants.
Els mecanismes d’avaluació utilitzats en el màster figuren a la memòria de verificació apartat 5.4
[E.1.1.1.1] i poden ser:




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

Cada assignatura detalla la metodologia d’avaluació en la guia docent, per tant és pública i els
alumnes la coneixen en iniciar el curs. En les assignatures de mostra escollides (“Quantum Matter”,
“Large Facilities: Synchroton and Neutron Sources”) es va utilitzar el següent sistema d’avaluació:

1) “Quantum Matter”



Examen final oral de l’assignatura, mitjançant defensa d’un treball individual (50%)
Entrega de problemes i treballs (50%)

2) “Large Facilities: Synchrotron and Neutron Sources”





Exàmens (40%)
Entregables de les tasques proposades (25%)
Projecte individual (20%)
Pràctiques de laboratori (15%)

Les dues donen un pes important a l’examen en l’avaluació, el que és consistent amb la durada de
les assignatures (6 o 10 setmanes) i que fan la majoria d’assignatures del màster després d’haver
experimentat diferents sistemes d’avaluació alguns sense examen. També té un pes important les
activitats proposades i que el alumne ha de realitzar a casa. Cal destacar el reconeixement que
dóna l’assignatura “Large Facilities: Synchrotron and Neutron Sources” de les visites a laboratoris,
molt d’acord amb els seus objectius i continguts al tractar-se d’una assignatura que proporciona una
visió general del món de la recerca experimental en grans equipaments. Els alumnes estan, en
general, satisfets del desenvolupament de les dues assignatures, com es pot veure reflectit als
resultats de les enquestes del curs 2019-20 [D.4.2.2] segons consta a l’Annex 2, pàgines 32 (Matèria
Quàntica) i 33 (Grans Instal·lacions...).
El curs 2019-20, aquestes dues assignatures es cursaren entre els mesos de setembre i desembre
de 2019, per la qual cosa no van estar afectades per la pandèmia Covid19. En canvi, el curs 202021, l'afectació va ser important, doncs encara que la docència va començar en format presencial al
setembre de 2020, a partir d’octubre de 2020 es va passar a impartir les classes en format online.
Tal com es reflecteix a les evidències aportades de les dues assignatures (del curs 2020-21),
l’avaluació es va realitzar seguint les indicacions de les guies docents però fent la realització de les
proves en format online.
El TFM té una càrrega docent de 17 ECTS. Aquest treball és individual i obligatori. Com s’ha dit més
amunt, per aquest treball es reserva l'últim període del curs amb una durada de fins a quatre mesos
(abril-juliol). Cada alumne que realitza el TFM té com a mínim un director. Com ja s’ha indicat a la
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secció 4.1, els directors pengen propostes de TFM a la intranet de l’ETSETB, els alumnes
seleccionen les que més els hi poden interessar i els professors seleccionen un candidat que
confirma la seva elecció. També existeix la possibilitat de fer el TFM en alguna empresa o centre
de recerca fora del consorci. En aquest cas almenys el director (o el co-director) ha de ser un
professor de l’ETSETB, preferentment del MEF. Al realitzar el TFM, els alumnes treballaran en algun
del grups de recerca de les universitats participants en el màster o alternativament en algunes de
les empreses del sector. El director orientarà a l’estudiant durant tota la durada del TFM.
Habitualment, com que el alumne s’integra en el grup de recerca el contacte és pràcticament
continu. Amb aquesta metodologia i la integració en un grup de recerca punter o en l’estructura
d’una empresa, s’assoleixen els objectius d’aprenentatge dels TFM que concorden plenament amb
el nivell MECES establert.
El llistat de TFM presentats fins ara, i les seves qualificacions es poden trobar a [D.6.1.1.1]. Pel que
fa a les àrees temàtiques de TFM relacionades a [D.6.1.1.2], podem observar que majoritàriament
són temes de Física, però també hi trobem dos treballs en Enginyeria de Telecomunicacions, dos
en Enginyeria Biomèdica, dos relacionats amb energia (nuclear, fotovoltaica), un d’Enginyeria
Química i un altre en Enginyeria de Materials. Així, les temàtiques es reparteixen entre Física i
Enginyeria de forma molt equitativa i mostren la interdisciplinarietat dels estudis i la implicació entre
la Física i les noves tecnologies, que apareixen de forma freqüent i natural en les temàtiques triades
pels estudiants.
Les mostres d’actuació dels TFM estan disponibles al web a Acreditacio2021ETSETB.upc.edu. Com
a mostres d’actuació de TFM hem triat un exemple del curs 2020-21, on tots els presentats assoliren
l’excel·lent i dos més del curs anterior 2019-20, on hi va haver una MH, un notable i la resta foren
excel·lents. Al curs 2019-20 hi van haver fins a sis notes màximes de 10, però només una matrícula
per motius de la limitació a un 5% del total de matriculats, segons normativa.
El nivell de satisfacció dels estudiants amb el màster és elevat, com ho mostra el resultat de les
enquestes d’actuació docent més recents que es recullen a la Taula 6.2.12. Aquesta taula inclou
resultats de les enquestes sobre professorat del quadrimestre de tardor (Q1) 2019-20 ([E.6.1.1.2],
“indicadors de satisfacció") i del quadrimestre de primavera (Q2) del curs 2020-21 [D.6.1.1.3]. Les
preguntes clau són les preguntes P2. A data de l’elaboració d’aquest autoinforme les dades oficials
del curs 2020-21 no estan encara publicades al quadre de comandament del GPAQ de la UPC però
facilitem l’evidència [D.6.1.1.3] amb els resultats facilitats per GPAQ a l’escola.
Àmbit
Assignatura
Assignatura
Professorat
Professorat

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

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

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

3,97

3,86

4,01

3,77

Taula 6.2.1. Dades dels resultats de les enquestes sobre professorat del quadrimestre de tardor (Q1) 201920 i del quadrimestre de primavera (Q2) del curs 2020-21.

Observem que la satisfacció dels estudiants respecte les assignatures ha augmentat globalment
des d’una mitjana de 3,6 el 2019-20 a una mitjana de 3,9 (en les dues preguntes de 2020-21) i sobre
l’actuació del professorat hem passat de 4 el 2019-20 a una mitjana de 3,8 el 2020-21. Molt
probablement la major valoració de les assignatures el curs 2020-21 és deguda a que es tracta
d’optatives triades pels alumnes en la seva totalitat (en el segon quadrimestre de la titulació) mentre
que el curs 2019-20 es van fer les enquestes durant el primer quadrimestre, on cada alumne cursa
el gruix d’assignatures obligatòries i només dues o tres optatives. Pel que fa l’estadística, els
resultats indiquen una participació mitjana de prop del 50% al 2019-20 i del 35% el curs 2020-21.

2

Els resultats de la consulta a l'estudiantat sobre la docència no presencial durant els quadrimestres de QP2019-20 i
QT2020-21 arran de la covid-19 es valoren al sub-estàndard 4.2 (veure Taula 4.2.3).
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Aquesta davallada en la participació ha estat generalitzada a l’escola, com a conseqüència de la
COVID-19.
Cal tenir present que cada curs la Comissió Acadèmica del MEF en les seves reunions analitza els
aspectes que els estudiants han manifestat com a menys satisfactoris i es proposen millores per a
la seva resolució. Donat que el primer indicador pel curs 2019-20 (valoració de les assignatures)
era sensiblement millorable, es van fer algunes propostes de millora pel curs 2020-21, tal com es
descriurà al capítol 3 del present document (vegeu per exemple la “Proposta de millora”
230.M.47.2020). També cal fer notar que al curs 2019-20 aproximadament el 33% de la docència
del segon quadrimestre (a partir del 13 de març 2020) es va impartir i avaluar en mode telemàtic,
així com la realització i defensa dels TFM, donada la impossibilitat de fer les classes en mode
presencial, a causa del confinament domiciliari que es va decretar per la pandèmia causada pel
virus SARS2-Covid19. El mateix va succeir pel MEF en tot el curs acadèmic 2020-21. Donat que,
globalment, les valoracions del curs 2020-21 han estat molt semblants a les del curs 2019-20 (Taula
6.2.1), podem concloure que les alteracions en docència (classes online) produïdes per la pandèmia
foren correctament gestionades pel conjunt del professorat del MEF i que la satisfacció global dels
alumnes (en mitjana al voltant de 4 sobre 5), es manté en nivells alts en els dos cursos analitzats
fins ara.
6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos.
Durant el confinament en el quadrimestre de primavera del curs 2019-20, l’escola va adoptar
mesures excepcionals d’activitats formatives i metodologia docent, que van afectar tant a les classes
de teoria, les de pràctiques i a les proves d’avaluació, i es van plasmar en addendes de les guies
docents (vegeu les del MEF a [D.6.2.2]). Aquestes mesures van ser supervisades pels caps
d’estudis de les titulacions i es van aprovar a CP el 13 de maig de 2020. De manera general, com a
conseqüència de la COVID-19 les classes s’han hagut d’adaptar a un format híbrid en el que és
possible realitzar la classe de forma presencial i al mateix temps donar accés a l’aula als estudiants
mitjançant accés remot per videoconferència [E.2.5.8].
Màster en Enginyeria Física
Pel que fa les activitats de formació i la metodologia docent, depenent de cada assignatura
(s’indiquen a les guies docents [E.6.1.1.1], apartat “curriculum”), es poden utilitzar diverses
tècniques i mètodes de treball. Els més importants i habituals són:








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

Les classes magistrals del MEF tenen entre 10 i 20 alumnes en el cas de les assignatures
obligatòries i al voltant de 5-10 alumnes en el cas de les optatives. Aquesta quantitat d’alumnes
permet al professorat fer un seguiment molt detallat del progrés de cada estudiant. Els horaris
s’organitzen de manera que les assignatures obligatòries estàndard de 5 ECTS tenen 4 hores de
classe a la setmana, mentre que depenent del nombre de setmanes disponible, les assignatures
optatives de 4 ECTS s’imparteixen durant 3 hores setmanals (primer quadrimestre) o 6 hores
setmanals (segon quadrimestre).
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Com s’ha esmentat al subestàndard 6.1, els mecanismes d’avaluació utilitzats en el màster són
diversos i combinen l'avaluació contínua (col·leccions d’exercicis, treballs curts individuals o en grup,
informes de pràctiques de laboratori o computacionals) amb la realització d'exàmens i presentació
de projectes finals individuals. Cada assignatura detalla la metodologia d’avaluació en la guia
docent, per tant és pública i els alumnes la coneixen en iniciar el curs.
Per l’avaluació dels TFM l’alumne presenta una memòria escrita i es realitza una defensa oral del
treball davant d’un tribunal format per tres professors, en el que hi figura el director del TFM com a
secretari i es procura que almenys un dels professors sigui especialista en la temàtica del TFM. El
tribunal valora la memòria escrita, la seva presentació i defensa (resposta a les preguntes). Cal
destacar que, segons normativa (vegeu [E.1.5.1.2]) la memòria es presenta en format memòria de
recerca, amb una extensió màxima de 50 pàgines. El sistema d’avaluació dels TFM funciona molt
adequadament, és correctament valorat pels estudiants i permet avaluar el seu nivell d’aprenentatge
d’acord amb els objectius fixats. Properament elaborarem una rúbrica per l’avaluació dels TFM,
acció de millora 230.M.76.2021.
Durant la pandèmia les presentacions dels TFMs van ser en format online i es va elaborar un
protocol específic disponible a [E.6.2.1].
Com s’ha indicat a la secció 5.1, les pràctiques externes al MEF són optatives. Per tal d’atraure
empreses a acollir estudiants del MEF, s’ha preparat un perfil dels estudiants, que s’ha enviat a les
possibles empreses interessades. El perfil redactat es pot visualitzar a l’evidència [D.6.2.1].
6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la
titulació.
En el nostre cas la titulació està formada per dos quadrimestres, de manera que n’analitzarem els
resultats globals disponibles de tots dos quadrimestres pel que fa als dos cursos completats fins
ara.
La titulació de MEF de l’ETSETB es va impartir per primera vegada el curs 2019-20. El nombre
d'estudiants, els crèdits matriculats i els resultats acadèmics dels estudiants es mostren a [E.2.2.3],
mentre que els resultats de les enquestes de satisfacció de l’estudiantat es mostren a [E.6.1.1.2]
(“indicadors de satisfacció").
Pel que fa al nombre d’estudiants nous, van ser 12 i 11 estudiants nous propis als cursos 2019-20 i
2020-21 respectivament, per un total de 12 en cada any acadèmic. A aquests estudiants, cal sumarhi els estudiants "incoming" (Erasmus) que cursen només algunes assignatures, majoritàriament del
primer quadrimestre. Com ja s’ha esmentat abans, durant el segon quadrimestre del present curs
2021-22 ens arribaran per primera vegada prop d'una vintena d’estudiants internacionals becaris
del màster EM Biopham. La previsió és que aquesta entrada addicional es produirà com a mínim
els propers 4 anys (fins el curs 2024-25), amb la possibilitat de renovar-se la concessió per quatre
anys més, fins al curs 2028-29.
En relació als resultats globals de la titulació corresponents al curs 2019-20, el rendiment dels
estudiants va ser, globalment, molt bo. A onze de les tretze assignatures impartides l’índex
d’aprovats (incloent estudiants "incoming") va ser del 100% i a les dues restants va ser del 88 i 83%,
segons dades proporcionades pel professorat (Taula 6.3.1). Això dóna unes taxes globals d’èxit del
99,2% i de rendiment del 95%, segons dades oficials de la UPC [E.2.2.3]. Les taxes
d’abandonament i de graduació no consten oficialment, però es poden estimar a partir dels resultats
recollits pel cap d’estudis: l’abandonament va ser del 0% (millor que el 5% previst a la memòria de
verificació), mentre que la taxa de graduació ha estat del 90,9% (superior al 85% prevista a la
memòria de verificació [E.1.1.1.1]. L’estudiant que faltava s’ha graduat al curs 2020-21. Segons
dades oficials, la taxa d’eficiència ha estat del 98,4%, superior a la prevista a la memòria de
verificació (90%).
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En relació als resultats globals de la titulació corresponents al curs 2020-21, podem afirmar que,
segons dades pròpies: de les 13 assignatures, en 7 els aprovats foren del 100%, mentre que a les
resta els índexs fluctuaren entre el 64 i 88% (Taula 6.3.1). Les taxes globals d’èxit i de rendiment
oficials han estat (vegeu [E.2.2.3]) un taxa d'èxit del 100% i de rendiment del 89,4%. La taxa
d’abandonament (8,3%) encara que sigui computable, no té en compte que els alumnes no graduats
tenen opcions de re-matricular els crèdits que els manquen. Segons contacte personal amb els dos
alumnes no graduats, tant l’un com l’altre tenen previst re-matricular dits crèdits en els propers
semestres. La taxa de graduació ha estat del 91,7% i la taxa d’eficiència ha estat del 100%, donat
que cap estudiant graduat ha necessitat matricular-se de més de 60 ECTS, que són el total de la
titulació.
Assignatura
Critical Phenomena and Complexity
Quantum Matter
Project Management
Large Facilities: Synchrotron and Neutron Sources
Surface Engineering and Microdevices
Machine Learning with Neural Networks
Numerical Methods for Continuum Systems
Atomic and Molecular Physics
Computational Astrophysics
Molecular and Soft Condensed Matter
Complexity in Biological Systems
Physics of Materials
Stochastic Methods for Optimization and Simulation

Curs 2019-20 (%)

Curs 2020-21(%)

100
100
100
100
100
86
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
88
63
75
100
86
100
100
88

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

Finalment, podem observar que en els dos cursos de que tenim, totes les taxes superen els valors
previstos a la memòria de verificació [E.1.1.1.1], per la qual cosa podem afirmar que el nivell de
seguiment i superació dels estudis és molt alt.
6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de
la titulació.
Donat que estem tot just començant el tercer curs, encara és aviat per poder aportar dades fiables
sobre la inserció laboral dels titulats del MEF. La darrera enquesta sobre inserció laboral dels titulats
de màsters de l'ETSETB facilitada per AQU va ser al 2020 [E.6.4.1], en la que no hi figuren dades
del MEF perquè AQU circula aquesta enquesta després de 5 anys que les persones s'hagin titulat.
Tampoc no disposem de dades d’altres titulacions de Màster en Enginyeria Física a Espanya.
Tinguem en compte que el MEF és pioner a l’estat espanyol.
Davant l’absència de dades oficials, hem fet una enquesta interna als titulats dels dos cursos
completats fins ara, tal com s’ha esmentat a “Context” (pàg.10). Els resultats indiquen que
aproximadament un 40% dels graduats del MEF s‘orienta al món laboral, amb contractes en
empreses com “Accenture”, “Viewnext” (filiar d’IBM), el Telescopi “Newton” de l’illa de La Palma i en
la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica (Hospital Clínic-UB).
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3. Pla de Millora
Fruit de l’anàlisi i reflexió del desenvolupament de les titulacions, cal proposar un Pla de Millora del
centre docent.

Relació de propostes de millora
En aquest apartat es dona resposta concreta a les accions de millora proposades i planificades en
seguiments anteriors a nivell de centre i, més en detall, del MEF. També es proposen accions de
millora corresponents a aquesta acreditació, i es comenta el pla de millora del centre en general.
Resposta a les accions del centre proposades en seguiments anteriors
Pel que fa a les accions de millora del centre proposades i planificades en seguiments anteriors,
aquestes es troben en els informes anuals de gestió del centre disponibles a [E.5.2.2]. Per exemple,
a l’informe de gestió del 2019-20 [E.2.3.10] es fa un seguiment de les accions de millora proposades
en l'informe de gestió del 2018-19. També es presenta l'evidència [D.3.3.2] que recull les accions
de millora transversals i de diverses titulacions del centre (GRETST, MET, MEE i MPhot) des del
2015-16 al 2019-20, que es va preparar per a l'acreditació d'aquestes titulacions que va tenir lloc a
2021.
Resposta a les accions del màster en Enginyeria Física (MEF) proposades en seguiments anteriors
Les accions de millora del màster MEF proposades i planificades en seguiments anteriors es poden
trobar als informes de gestió de l'ETSETB [E.2.3.4], i són les següents:
a) El curs 2016-17 es va començar a dissenyar la nova titulació de MEF com a eina per donar
continuïtat als estudis de Grau d’Enginyeria Física de la UPC (veure pàg. 11 de l'informe de
gestió del 2016-17 [E.3.1.3]). Es van fer reunions de coordinació entre les direccions de
l’ETSETB i del Departament de Física de la UPC (organismes responsables de la titulació),
l’equip rectoral, els membres de la Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria Física i el
professorat del Departament de Física, presentant-se una memòria de verificació a AQU a
l'octubre de 2017.
b) Durant el curs 2017-18 es va començar la promoció dels estudis amb l'objectiu de poder
impartir-los el curs 2018-19 (veure pàg. 9 de l'informe de gestió del 2017-18 [E.3.1.2]). Així,
durant el mes de juny de 2018 es va concedir per part d’AQU la verificació dels estudis i es
va intensificar la promoció, tot i que que no va ser possible el començament de la titulació al
setembre de 2018 (vegeu subsecció “Presentació de la titulació que s’acredita” d'aquest
document).
c) Durant el curs 2018-19 es va intensificar la promoció de la titulació MEF amb la creació d'un
díptic i una web exclusiva (veure pàg.4 de l'informe de gestió del 2018-19 [E.3.1.4], pàg.4 ).
La resposta a aquesta acció de millora va ser la creació d'una web exclusiva dels estudis
[E.1.3.1.1], l'elaboració un díptic promocional [D.PM.1.1] i l'edició d'un vídeo de presentació
[E.PM.1.1], que es troba disponible a "youtube" i també a la web del MEF. També es va
començar a planificar la proposta d’un Màster Erasmus Mundus lligat al MEF [E.2.1.9], que
s'ha començat a impartir al curs 2020-21.
d) Finalment, les propostes de millora recollides a l'informe de gestió del curs 2019-20
[E.2.3.10] (pàgines 92-94) i ja finalitzades es presenten a continuació:

Creació de la Comissió Acadèmica del MEF (CAMEF)
230.M.46.
2020

Creació de la Comissió Acadèmica del MEF (CAMEF)
Càrrec:

Cap d'estudis del MEF
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Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Atès el gran nombre de titulacions que s'imparteixen actualment a l'Escola, la seva gestió requereix una estructura
centrada en el concepte de titulació, que eviti l’actual sobrecàrrega de la Comissió Permanent. Per això, es va decidir
al curs 2019-2020 de crear una comissió específica que gestioni els aspectes acadèmics de cada titulació, que
inclouen l’avaluació curricular i els processos del Sistema de Garantia Interna de Qualitat.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Creació de la CAMEF

Accions
proposades:

Reunió amb els professors del MEF per explicar el model de gestió del MEF i discutir la composició de la Comissió
Acadèmica del MEF. Redactar i aprovar per CP el reglament de la Comissió Acadèmica del MEF. Proposar els
membres de la CAMEF

Indicadors i valors
esperats:

Disposar del reglament de funcionament i composició de la Comissió Acadèmica del MEF. Nomenar els membres que
formen la Comissió Acadèmica del MEF

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

30/12/2021

Estat:

Finalitzada

Actuacions
realitzades:

Reunió telemàtica amb els professors del màster feta amb data 07/09/2020. Redacció de la reglamentació de la
CAMEF. Proposta de membres de la CAMEF.

Resultats
obtinguts:

S'ha elaborat el reglament de la CAMEF i se n'ha validat els seus continguts a la Comissió Permanent de l'ETSETB.
Pendent d'aprovació en Junta d'Escola, prevista pel 13 de gener de 2021.

Revisió dels temaris de les assignatures “Project Management” (PM) i “Surface Engineering and
Microdevices” (SEM)
Revisió dels temaris de les assignatures “Project Management” (PM) i “Surface Engineering and
Microdevices” (SEM)

230.M.47.
2020

Càrrec:

Cap d'estudis del MEF

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

La valoració d’aquestes dues assignatures en les enquestes fetes als estudiants ha estat inferior a l'esperada: cal
revisar continguts i metodologia

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Millorar la qualitat de les dues assignatures i la valoració que en fan els alumnes

Accions
proposades:

Fer canvis menors en el contingut i planificació de les dues assignatures esmentades. Nota: El professor coordinador
de PM ha estat reemplaçat per un altre, per motius d’organització del seu departament. El nou coordinador ha
treballat en l’acció de millora.

Indicadors i valors
esperats:

Millora en la qualitat dels programes de les assignatures, que doni com a resultat millor valoració dels alumnes.
S'espera millora de les valoracions dels alumnes.

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

alta

Termini:

30/12/2021

Estat:

Finalitzada
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Actuacions
realitzades:

Reunions amb coordinadors de les assignatures esmentades i diàleg sobre millores a implementar. Propostes de
millora elaborades per cada coordinador.

Resultats
obtinguts:

Les dues assignatures han ajustat els seus temaris i metodologies per que la docència sigui més eficient. S'espera
que els resultats del curs actual siguin millors. Es farà seguiment.

Propostes de millora corresponents a aquesta acreditació
El Pla de Millora global del centre pel curs 2021-22 s'inclourà a l'informe de gestió i informe de
seguiment de centre del curs 2020-21 que no estan disponibles en el moment d'elaborar aquest
informe però que es publicaran a [E.5.2.2] un cop presentats i aprovats a JE. En aquest apartat es
proposen les accions de millora corresponents a aquesta acreditació, tant les específiques del
màster MEF com les de caire transversal.

Master’s degree in Engineering Physics (MEF)
Adaptació del pla d’estudis del MEF per poder acollir alumnes del Màster Erasmus Mundus
“Biopham”
Adaptació del pla d’estudis del MEF per poder acollir alumnes del Màster Erasmus Mundus “Biopham”

230.M.48.
2020

Càrrec:

Cap d'estudis del MEF

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

La UPC participa en un màster europeu tipus “Erasmus Mundus”, que ha estat concedit per la Comissió Europea a
l’estiu de 2020, dotat amb 4.4 M€ en quatre anys, amb 22 estudiant becats per any. Tots aquests estudiants,
juntament amb d’altres no becats vindran a estudiar a la UPC durant el segon quadrimestre de cada curs, a partir de
febrer de 2022. Això requereix reorganitzar i ampliar la nostra oferta educativa per tal que pugui oferir les matèries
requerides, que són majoritàriament les impartides en el nostre màster.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Aconseguir la adequació dels estudis del MEF per tal que els puguin cursar els alumnes del màster “Biopham”,
juntament amb els nostres propis alumnes, fent els mínims canvis necessaris. Aquests canvis implicaran el màxim
desenvolupament del MEF, pel que fa la seva optativitat.

Accions
proposades:

Reunions de la Comissió Acadèmica del MEF amb el coordinador del Màster Biopham per tal de plantejar i resoldre el
problema de l’encaix. Reunions més àmplies amb professors del MEF per tal de trobar un consens sobre els canvis
proposats.

Indicadors i valors
esperats:
Abast:

Aquesta proposta de millora significarà una reorganització del MEF que afectarà mínimament els estudiants propis i
permetrà acollir els nous alumnes del màster Biopham.
Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

alta

Termini:

30/12/2021

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Reunions preliminars amb el coordinador del Màster "Biopham", proposta de modificacions en el pla docent del MEF.
Adaptació dels estudis a horaris de matins i intercanvi d'una optativa ("Machine Learning") i una troncal ("Large
Facilities") de primer a segon quadrimestre i de dues optatives ("Atomic amd Molecular Physics" i "Computational
Astrophysics") de segon a primer quadrimestre.
Creació de dues noves optatives espècífiques del Biopham: "Materials Science of Drugs" i "Biophysical and Materials
Science Characterisation".
Reserva d'espais i horaris pel segon quadrimestre.
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Elaboració d'enquestes sobre la direcció de TFM
Elaboració d'enquestes sobre la direcció de TFM
Càrrec:

Cap d'estudis del MEF

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Actualment la UPC elabora enquestes sobre l'actuació docent del professorat en les assignatures
de totes les titulacions, encara que no s'en realitzen sobre les direccions de TFG o TFM. Donat el
pes en crèdits docents d'aquestes activitats, es considera pertinent preguntar als estudiants la
seva opinió sobre les direccions de TFM i els aspectes que es puguin millorar.

Implica modificació
de la memòria
verificada?:

No

Objectius a assolir:

Conèixer el grau de satisfacció de l'estudiantat envers el treball del professorat que dirigeix TFM.

Accions
proposades:

Elaborar enquestes internes del MEF sobre l'actuació docent del professorat en la direcció de
TFM.

Indicadors i valors
esperats:

Els indicadors principals seran: 1. Grau de satisfacció de la direcció del TFM en general 2. Nivell
d'implicació del director(a) en la elaboració del TFM 3. Seguiment del treball de l'estudiant:
periodicitat, suport en la informació, bibliografia, realització, etc.

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

baixa

Termini:

21/10/2024

Estat:

No iniciada

230.M.74.2021

Creació d'un protocol de difusió i informació sobre el MEF
Creació d'un protocol de difusió i informació sobre el MEF

230.M.75.2021

Càrrec:

Cap d'estudis del MEF

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

Donada la gran varietat d'estudis de màster en la branca de les Ciències Aplicades, creiem
convenient fer una major difusió i promoció dels nostres estudis, per tal de millorar la captació
de nous estudiants, en particular a nivel estatal, per alumnes de fora de Catalunya i a la Unió
Europea en general.

Implica modificació de la
memòria verificada?:

No

Objectius a assolir:

L'increment del nombre d'estudiants que s'acaben matriculant al MEF
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Accions proposades:

(1) Crear un protocol de difusió del pla d'estudis i les potencialitats que ofereix el MEF per tal
de destacar els seus punts forts i (2) Enviar informació del MEF a tot arreu, fent especial
incidència a l'estat espanyol i la Unió Europea.

Indicadors i valors esperats:

Esperem que la promoció massiva pugui aportar una major visibilitat del MEF i un major
coneixement arreu.

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

mitja

Termini:

21/10/2023

Estat:

En curs

Actuacions realitzades:

Creació de pàgines de facebook i twitter. Encartellada de centres docents amb estudiantat
potencial del MEF

Creació d'una rúbrica per avaluar TFM del MEF
Creació d'una rúbrica per avaluar TFM del MEF

230.M.76.
2021

Càrrec:

Cap d'estudis del MEF

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge

Diagnòstic:

Actualment no es disposa de cap guia homogènia com a suport per les qualificacions dels treballs finals de Màster.
Creiem que una rúbrica específica orientada als TFM del MEF podria ser útil per tal d'ajudar la feina dels tribunals.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Redactar una rúbrica orientativa que ajudi a la qualificació dels treballs finals de màster

Accions
proposades:

Presentar a la Comissió Acadèmica del MEF la proposta de la conveniència i necessitat de disposar d'una rúbrica
global (genèrica) per tots els TFM de la titulació

Indicadors i valors
esperats:

Homogeneització de les valoracions dels aspectes comuns a les defenses de TFM, com ara la presentació oral, la
redacció de la memòria o la qualitat de les respostes a les qüestions plantejades pel tribunal.

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

baixa

Termini:

24/10/2024

Estat:

No iniciada

Transversals al centre
Incrementar la presència de la perspectiva de gènere en les titulacions de l’Escola
Incrementar la presència de la perspectiva de gènere en les titulacions de l'Escola

230.M.52.2021

Càrrec:

Subdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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Diagnòstic:

Arran de l'acreditació de diverses titulacions de grau i màster de l'ETSETB que s'ha de dur a
terme durant el curs 2020-2021, ens cal deixar palès les activitats que ja es duen a terme al
centre en relació al programa d'igualtat de gènere de la UPC i investigar de quina manera es pot
incrementar la presència de la perspectiva de gènere en els estudis de grau i màster gestionats
pel centre. L'ETSETB està ben posicionada i ja compta amb una professora responsable del
programa d'igualtat de gènere de la UPC.

Implica
modificació de
la memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Incrementar la visibilitat de les accions dutes a terme a l'ETSETB en relació al Programa
d'Igualtat i la perspectiva de gènere als estudis de grau de l'ETSETB.

Accions
proposades:

1) Participar en les jornades i cursos organitzats per la UPC per a poder incrementar la
presència de la perspectiva de gènere en estudis TIC, per tal d'aprendre d'altres experiències.
2) Donar visibilitat i publicitat a la web de l'ETSETB l'àrea i activitats relacionades amb el
Programa d'Igualtat de la UPC. 3) Incloure la perspectiva de gènere al SGIQ amb un pla
d'igualtat de gènere. 4) Involucrar la responsable de l'ETSETB del programa d'igualtat de gènere
de la UPC en l'elaboració de l'autoinforme i el procés d'acreditació de les titulacions del centre.
5) Reforçar el projecte Una enginyera a cada escola 6) Proporcionar eines al professorat per
incloure la perspectiva de gènere en la seva docència. 7) Realitzar enquesta als estudiants
sobre docència i gènere, segons prova pilot UPC. 8) Incloure a la memòria del centre dades
segregades per gènere en les dades que recull internament l’escola, en concret categoria de
PDI per tipologia, de mobilitat i de pràctiques.

Indicadors i
valors esperats:

Pla d'igualtat de gènere aprovat per Comissió Permanent i publicat al SGIQ de l'ETSETB.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

1/1/2023

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Accions 1) 2) i 4) finalitzades, ; 5) en curs; resta d’accions per començar.

Implantació del nou SGIQ de l'ETSETB amb la implicació dels responsables dels processos.
Implantació del nou SGIQ de l'ETSETB amb la implicació dels responsables dels processos.
Càrrec:

Sotsdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació

Diagnòstic:

El centre ETSETB disposa d'un SGIQ complet i públic que es va desenvolupar per l'equip
directiu anterior i es va aprovar en Comissió Permanent abans de la renovació de l'equip directiu
a l'abril del 2019. Convé implantar-lo i, si s'escau, certificar-lo. La sotsdirectora de Planificació
d'Estudis i Qualitat juntament amb el Cap de la Unitat de Suport Institucional i Relacions
Externes han realitzat una anàlisi tant de la informació pública com dels processos del SGIQ del
centre. Com a resultat d'aquesta anàlisi s'han detectat aspectes que es poden millorar en relació
a la informació pública, al redactat dels processos, i evidències que se'n deriven. En la revisió
dels processos s'involucraran els actors i responsables de cadascun per a garantir la seva
implantació i/o modificació si es considera oportú.

Implica
modificació de
la memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

L'objectiu final és la modificació del SGIQ de l'ETSETB i la seva plena implantació.

Accions
proposades:

1) Revisió de la informació pública i dels processos del SGIQ. 2) Revisió de cada procés
involucrant als responsables i actors per a que s'implantin correctament o, si s'escau, es
modifiqui el procés. Inclusió de l'elaboració de l'informe de seguiment del centre en els
processos del SGIQ. 3) Aprovació de la modificació del SGIQ als òrgans pertinents de govern
de l'ETSETB. 4) Actualització i aprovació dels plans que són evidències d'alguns processos del

230.M.49.2021
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SGIQ. 5) Publicació a la web de l'escola del SGIQ modificat i dels nous plans. 6) Revisió al cap
d’un any de que els processos definits pel SGIQ s’han implementat i adoptar mesures
correctores.

Indicadors i
valors esperats:

1) Actualització dels processos del SGIQ de l'ETSETB; aprovació de la modificació del SGIQ als
òrgans pertinents de govern de l'ETSETB; i publicació a la web. 3) Actualització dels plans
associats al SGIQ; aprovació dels plans als òrgans pertinents de govern de l'ETSETB; i
publicació a la web.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

1/3/2022

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

S'han realitzat totes les actuacions excepte la 6)

Modificació del criteri per a incorporar dades d'estudiants "incoming" a la memòria del centre.
Modificació del criteri per a incorporar dades d'estudiants "incoming" a la memòria del centre

230.M.78.2021

Càrrec:

Subdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Les dades d'estudiants "incoming" de màster que figuren a la memòria del centre no s'ajusten a
la realitat de la matrícula final d'aquests estudiants.

Implica
modificació de
la memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Incloure en la memòria del centre dues dades en relació als estudiants "incoming" per a cada
titulació: a) el número d'estudiants "incoming" que cursen alguna assignatura de la titulació. b) el
número d'EETC "incoming"

Accions
proposades:

1) Creació d'un codi únic d'inscripció dels estudiants "incoming" de màster (denotada per
230MOBMAS) 2) Generació per part de serveis informàtics de la fulla excel amb les dades
necessàries pel càldul de les dades (a) i (b) anteriors. 3) Incorporació a la memòria de les dades
(a) i (b) per a cada titulació.

Indicadors i
valors esperats:

Dades (a) i (b) per a totes les titulacions de màster de l'escola a la memòria del centre.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

baixa

Termini:

11/11/2024

Estat:

No iniciada
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Valoració global del Pla de Millora
El pla de millora presentat arran d'aquesta acreditació és realista però alhora ambiciós, ja que
proposa actuacions complexes d’implementar.
En primer lloc, considerem que l’escola necessita un impuls i reflexió per a trobar la manera
d’incloure la perspectiva de gènere als nostres estudis i així acostar-nos a la paritat en els indicadors
de gènere. També, des de l’entrada del nou equip directiu el 2019, s’ha estat treballant per a
disposar d’un SGIQ útil pel seguiment de les titulacions i que atengui la diversitat i peculiaritats de
cada titulació del nostre centre. En concret, s’ha implementat la nova estructuració de les comissions
de l’escola amb la constitució de les comissions de titulació. La feina que queda ara és la plena
implantació del SGIQ en els processos de l’escola amb el compromís i complicitat dels responsables
dels processos. Per últim, hem detectat que les dades sobre estudiants "incoming" de cada titulació
a la memòria no s'ajusten a la realitat i hem proposat una acció per a millorar aquests indicadors.
Pel que fa a les accions de millora del màster MEF estan orientades principalment a promocionar
els estudis per tal d'incrementar l'accés, directament o indirectament a través dels estudiants del
MEMBiopham. També es vol recollir la satisfacció de l'estudiantat del màster amb la direcció de
TFM i també es vol elaborar una rúbrica per avaluar els TFM, conjuntament amb altres màsters
oferts per l'ETSETB.
El pla de millora global del centre pel curs 2021-22 s'inclourà a l'informe de gestió i informe de
seguiment de centre del curs 2020-21 que no estan disponibles en el moment d'elaborar aquest
autoinforme però que es publicaran a [E.5.2.2]. El darrer pla de millora complet del centre disponible
en el moment d'elaborar aquest autoinforme és el del curs 2020-21 que es troba a l’informe de gestió
del 2019-20 [E.2.3.10]. En aquesta evidència s'hi poden trobar accions relacionades amb la
metodologia CDIO, amb mobilitat i pràctiques en empreses, i accions de totes les titulacions.
Algunes de les accions de millora que figuren a l’informe de gestió del 2019-20 [E.2.3.10] continuen
vigents com a conseqüència de l’increment de gestió que va representar el confinament durant el
quadrimestre de primavera de 2019-20. En destaquem les següents, d’àmbit més transversal:






Establiment d’acord de doble titulació de grau i màster. Queda pendent buscar l’encaix de la
doble titulació de grau/màster amb el grup d’universitats “Groupe des Écoles Centrales” de
França.
Convenis Marc amb Centres de Recerca. Establir un model de convenis marc específics
amb els Centres de Recerca per establir vincles definits entre l'Escola i els Centres en
benefici, en última instància, dels estudiants.
Revisió d’enquestes de satisfacció dels convenis de pràctiques acadèmiques externes.
Aconseguir que les enquestes a empreses i estudiants en finalitzar les pràctiques siguin molt
més útils per establir processos de millora en les pràctiques acadèmiques externes
gestionades per l'ETSETB.
Trobar un nou espai pel FabLab i posar-lo en marxa. El FabLab és una eina de suport
transversal que facilita el treball autònom dels estudiants que participen en projectes
estratègis i altres activitats acadèmiques, com poden ser TFEs i assignatures de projectes.
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4. Evidències
En aquest apartat cal introduir les evidències que suporten l’informe d’acreditació. Aquestes
evidències han d’estar disponibles i accessibles per als membres del Comitè d’Avaluació Externa
(CAE).

Codi
evidència

Descripció i Enllaç (URL)

E.1.1.0.1
E.1.1.0.5
E.1.1.1.1
E.1.3.0.1
E.1.3.0.3
E.1.3.1.1
E.1.3.1.2
E.1.3.1.3
E.1.3.1.4
E.1.3.1.5
E.1.5.0.1
E.1.5.0.2
E.1.5.1.2
E.1.6.4.1
E.2.1.10
E.2.1.11
E.2.1.12
E.2.1.13
E.2.1.14
E.2.1.15
E.2.1.16
E.2.1.17
E.2.1.2
E.2.1.3
E.2.1.3.1
E.2.1.3.3
E.2.1.4
E.2.1.5
E.2.1.6
E.2.1.6.1
E.2.1.6.2
E.2.1.7
E.2.1.8
E.2.1.9
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Informe d’avaluació de verificació del MEF
Enllaç del MEF a RUCT
Memòria de verificació Màster Universitari en Enginyeria Física
Quadres de Comandament de Dades Estadístiques i de Gestió
Memòria del centre curs 2019-20
Web del Màster en Enginyeria Física de la UPC
Web del Màster Erasmus Mundus Biopham
Quadre de Comandament del web de Dades Estadístiques i de Gestió del MEF
Procedència dels estudiants segons titulació
Web ETSETB - Informació CAMEF
Normativa Acadèmica de Graus i Màsters de la UPC (NAGRAMA)
Normatives Acadèmiques de l’ETSETB
Normativa dels treballs de fi de màster (TFM) de l’ETSETB
Informe de seguiment del centre del curs 2018-19
Web Biblioteca RGF
Web ETSETB - Escola - Personal Docent
Web ETSETB - Empreses i Recerca - Empreses
Web ETSETB - Internacional
Web ETSETB - Perspectiva de gènere
Web MEF
Web UPCommons
Facebook del MEF
Web ETSETB
Web ETSETB- Estudis
Web ETSETB - Estudis - Laboratoris docents
Web ETSETB - Estudis - Normatives Acadèmiques de l’ETSETB
Web SGIQ de l’ETSETB
Web ETSETB - Curs actual
Web ETSETB - Secretaria Oberta
Web ETSETB - Secretaria Oberta - TFM
Web ETSETB - Secretaria Oberta -TFM - Properes lectures
Web ETSETB - Matrícula
Accés a ATENEA
Web ETSETB - Estudis- MEF
Calendari disponibilitat indicadors GPAQ
Principals indicadors de l’ETSETB publicats per GPAQ
Principals indicadors del MEF publicats per GPAQ
Web ETSETB - Evidències del Sistema de Qualitat
Enquestes de docència GPAQ
Enquestes de satisfacció GPAQ
Informes d’enquestes d’inserció laboral de graus de l'ETSETB -2020
Informes d’enquestes d’inserció laboral de màsters de l'ETSETB -2020
Web SGIQ de l’ETSETB
Web ETSETB - Estudis - Normatives Acadèmiques
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E.2.3.10
E.2.3.2
E.2.3.3
E.2.3.4
E.2.3.5
E.2.3.9
E.2.5.8
E.3.1.1
E.3.1.2
E.3.1.3
E.3.1.4
E.3.2.0.5
E.3.2.0.6
E.3.2.0.7
E.4.1.0.1
E.4.2.2
E.4.3.1
E.4.3.2
E.5.1.0.2
E.5.2.10
E.5.2.11
E.5.2.12
E.5.2.13
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E.5.2.18
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E.5.2.26
E.5.2.3
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E.5.2.5
E.5.2.6
E.5.2.7
E.5.2.9
E.6.1.1.1
E.6.1.1.2
E.6.2.1
E.6.4.1
E.P.0
E.P.1
E.P.2
E.P.3
E.P.4
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Informe de gestió del curs 2019-20
Resum del pla de qualitat
Web ETSETB- Guia del pla de qualitat amb processos del SGIQ
Evidències del SGIQ
Documentació del MEF en el marc VSMA
Web ETSETB - Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions
Google Workspace for Education Plus
Guia del pla de qualitat amb processos del SGIQ
Informe de gestió del curs 2017-18
Informe de gestió del curs 2016-17
Informe de gestió del curs 2018-19
Enquestes a estudiants, professors i PAS sobre la qualitat dels serveis de
l’ETSETB
Web ETSEB Enquestes als titulats sobre la formació rebuda
Web ETSETB – Enquestes d’Inserció Laboral
Règim de dedicació del professorat de la UPC
Model d’encàrrec docent de la UPC
Pla de Formació del PDI de l’ICE
Memòria de l’ICE del curs 2017-18
Web UPC Alumni: Carreres professionals
Aules equipades com aules híbrides
Laboratoris docents
Informe de Gestió Econòmica 2016
Informe de Gestió Econòmica 2017
Informe de Gestió Econòmica 2018
Informe de Gestió Econòmica 2019
Informe de Gestió Econòmica 2020
Enquestes de satisfacció amb els serveis oferts per l’ETSETB
Enquestes de satisfacció amb els serveis oferts per l’ETSETB 2015-16
Portal de Qualitat, d’indicadors i d’enquestes
Memòries anuals de l’ETSETB
Enquesta satisfacció de l’estudiantat 2016-17
Enquesta satisfacció PAS UTGCNTIC 2020-21
Web de Projecte RAVADA
Seguiment pla d'actuació Covid-19
Apparca. Assistència pel rastreig de la Covid-19
Protocol exàmens finals
Laboratoris de Física
WEB Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
eBIB: accés als recursos electrònics de la biblioteca digital de la UPC
Resultats de l’enquesta sobre l’us i la satisfacció de les Biblioteques de la UPC per
part de l’estudiantat
Entorn virtual e-Secretaria
Campus virtual de docència Atenea
Aularis al Campus Nord de la UPC
Link a guies docents de les assignatures del MEF
Indicadors de satisfacció (GPAQ) 2019-20
Protocol per a la defensa de TFM en remot
Enquesta d’Inserció Laboral a l’estudiantat de màster - Edició 2020 (ETSETB)
Quadre de comandament d’indicadors de gènere de la UPC
Iniciativa CDIO a l’ETSETB
Quadre de comandament de principals indicadors de l’ETSETB
Ranquing QS
Shanghai Ranking
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E.P.6

FUTUR. Portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC

E.PM.1.1

Vídeo promocional del MEF
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Codi
evidència

Denominació

D.1.4.1.1
D.1.4.1.2
D.1.4.1.3
D.3.1.1

Acord de la JE/2021/01/10 de creació de la CAMEF
Actes de la CAM 2015-2020
Actes de la CAMEF
Acord núm. 6.4 de la Junta ETSETB pel qual s'aprova recolzar el desenvolupament
del pla d'estudis del Màster d'Enginyeria Física per tal que s'inclogui aquesta
titulació en el curs 2018-19
Acord CP/2021/05/02, de 23 de març de 2021, de la Comissió Permanent de
l’ETSETB, pel qual s’aprova la modificació del Sistema de Garantia Interna de
Qualitat (SGIQ) de l’Escola
Informe Modificació SGIQ 02/12/2020 a CP
Acord CP/2021/06/03, de 15 d’abril de 2021, de la Comissió Permanent de
l’ETSETB, pel qual s’aprova l’informe d’avaluació acadèmica del Màster en
Enginyeria Física (MEF)
Certificat AUDIT del SGIQ de l’Escola al 2010
Recull d’accions de millora dels seguiments del centre des del curs 2016-17 fins al
2019-20.
Règim de dedicació PDI ETSETB
Text del règim de dedicació del professorat de la UPC
Relació de projectes actius durant el 2021 que els IPs són professors del MEF.
Acord CP2021-05-07 s'aprova encàrrec docent curs 21-22
Acord 6.4 CP s'aproven, ateses esmenes, informes enquestes assignatures i
professorat QT curs 19-20
Llista de TFM presentats al MEF i les seves qualificacions
Llistat de TFM del MEF per temàtica i àrea
Resultats enquestes primavera curs 2020/2021
Perfil dels estudiants del MEF per a empreses
Addendes a les guies docents de les assignatures del MEF (primavera 2020)
Relació de projectes de recerca i convenis dels IP PDI en 1ª assignació a ETSETB
Díptic del MEF (versió 2020)

D.3.1.2

D.3.1.3
D.3.2.1

D.3.3.1
D.3.3.2
D.4.1.0.1
D.4.1.0.2
D.4.1.1
D.4.2.1
D.4.2.2
D.6.1.1.1
D.6.1.1.2
D.6.1.1.3
D.6.2.1

D.6.2.2
D.P.1
D.PM.1.1

