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1. INTRODUCCIÓ 
 

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

L’objectiu d’aquesta iniciativa és detectar punts febles i definir accions de millora contínua que facin 
progressar l’Escola, tant a partir de l’evolució dels diferents indicadors, com dels comentaris que els 
diferents col·lectius implicats han introduït a les preguntes de resposta lliure. A l’anàlisi que es 
presenta s’hi ha incorporat doncs una breu descripció de les propostes de millora que s’estan 
implementant, relacionades amb els problemes detectats. Confiem que les accions que s’estan 
emprenent ajudin a millorar el funcionament de l’ETSETB i, per tant, la satisfacció de tots els 
col·lectius que hi participen. 

 

Montse Pardàs        Joan Sardà 

Sots-directora de Planificació i Qualitat     Adjunt a Qualitat 

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

    

 
2013 – 14 2012 – 13 2011 – 12 2010 – 11 

Població Mostra (*) % Part Població Mostra 
(*) 

% Part Població Mostra (*) % Part Població Mostra 
(*) 

% Part 

Estudiantat 1.882 126 6,7% 1.917 326 17,0% 1.978 297 15,0% 1.835 217 11,8% 
PDI 269 48 17,8% 285 83 29,1% 286 93 32,4% 305 56 18,4% 
PAS 41 23 56,1% 43 28 65,1% 44 26 57,8% 46 25 54,3% 
TOTAL 2.192 197 9,0% 2.245 437 19,5% 2.308 416 18,0% 2.186 298 13,6% 

 

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

3.1 ESTUDIANTAT 

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

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

Valoreu en una escala d’1 (no conec l’associació), 3 (la conec però no hi participo), 5 (hi participo activament)  
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Enquestes Satisfacció Serveis de l’ETSETB | 2013-2014 
 



 

10 

 

3.2 PROFESSORAT 

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

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

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

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

 

Comparació dels resultats de les diverses preguntes sobre la satisfacció envers els serveis de l’escola: 
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4. MITJANA DE CADA PREGUNTA I EVOLUCIÓ DELS RESULTATS 

ESTUDIANTAT     
  

  
Nº respostes: 126       

  
  

Satisfacció envers els serveis de l'Escola                                                                                                                              

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

PREGUNTES ENQUESTA 13-14     Mitjana 
13-14 

Mitjana 
12-13 

Mitjana  
11-12 

Mitjana 
10-11 

         
    

1. Normalment, puc realitzar amb facilitat les gestions no 
presencials  (canvis grup, modificació matrícula, declaració NP,...) 3,44 3,15 3,38 2,95 

             
2. Considero raonable el temps de resposta a les gestions no 
presencials esmentades anteriorment 3,08 2,85 - - 

             
3. Qualsevol gestió no estandarditzada es resol amb facilitat 2,65 2,48 2,82 2,74 

             
4. El personal de l'Escola m'orienta adequadament 3,47 3,25 3,32 3,09 

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

 Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica) 4,08 3,83 3,79 3,69 

 
Àrea de Relacions Externes (mobilitat i pràctiques amb 
empreses) 4,11 4,05 3,67 3,63 

 Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de recursos) 3,96 3,87 3,75 3,68 

                      
6. L'accés a la informació sobre l'Escola és adequat      
  Horaris, calendari lectiu i d'exàmens, normatives acadèmiques 4,24 3,90 4,02 3,70 

 Guies docent i d'estudis 3,85 3,62 3,74 3,17 

 Informació per a la matrícula (dia/hora matrícula, ocupació 
grups…) 3,81 3,55 - - 

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

 Pràctiques acadèmiques externes (CCE) 2,90 2,68 3,04 3,30 

 Premis PFC/TFG/TFM 2,95 2,71 2,94 3,15 

 Agenda i notícies 3,63 3,57 3,62 - 

  Composició i reglamentació dels òrgans de govern 3,30 3,18 3,19 3,15 

 Actes institucionals 3,37 3,23 
3,25 3,25 

 Actes de promoció 3,21 3,17 
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PREGUNTES ENQUESTA 13-14     Mitjana 
13-14 

Mitjana 
12-13 

Mitjana  
11-12 

Mitjana 
10-11 

         
    

7. El temps de resolució és raonable en:     

 Gestió de la mobilitat 3,40 3,14 3,10 3,16 

 Gestió dels convenis de cooperació educativa 3,36 3,42 3,00 3,13 

  Gestió PFC/TFG/TFM 3,30 2,91 3,15 - 

                     
8. Els serveis que m'ofereix l'Escola són adequats en:     
  Tramitació de certificacions i altres documents acadèmics 3,40 3,30 3,24 3,38 

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

3,46 3,03 3,32 3,20 

  Tramitació de les places de mobilitat nacional (SENECA-SICUE) 3,47 2,95 3,05 3,18 

  Tramitació de les beques de col·laboració temporal en tasques 
de suport a l'activitat docent 3,66 3,14 3,36 3,10 

  Tramitació dels convenis de cooperació educativa amb les 
empreses 3,56 3,33 3,01 3,05 

  Resolució d'incidències informàtiques en l'ús de les aules 3,28 3,21 3,19 3,16 

  Disponibilitat en condicions per a l'ús d'aules informàtiques 3,73 3,59 3,52 3,52 

  Disponibilitat en condicions per a l'ús dels laboratoris docents 3,62 3,46 3,30 3,33 

             
9. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l'Escola 3,66 3,32 3,38 3,23 

     

 Satisfacció envers els programes formatius                                                                                                                              

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

     
  Mitjana 

13-14 
Mitjana 

12-13 
Mitjana 

11-12 
    
10. Considero suficients les hores presencials de les assignatures 3,95 4,00 3,93 

    

11. La distribució de la càrrega de treball no presencial es distribueix 
raonablement en el temps 2,90 2,71 2,58 

    

12. Les proves d’avaluació continuada (parcials, lliurament de proves, 
pràctiques i treballs etc.) es distribueixen raonablement en el temps 3,18 2,98 2,84 
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  Mitjana 
13-14 

Mitjana 
12-13 

Mitjana 
11-12 

    

13. Considero adequat el temps de comunicació de les notes 3,26 2,77 - 

  Proves d’Avaluació Contínua 2,92 - - 

  Notes Finals 3,59 - - 
    
14, He assolit les competències de les matèries que he cursat (només 
estudiants de graus) 3,66 3,66 3,56 

 
                    

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

  Pla 92 3,08 2,67 2,69 

  Graus Fase Inicial 2,91 3,23 3,12 

  Graus Fase Comuna 3,20 3,12 2,76 

 Graus Formació Específica 3,27 2,96 2,92 

 Màster 3,30 3,20 3,08 

     

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

 DAT – Delegació d’Alumnes de Telecomunicació- 3,21 3,34 - 

 ABRIDOC - Associació de Becaris de Recerca i Doctorands de la UPC- 1,16 1,20 - 

 A. C. Telecogresca 3,15 3,31 - 

 AESS Estudiants -Aerospace and Electronic Systems Society 2,12 2,39 - 

 Arreplegats – Arreplegats de la zona universitària 1,58 1,59 - 

 AUCOOP -Assoc. d’Univ. per a la Cooperació- 1,62 1,99 - 

 AVED -Assoc. de Vídeo Edició Digital- 1,59 1,59 - 

 BEST -Board of European Students of Technology- 2,39 2,34 - 

 Branca d’Estudiants de l’IEEE Barcelona – Revista Buran- 1,88 2,26 - 

 CEO –Centre d’Estudis Orientals- 1,40 1,35 - 

 CET –Club Esportiu de Telecos- 2,07 2,31 - 

  Club Rugby UPC 2,17 1,98 - 

  Club.NET 1,29 1,50 - 

 DISTORSIÓ – Associació Cultural de l’ETSETB- 2,91 3,07 - 

 ESF –Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres- 1,35 1,40 - 

 FÒRUM de les Telecomunicacions i l’Electrònica 2,71 2,94 - 
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  Mitjana 
13-14 

Mitjana 
12-13 

Mitjana 
11-12 

    

 IAESTE -Int. Assoc. for Exchange of Students for Techn. Exp.- 1,39 1,43 - 

 LinuxUPC 1,52 1,55 - 

 Radio Art 1,22 1,39 - 

 Sin Vergüenza 1,37 1,50 - 

 Taller de So 1,57 1,82 - 

  Tuna d’Enginyers  de Telecomunicació de Barcelona 1,32 1,48 - 

 TxT -Tecnologia per a Tothom- 1,22 1,29 - 
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PDI        
  

  
Nº respostes: 48        

  
  

Satisfacció envers els serveis de l'Escola                                                                                                                                
  

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

 
Mitjana 

13-14 
Mitjana 

12-13 
Mitjana  

11-12 
Mitjana 

10-11 

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

 Serveis Administratius de suport a la docència 4,14 4,25 3,97 3,72 

 Serveis Administratius de gestió econòmica i de recursos  3,86 4,30 3,98 3,61 

  Serveis Tècnics i Informàtics 3,79 4,14 3,57 3,32 

                      
2. Qualsevol gestió no estandarditzada es resol amb facilitat 3,88 4,02 3,79 3,61 

              
3. Normalment, es gestionen els tràmits amb rapidesa 4,19 4,21 4,05 4,04 

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

 Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica) 4,76 4,84 4,72  - 

 Àrea de Planificació i Estudis (horaris, calendari, aules) 4,66 4,78 4,62  - 

 Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de recursos) 4,56 4,71 4,37 -  

                      
5. L'accés a la informació sobre l'Escola és adequat     
  Horaris, calendaris, exàmens, normatives 4,26 4,40 4,17 

4,02 
  Guies docents 3,78 4,04 3,93 

  Llistats d'alumnes 4,09 4,32 4,06 4,16 

  Informació sobre òrgans de govern 3,92 4,03 3,62 3,63 

  Actes institucionals i/o de promoció 3,57 3,78 3,60 3,48 

  Agenda i notícies 3,63 3,72 3,50 - 
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Mitjana 

13-14 
Mitjana 

12-13 
Mitjana  

11-12 
Mitjana 

10-11 

             
6. Els serveis que m'ofereix l'Escola són adequats en:     
   La realització d'actes acadèmics institucionals 3,92 4,09 3,67 3,65 

  Actes de Promoció dels Estudis 3,78 4,02 3,70 3,49 

  Difusió de noticies o esdeveniments 3,87 3,89 3,66 3,48 

  Adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels 
laboratoris 3,56 3,80 3,66 3,37 

  Suport TIC a les aules informàtiques de l'A2 3,95 3,89 3,74 3,62 

  Suport TIC de les sales de presentacions i reunions 4,14 4,17 3,93 3,60 

  La facilitat d'introducció de notes 3,60 3,64 3,51 

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

4,21 4,23 4,09 

  La facilitat d'introducció de propostes de PFC 4,00 3,94 3,66 

  El procés administratiu de gestió del PFC d'escola 3,82 4,08 3,98 3,58 

  El procés administratiu de gestió del PFC de Mobilitat 3,43 3,92 3,96 3,35 

  El procés de gestió administrativa de les assignatures (notes, 
al·legacions) 3,84 4,11 3,92 3,74 

  El lliurament i distribució del correu intern i de missatgeria 4,15 4,23 4,25 3,96 

             
7. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l'Escola 4,02 4,25 4,04 3,96 

 

Satisfacció envers els programes formatius:                                                                                                                                                         

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

 
Mitjana  

13-14 
Mitjana  

12-13 
Mitjana  

11-12 
    
8. Existeix coordinació de la càrrega de treball no presencial de l'estudiantat 
en les diferents assignatures d'un mateix quadrimestre. (Curs 13-14 i 12-13) 
 
8. Consideres que es planifica adequadament la càrrega de treball no 
presencial del curs? (Curs 11-12) 

1,79 2,41 3,12 

    
9. Les assignatures en les què participo es coordinen amb la resta 
d’assignatures de la mateixa matèria 2,78 2,90 3,03 
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Mitjana  

13-14 
Mitjana  

12-13 
Mitjana  

11-12 
    
10. Existeix coordinació de les activitats d’avaluació entre assignatures del 
mateix curs 

1,98 2,17 2,47 

    

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

 Pla 92 3,71 3,78 3,64 

 Graus - 1r curs 3,00 3,00 3,24 

 Graus - 2n curs 3,20 3,30 2,86 

 Graus Formació Específica 3,25 3,44 2,86 

 Màsters 3,28 3,39 3,23 
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 PAS            

Nº respostes: 23 
       

  
  

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

  

         
  

  

 Mitjana  
13-14 

Mitjana 
12-13 

Mitjana 
11-12 

Mitjana 
10-11 

         

  

  

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

  
  

 
Estudiantat 3,74 3,59 3,75 3,83 

 
PDI 4,05 3,88 3,92 3,58 

 
Usuaris/usuàries interns UPC 4,10 4,08 3,88 3,96 

 
Altres  Usuaris/usuàries externs 3,69 4,05 3,78 3,92 

         
  

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

3,55 3,14 3,30 3,12 

        
    

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

3,83 3,89 4,04 4,16 

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

3,00 3,11 - - 

         
  

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

3,09 3,22 3,54 3,36 

              

6. En general, estic assabentat/ada d'allò que passa a l'Escola 3,39 3,70 3,21 

3,36     
 

7. En general, estic assabentat/ada d'allò que passa a la UPC 3,35 3,36 3,27 

    
  

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

3,35 4,00 3,16 3,91 

    
  

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

3,78 4,11 4,00 4,12 
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 Mitjana  
13-14 

Mitjana 
12-13 

Mitjana 
11-12 

Mitjana 
10-11 

         

  

  

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

3,65 3,52 - - 

    
  

11. A l'àrea on treballo es potencia i s'afavoreix el treball en equip 4,05 4,12 3,96 3,84 

    
  

12. La meva capacitat professional està ben aprofitada a l'Escola 3,87 3,72 3,88 3,68 

    
  

13. Quan faig bé un treball, per norma general se'm reconeix 3,77 3,42 3,52 3,52 

    
  

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

4,04 3,92 4,52 4,16 

    
  

15. En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l'Escola 4,09 4,11 - - 

   

Enquestes Satisfacció Serveis de l’ETSETB | 2013-2014 
 



 

23 

5. COMPARATIVA DE LES RESPOSTES 

5.1 RESPOSTES COMUNES D’ESTUDIANTAT I PROFESSORAT 
 

         ESTUDIANTAT  PDI   

         
Mitjana 

Desv. 
tipus  

Mitjana 
Desv. 
tipus  

Equivalència 
preguntes 

                
Qualsevol gestió no estandarditzada es resol amb facilitat 2,65 1,10  3,88 0,94  3 vs 2 

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

 Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica) 4,08 1,01  4,76 0,57  5.1 vs 4.1 

  Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de 
recursos) 3,96 1,01  4,56 0,67  5.3 vs 4.3 

                 

Valora l'accés a la informació sobre activitats de l'Escola               

 Horaris, calendari, exàmens, normatives 4,24 1,01   4,26 0,88   6.1 vs 5.1 

  Guies docents 3,85 1,16 
 

3,78 1,08 
 

6.2 vs 5.2 

  Informació sobre òrgans de govern 3,30 1,13 
 

3,92 0,90 
 

6.8 vs 5.4 

 Actes institucionals i/o de promoció 3,37 1,23  3,57 0,99  6.9 vs 5.5 

  Agenda i notícies 3,63 0,98 
 

3,63 0,88 
 

6.7 vs 5.6 

                         
En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l'Escola 3,66 0,88  4,02 0,74  9 vs 7 

                             
Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual estic 
matriculat/da o faig docència             

 Pla 92 3,08 1,12  3,71 1,01  15 vs 11.1 

  Graus – 1r curs 2,91 1,19  3,00 1,15   15 vs 11.2 

 Graus – 2n curs 3,20 1,16  3,20 0,94   15 vs 11.3 

 Graus Formació Específica 3,27 1,14  3,25 1,08   15 vs 11.4 

  Màster 3,30 1,25  3,28 1,17   15 vs 11.5 
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5.2 SATISFACCIÓ DE L’ESTUDIANTAT ENVERS ELS PROGRAMES FORMATIUS 

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

 

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

Pregunta 10- Considero suficients les hores presencials de les assignatures 
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11. La distribució de la càrrega de treball no presencial es distribueix raonablement en el temps 

 

 

 

12. Les proves d’avaluació continuada (parcials, lliurament de proves, pràctiques i treballs, etc.) es 
distribueixen raonablement en el temps 
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13.1 Considero adequat el temps de comunicació de les notes: Proves d’Avaluació Contínua 

 

 

 

13.2 Considero adequat el temps de comunicació de les notes: Notes Finals 
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14. He assolit les competències de les matèries que he cursat (només estudiants de graus) 

 

 

 

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

L’objectiu d’aquest capítol és en primer lloc deixar constància dels principals trets de les dades recollides a fi 
de facilitar la seva anàlisi per part del lector i motivar l’adopció de les mesures preses per part dels 
responsables corresponents. A continuació es detallen els punts febles detectats i les mesures que s’han pres 
per intentar solucionar-los. 

Analitzem en primer lloc les dades de participació dels diferents col·lectius. La participació de l’estudiantat ha 
estat d’un 6,7%, essent la més baixa de les darreres quatre edicions. Cal esmentar que l’estudiantat és un 
col·lectiu que històricament ve caracteritzat per una baixa participació essent la participació més alta d’un 
17%, assolida en el curs 2012-2013. La participació del PDI ha estat del 17,8% i la del PAS del 56,1%. També 
han experimentat un descens, sobre tot en el cas del PDI i, per tant, un dels nostres objectius per les properes 
edicions serà incrementar la participació de tots els col·lectius remarcant la importància del procés de 
recollida d’opinió sobre els serveis i programes formatius de l’Escola, encaminat a la seva millora, en el marc 
del Sistema de Garantia de Qualitat.  

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

 Valoració global dels resultats de cadascun dels col·lectius. 
 Anàlisi comparativa de les respostes dels diversos col·lectius a preguntes de contingut similar. 
 Anàlisi particularitzada per col·lectiu de les respostes a l’actual enquesta, així com entre els 

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

obertes del qüestionari.  
 Anàlisis dels punts febles detectats i propostes d’accions de millora. 

 

VALORACIÓ GLOBAL DELS RESULTATS 

La valoració obtinguda dels serveis de l’ETSETB per part dels seus principals destinataris, l’estudiantat i el 
professorat, es pot considerar positiva en termes generals. La satisfacció global manifestada per ambdós 
conjunts de persones ha assolit de nou valors destacats, concretament una avaluació mitjana, sobre un total 
de 5, de: 

• 3,66 per part dels estudiants (pregunta 9), augmenta lleugerament en relació amb els tres 
darrers cursos. 

• 4,02 pel que fa al professorat  (pregunta 7), ha baixat lleugerament respecte al curs passat, 
però es manté en valors molt propers al 4. 

Malgrat cada quadrimestre s’efectuen enquestes als estudiants sobre l’actuació docent del professorat i les 
assignatures, hem considerat convenient que les enquestes de satisfacció reflecteixin també la satisfacció 
tant dels estudiants com dels professors amb els estudis en els què estan implicats. En el cas dels estudiants, 
el resultat varia entre un 3,08 pels alumnes de Pla 92 fins a un 2,91 pels alumnes de Graus-Fase Inicial. 
Considerem aquests resultats millorables i, per tant, cal analitzar més a fons les causes que porten a alguns 
estudiants a valorar aquest apartat amb les puntuacions més baixes. Pel que fa al professorat, les respostes 
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varien entre un 3 pels professors que imparteixen docència a Graus-Fase inicial i un 3,7 pels professors que 
imparteixen docència a Pla 92. Cal fer esment d’una lleugera disminució respecte al curs anterior en els valors 
obtinguts pel professorat de Graus-Fase comuna (de 3,3 a 3,2), de Graus-Formació específica (de 3,44 a 3,25) i 
d’estudis de Màster de (3,39 a 3,28). 

En quant a l’opinió global del PAS, en general, els resultats obtinguts són molt positius i destaquem el de la 
pregunta 15, “En termes generals, estic satisfet/a de treballar a l’Escola”, la qual ha obtingut una valoració 
mitjana de 4,09. 

ANÀLISI COMPARATIVA DE PREGUNTES COMUNES ESTUDIANTAT-PDI 

En el primer apartat del capítol 5 s’han inclòs les comparacions més significatives entre l’opinió dels dos 
col·lectius en relació als serveis de l’Escola. Com es pot constatar les respostes del PDI a aquestes preguntes 
són, amb algunes poques excepcions, sensiblement més favorables que les que resulten de les enquestes dels 
estudiants. 

La dissensió més gran entre els dos col·lectius es produeix en la resposta a l’afirmació “Qualsevol gestió no 
estandarditzada es resol amb facilitat”. Entenem que la casuística de les gestions que ha de realitzar l’alumnat 
és més elevada que la del professorat, i això pot motivar aquesta diferència.  

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

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

 

ANÀLISI PARTICULARITZADA DE LES RESPOSTES DE CADA COL·LECTIU   

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

 

Estudiantat 

Satisfacció envers els serveis de l’Escola. 

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

Es detecta la necessitat de continuar millorant el temps de resposta a les gestions no presencials, objectiu no 
gens fàcil d’assolir, ja que normalment la major part d’aquestes gestions es produeixen en període de 
matrícula, en el qual el personal de gestió acadèmica està saturat, sobretot en els darrers temps. 
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Cal destacar l’increment sostingut obtingut en els darrers quatre anys en la valoració del tracte rebut pel 
personal de l’Escola.  

Respecte a l’accés a la informació, es pot detectar un canvi de tendència positiu en les valoracions que reben 
les pràctiques acadèmiques externes i els premis PFC/TFG/TFM. Des de l’àrea responsable d’aquests 
processos s’han implementat una sèrie de millores, encaminades a millorar l’accés a la informació, que 
creiem que ja estan donant resultats positius. 

La valoració obtinguda en quant als serveis de tramitació de les places de mobilitat ha millorat i ha revertit la 
tendència a la baixa dels darrers any. Amb l’objectiu de millorar en aquest aspecte el passat curs es va  
avançar la presentació d’aquestes places per donar més temps per fer els tràmits corresponents. 

Satisfacció envers els programes formatius. 

Es pot observar a les gràfiques de l’apartat 5.2 que en la pregunta sobre la satisfacció amb el 
desenvolupament del pla d’estudis en què estic matriculat, la valoració dels alumnes de Grau Fase Inicial és la 
inferior, i les valoracions més altes les proporcionen els alumnes de Màster. 

Les valoracions obtingudes han estat significativament  bones en els dos aspectes següents: 

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

estudiants de grau 

mentre que, de la mateixa manera que el curs passat, s’han obtingut valors baixos en relació a l’adequació de 
la distribució en el temps de la càrrega no presencial de les assignatures. Malgrat tot, aquest valor ha 
augmentat lleugerament respecte al curs passat, com es pot observar en els resultats detallats que es 
proporcionen a la secció 5 d’aquest informe. 

 
També destaca el valor baix obtingut en resposta en relació al temps de comunicació de les notes de les 
proves d’avaluació continuada, tot i que ha millorat respecte al del curs anterior.  
 
Finalment, es posa de manifest el desconeixement que, segons les enquestes, demostra l’estudiantat en 
relació a les activitats de la major part de les associacions que complementen la vida universitària. Aquest 
curs les respostes han estat, en termes generals, més baixes que en l’anterior enquesta. 
 
 

Professorat 

La valoració per part del professorat a l’adaptació dels serveis oferts per l’ETSETB a les seves necessitats, 
encara que continua essent alta amb un 3,93, ha disminuït respecte a la del darrer curs, que era de 4,23 
punts. 

Cal destacar les altes valoracions obtingudes, curs darrera curs, pel que fa al tracte del personal de l’Escola,  i 
la lleugera baixada en la valoració de 4,05 a 3,88 de mitjana en la pregunta de l’accés a informació. 
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En general la majoria dels serveis han baixat lleugerament la seva valoració essent el servei pitjor valorat el 
Procés administratiu de gestió del PFC de Mobilitat amb un 3,43. 

Pel que fa a la satisfacció envers els programes formatius, la valoració de la resposta en referència al 
desenvolupament dels diferents plans d’estudis varia entre 3,0 per la fase inicial dels graus i 3,71 per les 
titulacions regulades pels plans de 1992. Totes aquestes valoracions han disminuït respecte al curs passat.  

Mereixen una atenció especial les preguntes que fan referència a la coordinació entre assignatures, donat 
que han obtingut valoracions que considerem insuficients i en tendència a la baixa curs darrera curs: 

- Coordinació de la càrrega de treball no presencial de l’estudiantat en les diferents assignatures d’un 
quadrimestre: 1,79 

- Coordinació de les assignatures de la mateixa matèria: 2,78 
- Coordinació de les activitats d’avaluació entre assignatures: 1,98.  

 
A la següent secció es detallen les accions que s’estan emprenent per millorar aquest aspecte.  
 

Personal d’administració i serveis 

De les enquestes del PAS s’ha de destacar, a banda d’una satisfacció global de 4,09, el resultat obtingut en les 
següents qüestions: 

• Capacitat professional ben aprofitada 
• Aconsellaria treballar a l’Escola 
• Treball en equip 

Els principals assumptes que han obtingut pitjor valoració per part del PAS, tot i que superior a 3,00, han 
estat:  

• la informació sobre altres àrees de l’Escola, i 
• la comunicació amb el PDI en quant a obtenció d’informació per desenvolupar les seves tasques. 

La mitjana de les respostes a la pregunta sobre el coneixement d’altres àrees de l’escola ha anat baixant els 
darrers anys (3,54-3,22-3,09), i sobre l’escola en general va augmentar per després tornar a disminuir (3,21-
3,7-3,39). La percepció del reconeixement de la feina feta ha augmentat (3,42-3,77), però ha disminuït la 
percepció que es té de la resposta a les propostes de millora que sorgeixen del PAS (4-3,35) i de les directrius, 
guiatge i suport dels caps (4,11-3,78). 

 

CATALOGACIÓ DELS COMENTARIS DE LES PREGUNTES OBERTES  

Atès que en el qüestionari figuraven també preguntes obertes, els enquestats han tingut l’oportunitat de 
manifestar lliurament opinions i/o propostes que s’han recollit de forma estructurada en l’annex 10 per 
temes i, dins de cadascun d’ells, classificades segons el col·lectiu al què pertanyen les persones que les han 
formulat. Enguany hem prescindit de la pràctica anterior de publicar les respostes originals aportades en les 
preguntes obertes de l’enquesta, per tal d’afavorir la seva lectura, per una part, i també per no coartar la 
llibertat de les persones que han contestat a l’enquesta convençudes no tan sols de l'anonimat de la seva 
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identitat, sinó també de la dels seus textos. Tot i així, s’han preservat algunes frases dels comentaris originals 
(entre << >>) pel fet d’estar orientades en la línia de síntesi que busca aquest apartat. 

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

• DOCÈNCIA I ESTUDIS. 
• GESTIÓ ADMINISTRATIVA, TIC I ALTRES SERVEIS DE L’ETSETB 
• GESTIÓ DE LES PERSONES 
• COMUNICACIÓ 
• QÜESTIONARI DE L’ENQUESTA 
• ALTRES SERVEIS NO OFERTS DIRECTAMENT PER L’ETSETB 

Cal destacar que, un cop més, molta gent ha optat per aprofitar aquesta possibilitat i que els comentaris 
rebuts han estat analitzats pels responsables de cada àrea, donant lloc a moltes de les propostes que es 
presenten a l’apartat següent.  

 

PUNTS FEBLES DETECTATS I ACCIONS DE MILLORA 

Com a conseqüència de l’anàlisi realitzat durant aquest curs del funcionament de l’escola en tots els seus 
aspectes, i de la utilització de les valoracions numèriques obtingudes en aquesta enquesta, així com els 
comentaris que es detallen a l’annex 10, s’han emprès una sèrie de projectes, així com accions de millora en 
temes molt concrets. A continuació analitzem els diferents temes treballats, i presentem breument aquests 
projectes i accions, relacionant-los amb la informació extreta d’aquesta enquesta. 

Pla d’estudis 

Definició d’un nou pla d’estudis. Durant la segona part del curs 13-14 i primera del curs 14-15 s’ha treballat en 
la posada en marxa d’un nou pla d’estudis que ha de substituir els cinc graus en l’àmbit de les 
telecomunicacions per un sol grau amb les diferents especialitzacions. En la configuració d’aquest nou grau 
s’han intentat solucionar alguns problemes del grau actual, que a banda de què s’hagin pogut detectar per 
altres vies, es posen també de manifest en alguns dels comentaris rebuts en aquestes enquestes. El nostre 
objectiu és implantar aquest nou grau en el curs 15-16, amb la qual cosa esperem que es produeixi una 
millora en els problemes detectats a la posada en marxa del pla actual. 

Reducció d’hores lectives en algunes assignatures. Els comentaris referents a la reducció d’hores lectives en 
algunes assignatures optatives entenem que fan referència a les assignatures optatives de màster. En 
aquestes assignatures el nombre d’hores de treball no presencial respecte al nombre d’hores presencials és 
més alt que a les assignatures de grau o dels plans antics. Creiem que és necessari un esforç de comunicació 
per tal que els alumnes coneguin aquesta diferència, i conscienciar-los de la importància del treball no 
presencial.  

Docència i rendiment acadèmic 

Respecte a les queixes de casos particulars de mala praxi docent, la direcció de l’escola, a partir dels resultats 
extrems a les enquestes sobre l’actuació docent, intenta detectar aquests casos i prendre les mesures 
adients. Les reunions periòdiques amb els representants de la Delegació d’Alumnes de Telecomunicacions 
faciliten l’obtenció d’informació complementària.  

Alguns comentaris fan referència a la taxa de rendiment, massa baixa a moltes assignatures de l’Escola. Per 
tal de millorar en aquest aspecte s’està treballant en la implantació d’una segona convocatòria d’exàmens, 

Enquestes Satisfacció Serveis de l’ETSETB | 2013-2014 
 



 

34 

juntament amb la implantació de sistemes d’avaluació que fomentin més el treball continuat de l’estudiant 
durant tot el curs. 

Respecte al nivell acadèmic de l’estudiantat que accedeix als estudis, s’estan prenent diverses mesures. Per 
una banda, al curs 14-15 s’ha iniciat un seminari de matemàtiques que té lloc al mes de setembre, abans de 
l’inici de les classes, i que té l’objectiu de millorar la preparació de matemàtiques dels alumnes, tant pel que 
fa referència als seus coneixements, com als seus hàbits de treball i estudi. Per altra banda, els estudis 
d’enginyeria que s’imparteixen estan orientats a un perfil d’estudiants amb una alta motivació per la física, les 
matemàtiques, i les tecnologies de les comunicacions, als quals se’ls pressuposa un nivell elevat de formació 
en els fonaments de la física i les matemàtiques. Una de les accions de millora en les quals s’està treballant es 
focalitza en la difusió a la societat en general, i als centres de formació secundària en particular, dels 
ensenyaments que s’imparteixen a l’Escola, i del perfil necessari per seguir amb èxit aquests estudis.  

Des dels darrers cursos, s’estan reforçant les accions de coordinació. Cada quadrimestre la direcció del centre 
convoca una reunió amb tots els coordinadors de Fase Inicial i una altra reunió amb tots els coordinadors del 
bloc comú. A més, el responsable de grau organitza una reunió anual, o quadrimestral en alguns casos, amb 
els coordinadors de les assignatures del bloc d’especialitat. Probablement el punt més feble és la coordinació 
de l’avaluació i el treball no presencial entre assignatures d’un mateix curs. Amb aquesta finalitat s’estan 
preparant accions de millora. En particular: facilitar una eina informàtica als professors per tal d’informar de 
les proves d’avaluació programades a cada assignatura i estudiar la possibilitat de dedicar una setmana cada 
quadrimestre a la realització de proves d’avaluació, sense interferir amb el desenvolupament normal de les 
classes.  En quant a la coordinació de les diferents matèries, en el nou pla d’estudis s’han establert quatre 
línies de coordinació vertical que han de facilitar aquest procés. 
 
Lliurament de notes 
Hi ha diverses queixes de l’estudiantat sobre el termini  de lliurament de notes. S’ha de remarcar però que la 
mitjana de la resposta a la pregunta “Considero adequat el temps de comunicació de les notes”, ha 
augmentat considerablement respecte al curs passat (de 2,77 a 3,26). Per tal de millorar aquest aspecte es va 
posar en marxa el curs passat una proposta de millora, consistent en incorporar a la normativa d’avaluació de 
l’ETSETB les obligacions de l’estudiantat i el professorat envers la logística d’exàmens (informació prèvia, 
publicació de notes). Es proposa fer més difusió entre el professorat i l’estudiantat d’aquesta normativa. 

Gestió administrativa i TIC 

Un projecte destacat que s’ha efectuat aquest curs ha estat la reestructuració de personal i dels serveis per 
tal de simplificar i optimitzar els processos acadèmics i d’organització. Els efectes d’aquesta reestructuració 
haurien de fer millorar aquests resultats en les properes edicions d’aquesta enquesta. 

A partir dels comentaris realitzats pels estudiants, recollim la proposta d’incorporar un apartat de FAQs  al 
web de l’Escola. Creiem que és una proposta interessant, i que pot facilitar la resolució d’alguns dubtes que 
de manera reiterada es presenten als estudiants. Des de l’àrea de gestió acadèmica es recolliran aquests 
temes i s’integraran properament a la web. 

Tot i els comentaris respecte a la conveniència de facilitar al PDI les tasques administratives (gestió de notes, 
PFC), observem que la mitjana de les respostes a la pregunta sobre la facilitat d’introducció de propostes de 
PFC ha augmentat (3,66-3,94-4), i respecte al procés de gestió del PFC es manté entorn al 3,8. En quant a la 
facilitat d’introducció de notes, es manté entorn al 3,6. Respecte a la signatura electrònica de les actes 
d’avaluació, l’escola és conscient de les dificultats en el procés de signatura digital d’actes, i s’intenta facilitar 
aquest procés al màxim possible. 

Un dels comentaris fa referència a la falta d’informació a les llistes de classe sobre la diferent procedència 
acadèmica dels estudiants de les assignatures de màster. Des de Serveis Informàtics de l’Escola s’atén aquesta 
petició i s’incorporarà la informació sol·licitada a les llistes de classe.  
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En els comentaris es presenta una queixa sobre el funcionament dels ordinadors d’algunes sales. Malgrat 
això, la mitjana de resposta a la pregunta sobre la disponibilitat en condicions per a l’ús de les aules 
informàtiques és 3,73, superior al curs anterior (3,59). L’Escola, dins de les restriccions actuals marcades per 
la manca de recursos, renova aquestes aules periòdicament i se’n realitza el seu manteniment .  

Gestió, planificació i horaris de les assignatures 

A les preguntes obertes es plantegen diferents problemàtiques en relació als horaris per part dels estudiants 
(solapaments, compatibilitat amb feina, publicació, etc.) i del PDI (preferències organitzatives de cada 
assignatura). En aquest aspecte, l’àrea de planificació treballa per aconseguir la publicació tant d’horaris com 
d’exàmens finals de les assignatures com a mínim una setmana abans de les dates de matrícula. En el curs 14-
15 es van complir aquests terminis. En quant a les preferències organitzatives de cada assignatura, es van 
realitzar reunions d’horaris amb els coordinadors de cada curs, per tal d’atendre al màxim les preferències de 
cada assignatura. Es proposa seguir fent aquestes reunions periòdicament.  

Altres serveis 

Respecte a la gestió i tramitació dels processos de mobilitat, es comenta la necessitat d’agilitzar-los. En 
aquest cas, la resposta mitjana a la pregunta sobre el temps de resolució de la gestió de mobilitat ha 
augmentat des del 3,16 al 3,53. En quant a la tramitació de les places a través d’e-secretaria, també ha 
augmentat de 3,03 a 3,46.  

Pàgina web i intranet 

Des del PDI sorgeix la proposta de millorar la web i la intranet. Un dels projectes actuals de l’escola és 
precisament la millora global del web. 

Comunicació 

Alguns comentaris apunten cap a una manca de comunicació interna entre el personal de l’escola. La 
reestructuració dels serveis que s’ha posat en marxa hauria de servir per millorar aquest aspecte. Els resultats 
es valoraran a properes edicions d’aquesta enquesta. 

Alguns alumnes demanen una millora en el sistema de notificacions i informació. La mitjana a les respostes 
sobre l’accés a la informació de l’escola ha augmentat lleugerament i és actualment de 3,43. La 
reestructuració dels serveis, que permetrà un treball més cohesionat de les àrees de gestió acadèmica i de 
planificació, s’ha de traduir també en una millora d’aquest aspecte.  

El PDI demana una millora en les notificacions realitzades per mail i en la informació d’horaris, exàmens, 
aules, etc. La mitjana de les respostes a la pregunta sobre la informació d’horaris, calendaris, exàmens i 
normatives és de 4,26. Respecte als horaris, s’ha posat en marxa una eina generadora d’horaris. S’ha millorat 
també aquest curs la presentació de la informació d’exàmens.  

La manca d’informació que tenen els alumnes de les associacions que complementen la vida universitària es 
posa de manifest tant en els resultats numèrics de l’enquesta com en els comentaris. Una acció de millora en 
aquesta línia serà la divulgació de la informació de les associacions mitjançant una activitat a la Festa de dia 
de l’ETSETB que té lloc anualment. 

Sobre l’enquesta 

Es proposa afegir qüestions sobre la cantina, copisteria i divulgació d’activitats per fomentar l’emprenedoria. 
Tot i que alguns són aspectes sobre els quals l’ETSETB no té una incidència directa, considerem que aquestes 
enquestes de satisfacció han de reflectir també la opinió dels diferents col·lectius sobre tots els aspectes 
universitaris rellevants, i per tant s’estudiarà la inclusió de preguntes addicionals sobre aquests temes a les 
enquestes del proper curs.   
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7. ANNEX PREGUNTES ENQUESTES 
Enquesta de satisfacció de l'Escola Tècnica Superior  

d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona.  
Estudiantat 

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

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Premis PFC/TFG/TFM ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

• Actes institucionals ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

7. El temps de resolució és raonable en:       

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

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

• Gestió PFC/TFG/TFM ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       
8. Els serveis que m’ofereix l’Escola són adequats en:        
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• Tramitació de certificacions i altres documents acadèmics ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

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

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

       

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

 

SATISFACCIÓ ENVERS ELS PROGRAMES FORMATIUS 

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

• Pla 92 2C ⃝      

• Graus – 1r curs ⃝      

• Graus – 2n curs ⃝      

• Graus Formació Específica ⃝      

• Màsters ⃝      

       

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

       

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

13. Considero adequat el temps de comunicació de les notes       

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

• Notes Finals ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

15. Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual estic matriculat. ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

 
VIDA UNIVERSITÀRIA 

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

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

• DAT – Delegació d’Alumnes de Telecomunicació- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
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• ABRIDOC - Associació de Becaris de Recerca i Doctorands de la UPC- ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

• AESS Estudiants -Aerospace and Electronic Systems Society 
⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Arreplegats – Arreplegats de la zona universitària ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

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

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

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

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

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

• Club.NET ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

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

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

• LinuxUPC ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Radio Art ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Sin Vergüenza ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

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

       

 

 
Preguntes obertes: 

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

 

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

PDI 
 

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

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

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

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

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

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

       

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

       

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

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

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

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

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

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

• Guies docents ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

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

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• El lliurament i distribució de correu intern i de missatgeria ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 
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7. En general, estic satisfet/a amb els serveis que rebo de l’Escola ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

 

SATISFACCIÓ ENVERS ELS PROGRAMES FORMATIUS 

       

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

mateix curs 
⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

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

• Pla 92  ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Graus – 1r curs ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• Graus – 2n curs  ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

• Màsters ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

 

Preguntes obertes: 

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

 

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

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

       

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

      

• Estudiantat ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

• PDI ⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

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

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

       

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

       

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

       

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

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

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

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

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

       

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

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

       

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

       

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

⃝ 1 ⃝ 2 ⃝ 3 ⃝ 4 ⃝ 5 ⃝ N/C 

       

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

 

Preguntes obertes: 

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

 

 

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

 

 

 

  

Nº respostes: 126

Satisfacció envers els serveis de l'Escola                                                                                                                           

126

Mitjana
Desv. 
tipus

10 7,9% 13 10,3% 24 19,0% 41 32,5% 20 15,9% 18 14,3% 3,44 1,19

8 6,3% 27 21,4% 31 24,6% 42 33,3% 5 4,0% 13 10,3% 3,08 1,04

16 12,7% 33 26,2% 24 19,0% 24 19,0% 3 2,4% 26 20,6% 2,65 1,10

8 6,3% 16 12,7% 26 20,6% 49 38,9% 19 15,1% 8 6,3% 3,47 1,12

5 4,0% 4 3,2% 14 11,1% 49 38,9% 47 37,3% 7 5,6% 4,08 1,01

4 3,2% 0 0,0% 8 6,3% 18 14,3% 26 20,6% 70 55,6% 4,11 1,12

4 3,2% 2 1,6% 14 11,1% 37 29,4% 27 21,4% 42 33,3% 3,96 1,01

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

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

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

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

ESTUDIANTAT

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

1 2 3 4 5 NS/NC

3. Qualsevol gestió no estandarditzada es resol amb facilitat

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica)

Àrea de Relacions Externes (mobilitat i pràctiques amb empreses)

Àrea de Recursos i Serveis (consergeria i gestió de recursos)
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Mitjana
Desv. 
tipus

4 3,2% 7 5,6% 6 4,8% 44 34,9% 61 48,4% 4 3,2% 4,24 1,01

7 5,6% 8 6,3% 25 19,8% 37 29,4% 44 34,9% 5 4,0% 3,85 1,16

4 3,2% 15 11,9% 17 13,5% 47 37,3% 36 28,6% 7 5,6% 3,81 1,11

9 7,1% 16 12,7% 23 18,3% 18 14,3% 11 8,7% 49 38,9% 3,08 1,22

12 9,5% 14 11,1% 20 15,9% 13 10,3% 9 7,1% 58 46,0% 2,90 1,28

7 5,6% 14 11,1% 19 15,1% 13 10,3% 6 4,8% 67 53,2% 2,95 1,17

3 2,4% 6 4,8% 27 21,4% 35 27,8% 16 12,7% 39 31,0% 3,63 0,98

5 4,0% 13 10,3% 20 15,9% 25 19,8% 10 7,9% 53 42,1% 3,30 1,13

7 5,6% 8 6,3% 16 12,7% 22 17,5% 12 9,5% 61 48,4% 3,37 1,23

8 6,3% 9 7,1% 16 12,7% 20 15,9% 9 7,1% 64 50,8% 3,21 1,24

5 4,0% 5 4,0% 10 7,9% 17 13,5% 8 6,3% 81 64,3% 3,40 1,23

6 4,8% 2 1,6% 12 9,5% 15 11,9% 7 5,6% 84 66,7% 3,36 1,25

4 3,2% 3 2,4% 9 7,1% 13 10,3% 4 3,2% 93 73,8% 3,30 1,19

6 4,8% 7 5,6% 19 15,1% 21 16,7% 12 9,5% 61 48,4% 3,40 1,18

3 2,4% 3 2,4% 10 7,9% 13 10,3% 6 4,8% 91 72,2% 3,46 1,15

0 0,0% 2 1,6% 6 4,8% 8 6,3% 1 0,8% 109 86,5% 3,47 0,80

1 0,8% 2 1,6% 8 6,3% 17 13,5% 4 3,2% 94 74,6% 3,66 0,90

1 0,8% 6 4,8% 8 6,3% 11 8,7% 8 6,3% 92 73,0% 3,56 1,13

6 4,8% 8 6,3% 16 12,7% 20 15,9% 8 6,3% 68 54,0% 3,28 1,18

4 3,2% 5 4,0% 18 14,3% 27 21,4% 20 15,9% 52 41,3% 3,73 1,10

2 1,6% 8 6,3% 23 18,3% 27 21,4% 16 12,7% 50 39,7% 3,62 1,02

3 2,4% 9 7,1% 29 23,0% 64 50,8% 15 11,9% 6 4,8% 3,66 0,88

NS/NC1 2 3 4 5

Composició i reglamentació dels òrgans de govern

7. El temps de resolució és raonable en:

Gestió de la mobilitat

Gestió dels convenis de cooperació educativa

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

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

Tramitació dels convenis de cooperació educativa amb les empreses

Gestió PFC/TFG/TFM

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

Actes de promoció

Tramitació de certificacions i altres documents acadèmics

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

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

Disponibilitat en condicions per a l'ús dels laboratoris docents

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

Actes institucionals

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

Guies docent i d'estudis

Programes de mobilitat

Pràctiques acadèmiques externes (CCE)

Premis PFC/TFG/TFM

Agenda i notícies

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

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

Horaris, calendari lectiu i d'exàmens, normatives acadèmiques
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Satisfacció envers els programes formatius                                                                                                                                        

25 19,8% 23 18,3% 30 23,8% 31 24,6% 10 7,9% 7 5,6%

Mitjana
Desv. 
tipus

5 4,0% 5 4,0% 23 18,3% 41 32,5% 42 33,3% 10 7,9% 3,95 1,06

13 10,3% 33 26,2% 31 24,6% 28 22,2% 10 7,9% 11 8,7% 2,90 1,15

10 7,9% 23 18,3% 31 24,6% 36 28,6% 14 11,1% 12 9,5% 3,18 1,16

16 12,7% 28 22,2% 30 23,8% 31 24,6% 10 7,9% 11 8,7% 2,92 1,19

9 7,1% 8 6,3% 31 24,6% 42 33,3% 26 20,6% 10 7,9% 3,59 1,14

4 3,2% 8 6,3% 18 14,3% 39 31,0% 17 13,5% 40 31,7% 3,66 1,05

13 10,3% 22 17,5% 25 19,8% 49 38,9% 8 6,3% 9 7,1% 3,15 1,1515. Em satisfà com es desenvolupa el pla d’estudis en el qual estic matriculat/da 

Identifica el teu pla d'Estudis

10. Considero suficients les hores presencials de les assignatures

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

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

13. Considero adequat el temps de comunicació de les notes

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

Proves d'Avaluació Continua

Notes Finals

1 2 3 4 5 NS/NC

NS/NCPla 92 2C
Graus Fase 

Inicial
Graus Fase 

Comuna

Graus 
Formació 
Específica

Màsters

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

Mitjana
Desv. 
tipus

5 4,0% 2 1,6% 64 50,8% 16 12,7% 8 6,3% 31 24,6% 3,21 0,84

73 57,9% 5 4,0% 4 3,2% 0 0,0% 0 0,0% 44 34,9% 1,16 0,48

6 4,8% 4 3,2% 61 48,4% 16 12,7% 7 5,6% 32 25,4% 3,15 0,87

37 29,4% 8 6,3% 36 28,6% 4 3,2% 1 0,8% 40 31,7% 2,12 1,07

57 45,2% 7 5,6% 17 13,5% 1 0,8% 1 0,8% 43 34,1% 1,58 0,94

57 45,2% 6 4,8% 18 14,3% 2 1,6% 1 0,8% 42 33,3% 1,62 0,98

58 46,0% 7 5,6% 20 15,9% 0 0,0% 1 0,8% 40 31,7% 1,59 0,93

30 23,8% 4 3,2% 42 33,3% 6 4,8% 3 2,4% 41 32,5% 2,39 1,15

46 36,5% 4 3,2% 32 25,4% 2 1,6% 0 0,0% 42 33,3% 1,88 1,01

65 51,6% 3 2,4% 12 9,5% 2 1,6% 0 0,0% 44 34,9% 1,40 0,83

39 31,0% 9 7,1% 32 25,4% 2 1,6% 3 2,4% 41 32,5% 2,07 1,12

33 26,2% 8 6,3% 40 31,7% 2 1,6% 1 0,8% 42 33,3% 2,17 1,03

72 57,1% 2 1,6% 9 7,1% 0 0,0% 1 0,8% 42 33,3% 1,29 0,75

10 7,9% 6 4,8% 59 46,8% 10 7,9% 4 3,2% 37 29,4% 2,91 0,90

64 50,8% 7 5,6% 11 8,7% 0 0,0% 0 0,0% 44 34,9% 1,35 0,71

20 15,9% 4 3,2% 49 38,9% 9 7,1% 5 4,0% 39 31,0% 2,71 1,11

65 51,6% 5 4,0% 12 9,5% 1 0,8% 0 0,0% 43 34,1% 1,39 0,78

59 46,8% 6 4,8% 19 15,1% 0 0,0% 0 0,0% 42 33,3% 1,52 0,84

70 55,6% 8 6,3% 5 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 43 34,1% 1,22 0,54

66 52,4% 4 3,2% 12 9,5% 1 0,8% 0 0,0% 43 34,1% 1,37 0,78

59 46,8% 6 4,8% 16 12,7% 2 1,6% 1 0,8% 42 33,3% 1,57 0,96

67 53,2% 4 3,2% 11 8,7% 0 0,0% 0 0,0% 44 34,9% 1,32 0,70

71 56,3% 4 3,2% 7 5,6% 0 0,0% 0 0,0% 44 34,9% 1,22 0,59

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

NS/NC

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

DAT - Delegació d'Alumnes de Telecomunicacions

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

A. C. Telecogresca

1 2 3 4 5

AESS Estudiants - Aerospace and Electronic Systems Society

Arreplegats - Arreplegats de la zona universitària

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

AVED - Assoc. de Vídeo Edició Digital

BEST - Board of European Students of Technology

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

CEO - Centre d'Estudis Orientals

CET - Club Esportiu de Telecos

Club Rugby UPC

Club.NET

DISTORSIÓ - Associació Cultural de l'ETSETB

ESF - Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

FÒRUM de les Telecomunicacions i l'Electrònica

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

LinuxUPC

Radio Art

Sin Vergüenza

Taller de Só

Tuna d'Enginyers de Telecomunicació de Barcelona

TxT - Tecnologia per a Tothom
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PDI
Nº respostes: 48 48

Satisfacció envers els serveis de l'Escola:                                                                                                                                                        

Mitjana
Desv. 
tipus

0 0,0% 5 10,4% 3 6,3% 17 35,4% 19 39,6% 4 8,3% 4,14 0,98

1 2,1% 4 8,3% 5 10,4% 16 33,3% 11 22,9% 11 22,9% 3,86 1,06

0 0,0% 5 10,4% 8 16,7% 20 41,7% 9 18,8% 6 12,5% 3,79 0,92

0 0,0% 6 12,5% 2 4,2% 23 47,9% 9 18,8% 8 16,7% 3,88 0,94

0 0,0% 3 6,3% 3 6,3% 19 39,6% 17 35,4% 6 12,5% 4,19 0,86

0 0,0% 0 0,0% 3 6,3% 5 10,4% 38 79,2% 2 4,2% 4,76 0,57

0 0,0% 0 0,0% 4 8,3% 7 14,6% 33 68,8% 4 8,3% 4,66 0,64

0 0,0% 0 0,0% 4 8,3% 11 22,9% 28 58,3% 5 10,4% 4,56 0,67

0 0,0% 2 4,2% 7 14,6% 14 29,2% 23 47,9% 2 4,2% 4,26 0,88

2 4,2% 3 6,3% 11 22,9% 16 33,3% 13 27,1% 3 6,3% 3,78 1,08

1 2,1% 2 4,2% 9 18,8% 14 29,2% 20 41,7% 2 4,2% 4,09 1,01

0 0,0% 3 6,3% 8 16,7% 17 35,4% 11 22,9% 9 18,8% 3,92 0,90

0 0,0% 6 12,5% 11 22,9% 13 27,1% 7 14,6% 11 22,9% 3,57 0,99

0 0,0% 3 6,3% 15 31,3% 13 27,1% 7 14,6% 10 20,8% 3,63 0,88

Informació sobre òrgans de govern

Actes institucionals i/o de promoció

Agenda i notícies

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

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

Horaris, calendari, exàmens, normatives

Guies docents

Llistats d'alumnes

1 2 3 4 5

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

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

3. Normalment, es gestionen els tràmits amb rapidesa

Serveis Tècnics i Informàtics

NS/NC

Serveis Administratius de gestió econòmica i de recursos 

Serveis Administratius de suport a la docència

2. Qualsevol gestió no estandaritzada es resol amb facilitat

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

Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria Acadèmica)

Àrea de Planificació i Estudis (horaris, calendari, aules)
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Mitjana
Desv. 
tipus

0 0,0% 2 4,2% 5 10,4% 11 22,9% 7 14,6% 23 47,9% 3,92 0,91

0 0,0% 3 6,3% 6 12,5% 12 25,0% 6 12,5% 21 43,8% 3,78 0,93

0 0,0% 2 4,2% 9 18,8% 11 22,9% 9 18,8% 17 35,4% 3,87 0,92

0 0,0% 7 14,6% 9 18,8% 17 35,4% 6 12,5% 9 18,8% 3,56 0,97

0 0,0% 1 2,1% 3 6,3% 14 29,2% 4 8,3% 26 54,2% 3,95 0,72

0 0,0% 1 2,1% 4 8,3% 19 39,6% 11 22,9% 13 27,1% 4,14 0,73

3 6,3% 9 18,8% 4 8,3% 16 33,3% 13 27,1% 3 6,3% 3,60 1,29

1 2,1% 3 6,3% 1 2,1% 18 37,5% 19 39,6% 6 12,5% 4,21 0,98

1 2,1% 2 4,2% 4 8,3% 16 33,3% 11 22,9% 14 29,2% 4,00 0,98

1 2,1% 5 10,4% 7 14,6% 13 27,1% 13 27,1% 9 18,8% 3,82 1,12

1 2,1% 5 10,4% 5 10,4% 7 14,6% 5 10,4% 25 52,1% 3,43 1,20

1 2,1% 4 8,3% 10 20,8% 16 33,3% 14 29,2% 3 6,3% 3,84 1,04

0 0,0% 1 2,1% 8 16,7% 16 33,3% 16 33,3% 7 14,6% 4,15 0,82

0 0,0% 2 4,2% 6 12,5% 28 58,3% 11 22,9% 1 2,1% 4,02 0,74

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

1 2 3 4 5 NS/NC

Suport TIC de les sales de presentacions i reunions

La facilitat d'introducció de notes

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

La facilitat d'introducció de propostes de PFC/TFG/TFM

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

 La realització d'actes acadèmics institucionals

Actes de Promoció dels Estudis

Difusió de noticies o esdeveniments

Adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels laboratoris

Suport TIC a les aules informàtiques de l'A2

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

El procés administratiu de gestió del PFC/TFG/TFM d'escola

El procés administratiu de gestió del PFC/TFG/TFM de Mobilitat

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

El lliurament i distribució del correu intern i de missatgeria
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Satisfacció envers els programes formatius:                                                                                                                                                        

Mitjana
Desv. 
tipus

17 35,4% 18 37,5% 8 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 5 10,4% 1,79 0,74

5 10,4% 13 27,1% 19 39,6% 5 10,4% 4 8,3% 2 4,2% 2,78 1,07

12 25,0% 20 41,7% 8 16,7% 0 0,0% 1 2,1% 7 14,6% 1,98 0,85

0 0,0% 4 8,3% 7 14,6% 10 20,8% 7 14,6% 20 41,7% 3,71 1,01

1 2,1% 5 10,4% 5 10,4% 3 6,3% 2 4,2% 32 66,7% 3,00 1,15

0 0,0% 4 8,3% 5 10,4% 5 10,4% 1 2,1% 33 68,8% 3,20 0,94

2 4,2% 5 10,4% 7 14,6% 12 25,0% 2 4,2% 20 41,7% 3,25 1,08

1 2,1% 7 14,6% 5 10,4% 8 16,7% 4 8,3% 23 47,9% 3,28 1,17

Graus - 2n curs

Graus Formació Específica

Màsters

Graus - 1r curs

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

Pla 92

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

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

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

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

3 4 5 NS/NC1 2
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PAS
Nº respostes: 23 23

Mitjana
Desv. 
tipus

0 0,0% 0 0,0% 7 30,4% 10 43,5% 2 8,7% 4 17,4% 3,74 0,65

0 0,0% 0 0,0% 3 13,0% 14 60,9% 4 17,4% 2 8,7% 4,05 0,59

0 0,0% 0 0,0% 1 4,3% 17 73,9% 3 13,0% 2 8,7% 4,10 0,44

0 0,0% 0 0,0% 5 21,7% 11 47,8% 0 0,0% 7 30,4% 3,69 0,48

1 4,3% 2 8,7% 6 26,1% 10 43,5% 3 13,0% 1 4,3% 3,55 1,01

1 4,3% 1 4,3% 6 26,1% 8 34,8% 7 30,4% 0 0,0% 3,83 1,07

2 8,7% 6 26,1% 5 21,7% 8 34,8% 1 4,3% 1 4,3% 3,00 1,11

1 4,3% 7 30,4% 5 21,7% 9 39,1% 1 4,3% 0 0,0% 3,09 1,04

1 4,3% 3 13,0% 6 26,1% 12 52,2% 1 4,3% 0 0,0% 3,39 0,94

1 4,3% 5 21,7% 4 17,4% 11 47,8% 2 8,7% 0 0,0% 3,35 1,07

1 4,3% 2 8,7% 4 17,4% 10 43,5% 0 0,0% 6 26,1% 3,35 0,93

Estudiantat

PDI

Usuaris/usuàries interns UPC

Altres  Usuaris/usuàries externs

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3 4 5 NS/NC

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

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

0 0,0% 2 8,7% 5 21,7% 12 52,2% 4 17,4% 0 0,0% 3,78 0,85

1 4,3% 1 4,3% 6 26,1% 12 52,2% 3 13,0% 0 0,0% 3,65 0,93

0 0,0% 1 4,3% 5 21,7% 8 34,8% 8 34,8% 1 4,3% 4,05 0,90

0 0,0% 1 4,3% 7 30,4% 9 39,1% 6 26,1% 0 0,0% 3,87 0,87

0 0,0% 2 8,7% 5 21,7% 11 47,8% 4 17,4% 1 4,3% 3,77 0,87

0 0,0% 0 0,0% 6 26,1% 10 43,5% 7 30,4% 0 0,0% 4,04 0,77

0 0,0% 0 0,0% 5 21,7% 11 47,8% 7 30,4% 0 0,0% 4,09 0,73

5 NS/NC

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

1 2 3 4

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

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

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

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

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

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

10. L'Equip Directiu de l'Escola té una política d'actuació ben definida
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9. ANNEX SATISFACCIÓ DE L’ESTUDIANTAT ENVERS ELS PROGRAMES FORMATIUS PER PLA D’ESTUDIS 
 

 

25 19,8% 23 18,3% 30 23,8% 31 24,6% 10 7,9% 7 5,6%

10- Considero suficients les hores presencials de les assignatures

Total Mitjana Des. Típica

0 0,0% 0 0,0% 6 24,0% 9 36,0% 9 36,0% 1 4,0% 25 4,12 0,80
2 8,7% 0 0,0% 5 21,7% 8 34,8% 7 30,4% 1 4,3% 23 3,82 1,18
0 0,0% 4 13,3% 4 13,3% 10 33,3% 12 40,0% 0 0,0% 30 4,00 1,05
1 3,2% 1 3,2% 4 12,9% 13 41,9% 11 35,5% 1 3,2% 31 4,07 0,98
2 20,0% 0 0,0% 4 40,0% 1 10,0% 3 30,0% 0 0,0% 10 3,30 1,49
5 4,2% 5 4,2% 23 19,3% 41 34,5% 42 35,3% 3 2,5% 119 3,95 1,06

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

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

2 8,0% 8 32,0% 8 32,0% 5 20,0% 2 8,0% 0 0,0% 25 2,88 1,09
1 4,3% 7 30,4% 7 30,4% 4 17,4% 2 8,7% 2 8,7% 23 2,95 1,07
4 13,3% 6 20,0% 8 26,7% 9 30,0% 2 6,7% 1 3,3% 30 2,97 1,18
4 12,9% 11 35,5% 5 16,1% 8 25,8% 2 6,5% 1 3,2% 31 2,77 1,19
2 20,0% 1 10,0% 3 30,0% 2 20,0% 2 20,0% 0 0,0% 10 3,10 1,45

13 10,9% 33 27,7% 31 26,1% 28 23,5% 10 8,4% 4 3,4% 119 2,90 1,15Total

Pla 92 2C
Graus - 1r curs
Graus - 2n curs
Graus Formació Específica
Màster 

Graus Formació Específica
Màster 
Total

NS/NC1 2 3 4 5

Pla 92 2C
Graus - 1r curs
Graus - 2n curs

126

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

Pla 92 2C Graus Fase Inicial Graus Fase Comuna

Identifica el teu pla d'Estudis

Graus Formació 
Específica

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

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

3 12,0% 5 20,0% 8 32,0% 8 32,0% 0 0,0% 1 4,0% 25 2,88 1,03
1 4,3% 5 21,7% 6 26,1% 5 21,7% 4 17,4% 2 8,7% 23 3,29 1,19
4 13,3% 4 13,3% 8 26,7% 9 30,0% 5 16,7% 0 0,0% 30 3,23 1,28
2 6,5% 7 22,6% 7 22,6% 10 32,3% 3 9,7% 2 6,5% 31 3,17 1,14
0 0,0% 2 20,0% 2 20,0% 4 40,0% 2 20,0% 0 0,0% 10 3,60 1,07

10 8,4% 23 19,3% 31 26,1% 36 30,3% 14 11,8% 5 4,2% 119 3,18 1,16

13.1 Considero adequat el temps de comunicació de les notes: Proves d'Avaluació Contínua

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

2 8,0% 9 36,0% 9 36,0% 3 12,0% 2 8,0% 0 0,0% 25 2,76 1,05
4 17,4% 7 30,4% 7 30,4% 4 17,4% 0 0,0% 1 4,3% 23 2,50 1,01
5 16,7% 4 13,3% 5 16,7% 12 40,0% 4 13,3% 0 0,0% 30 3,20 1,32
3 9,7% 8 25,8% 9 29,0% 5 16,1% 3 9,7% 3 9,7% 31 2,89 1,17
2 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 70,0% 1 10,0% 0 0,0% 10 3,50 1,35

16 13,4% 28 23,5% 30 25,2% 31 26,1% 10 8,4% 4 3,4% 119 2,92 1,19

13.2 Considero adequat el temps de comunicació de les notes: Notes Finals

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

2 8,0% 0 0,0% 11 44,0% 10 40,0% 2 8,0% 0 0,0% 25 3,40 0,96
1 4,3% 1 4,3% 6 26,1% 10 43,5% 4 17,4% 1 4,3% 23 3,68 0,99
4 13,3% 2 6,7% 8 26,7% 8 26,7% 8 26,7% 0 0,0% 30 3,47 1,33
1 3,2% 3 9,7% 4 12,9% 10 32,3% 11 35,5% 2 6,5% 31 3,93 1,13
1 10,0% 2 20,0% 2 20,0% 4 40,0% 1 10,0% 0 0,0% 10 3,20 1,23
9 7,6% 8 6,7% 31 26,1% 42 35,3% 26 21,8% 3 2,5% 119 3,59 1,14

Total

Pla 92 2C
Graus - 1r curs
Graus - 2n curs
Graus Formació Específica
Màster 

Pla 92 2C
Graus - 1r curs
Graus - 2n curs
Graus Formació Específica
Màster 

Total

Pla 92 2C
Graus - 1r curs
Graus - 2n curs
Graus Formació Específica
Màster 
Total
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14. He assolit les competències de les matèries que he cursat (només estudiants de graus)

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

0 0,0% 0 0,0% 1 4,0% 0 0,0% 1 4,0% 23 92,0% 25 4,00 1,41
1 4,3% 3 13,0% 3 13,0% 13 56,5% 1 4,3% 2 8,7% 23 3,48 0,98
0 0,0% 4 13,3% 5 16,7% 14 46,7% 5 16,7% 2 6,7% 30 3,71 0,94
3 9,7% 0 0,0% 9 29,0% 8 25,8% 9 29,0% 2 6,5% 31 3,69 1,23
0 0,0% 1 10,0% 0 0,0% 4 40,0% 1 10,0% 4 40,0% 10 3,83 0,98
4 3,4% 8 6,7% 18 15,1% 39 32,8% 17 14,3% 33 27,7% 119 3,66 1,05

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

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

2 8,0% 7 28,0% 4 16,0% 11 44,0% 1 4,0% 0 0,0% 25 3,08 1,12
4 17,4% 3 13,0% 7 30,4% 7 30,4% 1 4,3% 1 4,3% 23 2,91 1,19
4 13,3% 3 10,0% 8 26,7% 13 43,3% 2 6,7% 0 0,0% 30 3,20 1,16
3 9,7% 5 16,1% 5 16,1% 15 48,4% 2 6,5% 1 3,2% 31 3,27 1,14
0 0,0% 4 40,0% 1 10,0% 3 30,0% 2 20,0% 0 0,0% 10 3,30 1,25

13 10,9% 22 18,5% 25 21,0% 49 41,2% 8 6,7% 2 1,7% 119 3,15 1,15

Pla 92 2C
Graus - 1r curs
Graus - 2n curs
Graus Formació Específica

Total
Màster 

Pla 92 2C
Graus - 1r curs
Graus - 2n curs
Graus Formació Específica
Màster 
Total
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10.   ANNEX COMENTARIS REBUTS 
 

Les respostes a les preguntes obertes de l’enquesta han estat tractades i resumides temàticament per 
facilitar la seva lectura.  

Enguany hem prescindit de la pràctica anterior de publicar les respostes originals aportades en les preguntes 
obertes de l’enquesta, per una banda per afavorir la seva lectura, però també per tal de no coartar la llibertat 
de les persones que han contestat a l’enquesta convençudes no tan sols de l'anonimat de la seva identitat, 
sinó també de la dels seus textos. Tot i així, s’han preservat algunes frases dels comentaris originals (entre << 
>>) pel fet d’estar orientades en la línia de síntesi que busca aquest apartat. 

Degut al poc representatiu nombre de respostes a les preguntes obertes, s’han especificat en tot moment 
quantes persones opinen sobre què. L’objectiu és, per tant, no sobredimensionar opinions que en molts casos 
provenen d’un únic comentari d’una sola persona, però alhora reflectir totes les intervencions.  
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10.1. DOCÈNCIA I ESTUDIS 

10.1.1. Pla estudis 

ESTUDIANTAT 

Els plans d’estudis de les titulacions de l’ETSETB han estat un dels temes més recurrents per part del col·lectiu 
d’estudiants, amb nou comentaris.  

Respecte al pla d’estudis de Grau, un alumne considera que la quantitat de coneixements que contempla la 
titulació de grau no s’assoleixen en la durada establerta d’un programa d’aquest tipus (quatre anys) i que 
seria necessari un any addicional. Un altre alumne considera que algunes optatives que només s’ofereixen en 
algun dels graus, o com a optatives, haurien de ser obligatòries per tots els graus. També es comenta la 
dificultat de cursar simultàniament les assignatures EM i ACAL. 

En un altre comentari per part de l’estudiantat s’aprecia que els estudis de Grau, donat que el Pla de Bolonya 
és força recent, estan en procés d’adaptació i reconfiguració si partim del pla anterior (pla 92). El pla anterior 
té un nivell força elevat i es tracta de mantenir el nivell però amb l’estructura nova. Es recomana no baixar el 
nivell de les assignatures més complexes. Al mateix temps, s’opina que <<intentar fer molta pràctica és 
coherent, però amb la rapidesa amb que les tecnologies avancen, les assignatures haurien de canviar els 
continguts cada quadrimestre>>.  

Per part d’un alumne es dubta de la funcionalitat de les competències transversals de grau. Li sembla 
incorrecte que les assignatures de projectes (ENTIC, PBE i PAE) s’equiparin a crèdits d’especialització, i es 
deixen de fer assignatures d’especialitat per fer aquestes assignatures.   

De forma més específica i en relació al pla 92, un estudiant contempla que <<La retallada d'hores en algunes 
optatives de major complexitat i/o amb laboratoris (Arrays, CLP, etc.) afecta directament a la quantitat i 
qualitat de temari. Mentre que per norma general, el volum d'hores per les troncals és adequat, per algunes 
optatives ho veig un error>>. 

Respecte als aspectes a millorar, hi ha hagut una referència puntual, per part d’un alumne, al fet de 
diferenciar la titulació d’Electrònica de la de Telecomunicacions, al mateix temps que es considera que seria 
útil per l’estudiantat <<realitzar alguna visita a indústries del sector de l'Electrònica>>. 
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Un estudiant que pertany al pla 92, en la qüestió relativa a les millores, percep que les noves titulacions 
sorgides del Pla de Bolonya tenen prioritat en detriment de les titulacions del pla 92. Es posa l’exemple de 
que hi ha assignatures significatives per la formació d’un enginyer de Telecomunicació del pla 92 que no 
haurien d’estar <<limitades a graus o a optatives>>.   

Un estudiant comenta en l’apartat d’Aspectes a millorar que caldria <<promocionar i facilitar [..] la mobilitat 
internacional>> en major mesura, <<ja que, en teoria, la UPC és un campus d'excel·lència internacional>>. 

PDI 

Des del col·lectiu PDI, hi ha hagut una aportació en referència al pla d’estudis (sense especificar el tipus de 
titulació): <<S'expliquen temàtiques massa complexes en relació al nivell de l'estudiantat>>, <<es dóna poc 
valor/èmfasi en l'experimentalitat>> i cal que els temaris responguin <<a un full de ruta lògic i a una visió 
global de la titulació>>.  

10.1.2. Docència i rendiment acadèmic 

ESTUDIANTAT 

Cinc estudiants consideren que en alguns casos particulars la docència no és prou bona, i que s’hauria de 
millorar. Es comenten diversos aspectes relacionats amb mala praxis: la forma de transmetre el temari, o no 
ajustar-s’hi, la manca de vocació en la docència, etc. En un altre comentari es demana una <<millor empatia 
amb les càrregues [acadèmiques] dels estudiants>>. 

S’han fet dues referències a la correcció/avaluació d’assignatures, un cas dels quals cita que <<quan en una 
carrera hi ha tants repetidors ja no és només un problema relacionat únicament amb els alumnes>>.  

Un estudiant proposa millores tal com una <<bona distribució de la pissarra, utilització de la pissarra per 
sobre de les diapositives, planificació no només pel propi professor sinó per aclarir als alumnes el camí que es 
segueix, etc.>> al mateix temps que anima a que es puguin <<fer casos pràctics sense que aquests acabin 
suposant una càrrega on fer previs i memòries excessivament llargs eviten que es pugui gaudir de la aplicació 
pràctica i realment increïble que poden arribar a tenir els conceptes teòrics>>. 

PDI 

Per part del PDI, un comentari insta a que es pensi <<en el bé comú de la institució i del servei públic que 
presta>> en referència a la distribució o repartiment de l'encàrrec docent, i anima als òrgans de decisió de 
l’escola a vetllar per aquesta fita. 

Cal destacar una aportació que esmenta que caldria tenir en compte i <<estudiar la motivació dels estudiants, 
l'aprofitament que fan de les classes i veure, amb flexibilitat i disponibilitat per part del personal tècnic, com 
millorar el rendiment acadèmic amb tots els recursos que tenim>>, al mateix temps que <<hauríem de ser mes 
flexibles en adaptar els mitjans als diferents perfils d'estudiants que tenim, i no al inrevés>>. 
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També s’ha anotat que es té la percepció que <<s'espera del professor que estigui sempre online>>, que al 
primer quadrimestre dels estudis s’hauria de disposar de les fotografies de tots els alumnes per Internet, i 
finalment hi ha hagut una referència al nivell acadèmic de l’estudiantat quan inicia els estudis, aspecte que cal 
millorar. 

Hi ha dues propostes de millora relatives a la coordinació d’assignatures: caldria <<establir mecanismes 
concrets de coordinació docent entre assignatures>> i prioritzar la <<millora en la coordinació entre 
assignatures i entre assignatures d'una mateixa temàtica>>.  

10.1.3. Sortides professionals: Foment, promoció i divulgació 

ESTUDIANTAT 

Un comentari per part d’un estudiant posa de relleu que el titulat en l’Enginyeria de Telecomunicació hauria 
de tenir més opcions que la tasca de programador en consultories quan es dirigeix al mercat laboral. Per 
incidir en aquesta situació i canalitzar les sortides professionals a d’altres camps proposa que es 
<<fomentin/promocionin/desenvolupin iniciatives universitàries de start-up’s o de divulgació>>. Al mateix 
temps, considera que <<fer empreses vinculades a la universitat pot ser la font d'ingressos i innovació>> que 
ajudi a la nostra universitat a guanyar autonomia envers interessos empresarials de caire més sectorial.   

10.1.4. Lliurament, introducció i signatura digital notes 

ESTUDIANTAT 

Tres comentaris del col·lectiu d’estudiants es queixen del fet que l’entrega de notes per part del professorat 
generalment es produeix tard. En alguns casos específics fins i tot es notifiquen fora de termini, afectant 
conseqüentment a la revisió d’exàmens.  

PDI 

Una aportació fa esment del fet que <<el procés d'introducció de notes finals per part del coordinador ha estat 
una tasca molt farragosa i propensa a l'aparició d'errors>>. 

En un comentari es proposa millorar la signatura digital de les actes d’avaluació: facilitar més ordinadors o 
espais per fer-la, al mateix temps que es pugui disposar d’un petit manual de referència.  
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10.2. GESTIÓ ADMINISTRATIVA, TIC I ALTRES SERVEIS DE 
L’ETSETB  

10.2.1. Gestió acadèmica 

ESTUDIANTAT 

És remarcable el comentari positiu sobre la rapidesa de resposta de la Secretaria Acadèmica. 

D’altra banda, hi ha un comentari crític relacionat amb l’E-Secretaria (el potencial de matrícula es publica 
tard) i amb la normativa acadèmica de l’ETSETB relatiu a la nota necessària per compensar una assignatura.  

Finalment, s’han proposat quatre millores per part de tres membres del col·lectiu d’estudiants: en primer lloc, 
caldria <<més informació i orientació sobre els TFG/PFC>>; segon, es suggereix <<fer algun tipus d'interfície 
centralitzada per poder confirmar assistència a xerrades que impliquin convalidació de crèdits ALE, d'aquesta 
manera es fa més eficient aquest tràmit tant per part de l'escola com de l'estudiant>>; en tercer lloc, es creu 
que seria útil tenir <<un apartat de preguntes freqüents a la web de l'Escola per evitar preguntes en massa a 
Secretaria>>; i en darrer terme, es demana poder tenir unes indicacions clares o guia pràctica per tal de saber 
de quines formes i com superar crèdits de blocs específics: crèdits d’optativitat al Graus –mobilitat, extensió 
universitària, etc. – o la lliure elecció al Pla 92 –reconeixement activitats, cursos...–. Aquesta darrera idea es 
reitera en un comentari de l’apartat de Comunicació externa. 

PDI 

Un comentari demostra interès en conèixer com incideix a la feina del PDI la gestió acadèmica de l'escola.  

S’ha proposat  <<alliberar més fàcilment al professor de tasques administratives (gestió de notes, PFC, etc.)>>, 
aprofitant la informatització cada cop més present en els serveis de l’Escola; i també <<unificar les llistes 
d'estudiants que apareixen a ATENEA i a la intranet de l'Escola>>.  

Respecte a les assignatures impartides de Màster, una persona consideraria una millora poder consultar de 
forma àgil, en un llistat de classe o similar, l’origen acadèmic dels estudiants: titulació d’accés, si es cursen 
com a optatives d’un altre pla, etc. 

PAS 

Una persona del col·lectiu PAS opina que, a l’Àrea Acadèmica, <<falla la imatge externa:  cues a secretaria, 
queixes telefòniques, no troben informació...>>. 

10.2.2. Gestió planificació i horaris assignatures 

ESTUDIANTAT 
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Cal destacar quatre comentaris crítics amb la gestió del horaris de les assignatures, que assenyalen temes 
com la incompatibilitat amb activitats laborals, dificultat a l’hora de trobar grup en algunes assignatures i/o 
laboratoris, o retard en la publicació d’horaris d’assignatures i calendari d’exàmens. Es demana una millora al 
respecte. 

PDI 

Dues aportacions de millora del col·lectiu PDI complementen les aportacions dels estudiants al respecte dels 
horaris de les assignatures: <<els horaris s’haurien de fer de forma que no hi hagin tants solapaments>> així 
com millorar els horaris de les assignatures en general, de manera que no hi hagi classe d’una mateixa 
assignatura dos dies seguits, estiguin sempre a la mateixa franja horària, i considerar si les classes a les 14h 
faciliten l’assistència. Per altra banda, es valora positivament que s’hagin incrementat els grups de matí 
respecte als de tarda. 

10.2.3. Altres serveis ETSETB o aspectes genèrics dels serveis 

ESTUDIANTAT 

Cal destacar el comentari positiu d’un estudiant relatiu al servei de la Consergeria, i la proposta de millora 
d’un altre estudiant relativa als ordinadors del soterrani de l’edifici B3 i A2, donat que alguns equips no 
funcionen. 

Un alumne considera que s’ha de treballar en agilitzar la gestió i la tramitació dels processos de mobilitat.  

PDI  i  PAS 

Hi ha quatre opinions (tres del col·lectiu PDI i un del PAS) positives sobre els serveis de l’ETSETB en general. 
Cal destacar que també es valora l’esforç del personal que hi ha darrera la qualitat d’aquests serveis.   

Respecte a la resta de comentaris del col·lectiu PDI, dues intervencions denoten que hi ha un desconeixement 
d’alguns serveis que s’ofereixen a l’Escola, i un comentari suggereix simplificar processos: <<hi ha aspectes (a 
tots els nivells, acadèmics, d'organització,...) que podrien simplificar-se>>. 

10.2.4. Reestructuració i/o millora dels serveis 

PAS 

Cal remarcar que sis persones del col·lectiu del PAS (que representa més d’una quarta part de les persones 
que han contestat a l’enquesta de satisfacció), han aportat comentaris relacionats amb la reestructuració i/o 
millora dels serveis de l’Escola, quatre dels quals en l’apartat d’Aspectes a millorar.  

Aquests comentaris de millora fan èmfasi en la forma de dur a terme les reestructuracions de persones i 
serveis a l’Escola, apostant per un tarannà <<més democràtic i autocrític>> de procedir: <<cal facilitar i 
fomentar la participació del personal de l'Escola en les decisions que afecten a la reestructuració de personal i 
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tasques de l'ETSETB>>. En aquesta línia es proposa estudiar amb cura les implicacions a priori d’un canvi 
d’aquestes característiques. 

Altres millores proposades són relatives a <<la distribució de la feina>>, i que cal <<posar eines per treballar 
millor>>. 

10.2.5. Dotació/gestió de recursos i context econòmic universitat 

PDI 

El context econòmic de la universitat i la conseqüent retallada de recursos humans i serveis han determinat 
alguns comentaris a l’enquesta (4 comentaris específics i alguna referència indeterminada puntual). Es 
considera necessari <<dotar de més recursos>> els serveis de l’Escola per tal de minimitzar el <<sobreesforç 
(de les persones que hi ha al darrera) que no seria necessari amb una disponibilitat de recursos/personal 
adequada>>.  

Des del PDI, en un comentari es proposen millores com la creació d’<<un comitè d'experts externs a la UPC 
que ens fessin un diagnòstic en quant a l'oferta formativa de l'escola i la seva adequació al nostre entorn>>, la 
realització d’una <<auditoria econòmica i un "pla de negoci" per tal d'optimitzar els recursos disponibles i 
aconseguir-ne de nous>>, i execució d’<<una altra auditoria del model de gestió per tal de treure el màxim 
partit del nostre capital humà>>. En un altre intervenció es fa una crida a la <<responsabilitat de generar els 
nostres propis recursos aprofitant el potencial existent>>.  

PAS 

Des del PAS (un comentari) es valora <<l'esforç (no retribuït i en molts cops no valorat) que fa el personal PDI, 
PAS, becaris/es i personal de neteja i manteniment, per compensar la manca de recursos humans, econòmics i 
logístics que imperen a la universitat, i en especial a l'ETSETB, arran de les retallades i restricció 
pressupostària>>. 

 

10.3. GESTIÓ DE LES PERSONES 

10.3.1. Motivació Personal 

PDI 

Un membre del personal docent i investigador ressalta tenir en compte la motivació de l’estudiantat.  

PAS 
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Cinc persones d’aquest col·lectiu del PAS (d’un total de 27 que han contestat l’enquesta) fan comentaris 
sobre aspectes a millorar relacionats amb la motivació de l’esmentat col·lectiu: en termes genèrics es demana 
una major empatia, respecte, valoració i consideració.  

Algunes de les valoracions al respecte són: <<s'hauria d'incentivar mot més al personal, reforçar la feina ben 
feta i la dedicació>>, <<hi ha moltes maneres de incentivar al personal que no passen per la part 
econòmica>>, caldria fomentar la participació del personal, etc. 

10.3.2. Tracte personal 

ESTUDIANTAT 

Dels tres comentaris al respecte per part de l’estudiantat, s’extreu la idea que el tracte rebut va correlacionat 
amb la persona que t’atén: hi ha comentaris d’un bon tracte personal rebut, però també alguna opinió crítica.  

PDI 

Són remarcables els dos elogis per part del PDI al personal de l’Escola: <<El tracte que em dispensen els 
treballadors de l'escola és exquisit>> i <<El personal de la escuela y a todos los niveles es excelente y eficaz>>. 

 

10.4. COMUNICACIÓ 

10.4.1. Pàgina web/ Intranet ETSETB 

PDI 

Els quatre comentaris relatius a la pàgina web o la intranet de l’ETSETB (Aspectes a millorar) són del col·lectiu 
PDI: tres en referència a la web, i un sobre el Racó del professor de la intranet, on es suggereix fer <<més 
intuïtiu l’accés als serveis bàsics online>>.  

Les propostes de millora de la pàgina web de l’Escola animen a remodelar alguns apartats de la mateixa per 
donar més accessibilitat als continguts, a <<canviar el format de les guies docents de forma que el programa 
de l'assignatura sigui raonablement visible>> o fins i tot d’orientar la web <<més a usuaris externs que 
interns>>.  

10.4.2. Comunicació interna ETSETB 

ESTUDIANTAT  i  PAS 
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Cal destacar que un estudiant i més d’una tercera part del PAS que ha respost l’enquesta de satisfacció han 
fet comentaris en clau de manca de comunicació interna entre el personal de l’Escola.  

Alguns dels trets més rellevants són la manca de comunicació interna de tipus institucional i/o entre àrees, i 
la necessitat de <<fer una bona política de comunicació i transparència>> i de comunicar amb antelació els 
canvis institucionals o estructurals que es pretenen aplicar. 

10.4.3. Comunicació externa a PDI i estudiants 

ESTUDIANTAT 

Tret d’un comentari de valoració positiva als correus electrònics d’informació genèrica als estudiants 
(xerrades, matrícula, etc.), tres estudiants proposen millorar <<el sistema de notificacions i informació>> i fer 
més difusió del que succeeix a la universitat en termes genèrics, així com donar més informació i 
assessorament en alguns moments crucials de la titulació: pros i contres de realitzar o no pràctiques en 
empresa, mobilitat o fer el PFC/TFG/TFM en alguna d’aquestes modalitats, per exemple. 

PDI 

Per part del personal docent i investigador, dues aportacions de millora conviden a realitzar de forma més 
breu, organitzada i clara els correus electrònics informatius. També es proposa millorar la forma de 
comunicar i la organització de la informació d’horaris, exàmens, aules, etc.  

10.4.4. Associacions universitàries 

ESTUDIANTAT 

Tres comentaris d’estudiants posen de manifest que cal <<més informació i orientació sobre les associacions 
que hi ha a l'escola>>. 

 

10.5. QÜESTIONARI DE L’ENQUESTA 

ESTUDIANTAT 

Dos dels sis comentaris d’estudiants relatius al qüestionari de l’enquesta són positius, mentre els quatre 
restants proposen alguna modificació o pregunta addicional com per exemple: realitzar preguntes més 
específiques, introduir alguna pregunta <<sobre la divulgació o activitats per fomentar l'emprenedoria i el 
coneixement de l'actualitat del sector>> o incorporar qüestions relatives a d’altres serveis no oferts 
directament per l’ETSETB. 
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10.6. ALTRES SERVEIS NO OFERTS DIRECTAMENT PER L’ETSETB  

ESTUDIANTAT 

Algunes aportacions en les preguntes obertes fan referència a d’altres serveis no oferts directament per 
l’Escola, així com serveis oferts per les biblioteques, gestió del carnet de l’estudiant (Oficina per a 
l'administració electrònica), gestió de les comandes de materials (Departaments) o difusió dels grups 
d’investigació de la UPC (Departaments).  

Sis comentaris (un de l’estudiantat i la resta del PDI) han fet referència a les aplicacions PRISMA (gestió 
d’estudis) i ATENEA (campus virtual) en termes de millora. S’ha esmentat que caldria tenir <<disponibilitat 
dels cursos anteriors a l'Atenea>>, que <<convindria unificar les llistes d'estudiants que apareixen a ATENEA i 
a la intranet de l'Escola [ja que] la llista d'ATENEA no sembla reflectir els darrers canvis de matrícula>>, que 
seria necessari rebre <<una resposta adient>> al tramitar una incidència amb Atenea, que a l’eina Prisma li 
manca eficàcia i senzillesa, i finalment que cal <<millorar la flexibilitat de gestió de les Guies Docents 
[Aplicació PRISMA]>>. 
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11.  FITXA TÈCNICA 
 

Qüestionaris utilitzats (veure annex Preguntes enquestes) 

Estudiantat 

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

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

Professorat 

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

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

Personal d’Administració i Serveis 

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

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

 

Responsables de l’Informe de les enquestes de satisfacció 

Montserrat Pardàs Feliu. Sotsdirectora de Planificació i Qualitat 

Joan Sardà Ferrer. Adjunt de Qualitat 

 

Coordinador de l’ETSETB per al procés d’enquestes de satisfacció 

Juan Carlos Flores Milan. Cap de l’Àrea de Relacions Externes 

 

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

Laura Campeny Carrasco 

 

Tractament de les dades 

Sandra Carbajo Olsina. Tècnica de Suport de l’Àrea de Relacions Externes. 
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Període realització de l’enquesta 

Juliol de 2014  

Nombre d’enquestes processades 

 

 

Població 
Mostra total 
(enquestes 

completades) 
% Participació 

Estudiantat 1.882 126 6,7% 

PDI 269 48 17,8% 

PAS 41 23 56,1% 

TOTAL 2.192 197 9,0% 
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