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1

Introducció

El reglament de l’Escola, en el seu article 24 punt (d) estableix com a funcions del director
elaborar i sotmetre a la consideració i la sanció de la Junta l’informe de gestió anual de l’Escola.
Aquest és de format lliure i de caràcter estratègic, en el que es presenten les diferents línies
d’actuació en els diversos àmbits de la gestió de l’Escola.
D’altra banda el reglament de l’Escola, en el seu article 33 punt (g) indica que és competència
del secretari acadèmic elaborar la memòria anual de l’Escola. Aquest document s’ha d’elaborar
seguint les directrius donades per la “Normativa sobre la Memòria Anual de la Universitat i de
les Unitats Acadèmiques” (Acord núm. 158/2013 del Consell de Govern), i en el qual es recullen
les principals dades sobre l’activitat desenvolupada per l‘Escola al llarg d’un any acadèmic.
Igualment, i d’acord al Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ), el centre ha de disposar
d’un Informe de Seguiment d’acord al model i criteris establerts per l’AQU.
Atès que tots aquests documents són complementaris es treballa per la integració dels seus
continguts en un document anual únic a presentar a la Junta d’Escola.
L’Informe de Seguiment de Centre té caràcter biennal i per tant el curs 2019/2020 correspon
només la presentació del document anomenat “Informe de Gestió 2019/2020”, juntament amb
el seu Annex, la “Memòria 2019/2020”, que detalla les dades concretes relacionades amb
aquesta gestió i que té uns continguts mínims establerts per la normativa anteriorment
comentada. La informació que es correspondria a l’Informe de Seguiment del Centre, l’anem
incorporant a aquest Informe de Gestió, a fi de quedar completament integrada el curs
2020/2021 on preveiem presentar un únic document de gestió.
A l’hora d’estructurar l’ “Informe de Gestió 2019/2020”, ens hem adaptat a l’estructura de les
diferents àrees de l’equip directiu: subdireccions transversals, titulacions i UTG. Dins de cada
àrea, primer es fa un anàlisi de l’evolució del curs, així com un balanç de les accions proposades
en l’anterior Informe de Gestió. A partir d’aquest anàlisi, es presenten les propostes de millora
que es pretenen assolir en el curs 2020/2021.
Les línies d’actuació derivades d’aquest document (“Informe de Gestió 2019/2020”) es recolzen
en les dades presentades en el document “Memòria 2019/2020” i, per tant, es fa referència a
taules i continguts que es detallen en aquest segon document.
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2

Direcció

2.1 Situació a l’inici i propostes de millora pel curs 2019/2020
El curs 2019/2020 es corresponia amb el primer exercici acadèmic íntegrament de l’actual equip
directiu. Després de la incorporació a l’abril de 2019 es va realitzar la planificació del curs
2019/2020 amb els objectius propis marcats tant en el programa electoral com en l’anterior
Informe de Gestió 2018/2019.
Igualment el curs 2019/2020 seria el primer on la nova UTGCNTIC començaria a donar servei als
dos centres TIC del Campus Nord.

Estructura de document
Tal com ja es va fer en l’anterior Informe de Gestió, aquest document segueix l’estructura dels
òrgans de direcció i particularment l’enfocament de les “Comissions de titulació i Model d’equip
directiu”.
D’una banda, els apartats amb les sotsdireccions d’aspectes a temes transversals a totes les
titulacions de l’Escola:
•
•
•
•
•
•

Secretaria Acadèmica
Planificació dels estudis i Qualitat
Estudiantat i Fase Inicial (inclou promoció)
Internacionals
Empreses
Projectes Estratègics (inclou innovació docent)

D’altra, anàlisi de la informació, indicadors i objectius de cadascuna de les titulacions de
l’ETSETB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRETST
GRELEC
GEF
MET
MATT
MEE
MEF
MCONVEHIC (*intercentre, presenta informe ETSEIB)
GCED (*intercentre, presenta informe a FIB)
MPHOT (*interuniversitari, presenta informe a Comissió Interuniversitària)
MUM (*intercentre, presenta informe Camins)
MComputerVision (*interuniversitari, presenta informe a Comissió Interuniversitària)

Es conclou amb el balanç de com la UTGCNTIC ha donat suport a aquestes accions i s’afegeix, si
escau, accions relatives únicament al funcionament intern i millora de processos.
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2.2 Situació a l’inici i propostes de millora per al curs 2019/2020
Al setembre de 2019, el primer curs que íntegrament es gestionaria des de l’actual equip directiu
i també el primer marcat per la pandèmia del SARS-COVID19, la situació en què s’encarava el
curs és la que queda reflectida en els indicadors de la Memòria. L’ETSETB és un dels centres més
prestigiosos de la Universitat Politècnica de Catalunya que compta com actius amb 335
professors (punt 2.2 de la Memòria), majoritàriament de 15 departaments diferents de la UPC
però també amb la participació de membres de centres adscrits (ICFO) o altres universitats (UB,
UAB), que imparteixen docència a un total de 1754 estudiants, en 9 titulacions (4 de grau i 5 de
màster), amb el suport de 46 membres de Personal d’Administració i Serveis que formen part
de la UTGCNTIC (punt 3.1 de la Memòria).
Les enquestes de satisfacció triennals mostren un bon grau de satisfacció, per sobre de la
mitjana, del col·lectiu que integra l’escola (PDI 3.15/3,80, PAS 3,85, estudiantat 3,11/378),
respecte els serveis que li ofereix.
El 2019 disposava d’un pressupost de 306.764€ (punt 4.2 de la Memòria) corresponents gairebé
en un 50% de recursos generats de manera pròpia. Aquest pressupost va fer possible fer front a
inversions d’equipament docent i despeses de funcionament que queden detallades al punt 4.3
de la Memòria.
L’evolució respecte d’anualitats anteriors tant de la satisfacció com dels recursos financers
disponibles és positiva. S’iniciava doncs el curs 2019-2020 amb l’optimisme propi d’un centre
mitjà, de reconegut prestigi social i internacional, de la única universitat exclusivament
politècnica de Catalunya, i amb la mirada posada en el seu cinquantè aniversari a celebrar el
curs 2021-2022.
Tots el graus amb gestió acadèmica ETSETB (GRETST, GEF, GRELEC) però també el de gestió
compartida (GCED) cobrien l’oferta de places d’entrada. Tots a excepció del GRETST amb una
nota de tall d’excel·lència. Únicament calia tenir en compte l’evolució de la nota de tall, la imatge
social i reforçar la captació d’estudiants al GRETST.
GRELEC i GCED estaven encara en desplegament a l’inici del curs 2019-2020. GEF era el grau amb
més antiguitat i ja havia assolit l’acreditació amb menció Excel·lent. S’estaven extingint ja de
manera completa els antics graus TIC.
Els indicadors de rendiment inclosos en la memòria de verificació de tots aquests estudis, tal
com es detallarà en els apartats 9 a 15 d’aquest Informe de Gestió, presentaven uns valors
correctes, per sobre dels mínims requerits per AQU. Únicament calia tenir en compte l’evolució
dels estudiants del GRETST dintre la Fase Inicial. Les enquestes docents, realitzades als
estudiants, tant de les assignatures com del professorat mostraven una molt bona salut dels
estudis de grau de l’ETSETB. S’estava a l’espera de les novetats en el marc legislatiu que permeti
el desplegament d’un grau integrat amb estudis de màster, això permetria oferir una estructura
de grau+màster en 5 anys, tal com es fa a la majoria d’universitats europees i com es feia a
l’ETSETB en l’extint Pla92.
L’oferta de graus es complementava amb els màsters amb gestió acadèmica ETSETB (MET,
MATT, MEE, MPHOT, MEF). El curs 2019-2020 s’impartia per primer cop el MATT i el MEF. El
MET i el MEE ja disposaven d’una oferta consolidada. Calia treballar l’ajustament a la demanda,
com ja s’explicarà en els apartats corresponents. La configuració d’una oferta de màsters de
l’ETSETB, plural, atractiva, d’excel.lència i adient a la formació de base ofertada pels graus era la
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línia més estratègica al començament del curs 2019-2020 i a tenir en compte per als cursos
següents.

Gran part del reconeixement nacional i internacional de la qualitat de la nostra oferta d’estudis
està fonamentada en 3 pilars: relacions amb empreses (apartat 6 de la Memòria), mobilitat
internacional (apartat 7 de la Memòria), projectes estratègics (apartat 8 de l’Informe de Gestió).
L’ETSETB té una gran i llarga trajectòria en integrar les empreses en el seu dia a dia, per afavorir
la transferència de talent de les aules al teixit productiu, però també per incorporar les noves
necessitats del sector i de la indústria a l’oferta formativa. El gran volum de convenis de
cooperació educativa (punt 6.1 de la Memòria) afavoreixen el trànsit al món laboral dels nostres
estudiants.
Respecte al Mobilitat Internacional, ETSETB és un dels centres UPC més actiu i amb més nombre
de convenis amb universitats internacionals. Cap estudiant que ho desitgi deixa de poder gaudir
d’una experiència en mobilitat, bé als estudis de grau o de màsters.
L’aposta ferma dels equips de direcció anteriors per incorporar aspectes d’innovació docent amb
assignatures basades en projectes, que reforcin l’adquisició de competències transversals i
permetin la participació en treballs en equip i multidisciplinar, creant un model propi de
docència en enginyeria, va ser un dels altres grans encerts com escola, i el tercer dels pilars en
que es fonamenta l’actual prestigi de l’escola, en concret a l’inici del curs 2019-2020.
Evidentment, tot i els actius, és molt important la tasca de promoció dels estudis i la professió i
la relació institucional amb altres agents de l’entorn (Punts 8, 9 i 10 de la Memòria).
Per acabar, és just i imprescindible mencionar que totes les propostes d’actuació de l’equip
directiu no es podrien dura a terme sense la col.laboració i complicitat de tot el personal
d’administració i serveis de la UTG. Les seves accions i plans de millora descrits en el punt 16
d’aquest Informe de Gestió responen en la seva gran majoria a actuacions i projectes de
cadascuna de les sotsdireccions i titulacions a les que donen suport. A banda, també es proposen
actuacions de millora pròpia dels processos de serveis.

2.3 Balanç de les propostes de millora per al curs 2019/2020
Amb l’escenari descrit en el punt 2.4, el curs 2019/2020 s’iniciava amb un auguri de normalitat,
plantejant actuacions i propostes de millora que reforcessin els punts forts de l’escola i
exploressin vies futures de creixement.
En cadascun dels apartats següents, cadascuna de les sotsdireccions transversals i cadascun dels
caps d’estudis de les titulacions de l’escola presenta els objectius que es va plantejar a l’inici del
curs 2019-2020 i fa balanç de la seva consecució. De tota manera en aquest apartat global, pel
seu nivell més estratègic, n’he ressaltat alguns:
•
•

Reglamentació de les noves comissions acadèmiques i derogació de les comissions
velles
Automatització actes i incorporació signatura electrònica
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•
•

Elaboració de l’Informe de Seguiment del Centre i Modificació SGIQ
Millora gestió TFE i incorporació enquestes PAEs i seminaris

•
•

Incorporació estudiants en processos actius de promoció dels estudis
Anàlisi abandonament Fase Inicial

•
•

Millora i automatització dels processos transversals de gestió mobilitat
Incorporació de l’estudiant de referència (ambaixador)

•
•

Convenis marc amb centres de recerca i millora de captació de recursos
Consolidació eina de convenis i GCED

•
•

Consolidació model UPCTelecos assignatures projectes (EWOC...) i extensió del model
a UPC
Impuls del Fablab ETSETB

•
•

GRETST: Racionalització de processos acadèmic administratius
GRETST: Seguiment personalitzat extinció estudis

•

GRELEC: desplegament i incorporació TEM

•
•
•

GEF: Reglamentació comissions
GEF: Sistematització recollida indicadors GEF. Promoció Xarxes i Seguiment Alumni
GEF: Millora gestió TFG

•
•

MET: Racionalitzar oferta estudis i assignatures
MET: Millores en planificació matrícula estudiantat (evitar manca itineraris i ePladoc)

•

MATT: Desplegament i consolidació. Compatibilització amb MET.

•

MEE: Viabilitat i reverificació del màster amb 90 ECTS
MEE: Promoció i millores web

•
•

MEF: Desplegament i consolidació
MEF: Viabilitat Erasmus Mundus
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2.4 Gestió de la Crisi COVID
El primer quadrimestre del curs 2019-2020 es va desenvolupar amb normalitat i començant a
executar moltes de les accions que s’han plantejat en l’apartat anterior.
De totes maneres, és conegut i evident que la irrupció al març de 2020 de la pandèmia mundial
del SARS-COVID19 va afectar de manera substancial i rotunda el funcionament del dia a dia de
la nostra escola durant el segon quadrimestre d’aquest curs.
En tots i cadascun dels apartats d’aquest Informe de Gestió ja queda reflectit com es van haver
de modificar/posposar alguns dels objectius del curs 2019-2020 per adaptar-los a la nova
situació. Seguidament es descriurà cronològicament allò que va suposar a nivell organitzatiu per
part de l’equip directiu.
Cal fer un agraïment a tots els col.lectius de l’escola, per la seva capacitat de resiliència. Menció
especial a les diferents àrees del PAS que van donar suport a totes i cadascuna de les directrius
que venien establertes per l’equip directiu per fer front a la situació d’emergència.
El 27 de febrer de 2020, a les dues setmanes d’iniciar el segon quadrimestre rebem un primer
comunicat i mesures a nivell d’UPC sobre la Creació d’un Comitè Emergències davant les notícies
que ens arriben de la Xina i Itàlia sobre l’existència de la pandèmia i que s’intensifiquen del 2 al
6 Març de 2020. El 9 de Març s’emet el primer comunicat de l’Escola, que s’anirà recollint en un
apartat especial a la pàgina web, i s’ajorna la Festa de Dia i el Fòrum de primavera.
L’11 de Març es produeix un Comunicat UPC en referència a desplaçaments inajornables
(bàsicament internacionals) i el 12 de Març es produeix la suspensió d’activitats lectives
presencials, comunicat per l’ETSETB el 13 de març i mantenint el calendari lectiu.
La primera prioritat va ser el restabliment de serveis ETSETB, i la seva notificació mitjançant el
web de l’Escola, l’oferiment d’eines TIC per no presencialitat a PAS i la recollida d’informació
acadèmica d’assignatures per establir la forma d’impartició en el nou context.
Es va establir un protocol de notificació de casos positius i s’inicià la restricció accés edificis per
PDI que ho requerís. S’iniciaren contactes periòdics amb la DAT.
Les sotsdireccions d’empreses i internacionals, per la seva implicació en convenis de pràctiques
i mobilitat a altres universitats van tenir un paper especialment rellevant per reorientar aquestes
activitats.
Comencen períodes d’allargament de confinaments fins a final de curs, amb comunicats
successius de 20 de març i posteriors ETSETB. A nivell UPC s’inicia la migració a eines GSuite que
permeten la docència per videoconferència (Meet) i més facilitats en la compartició de fitxers
(Drive). S’estableix un protocol de protecció de dades (RGPD) derivat dels nous usos que es fan
de les eines.
Es comença la recollida de les addendes a les guies docents, per donar garantia acadèmica a la
impartició de la docència universitària en aquest període. S’adapta l’avaluació continuada a
modalitat on-line i es reformulen les pràctiques davant la impossibilitat de realització presencial.
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El 27 de març es té preparat un model d’acabament de curs 2019/2020 d’acord a 3 possibles
escenaris (dates de retorn: 2, 8 i 15 Juny) s’inicia l’adaptació de la normativa de TFEs per
permetre defenses online.
El 3 d’abril el CIC dona per acabada la presencialitat de manera definitiva al curs 2019/2020 i es
passa tota l’avaluació continuada i final a online. Es possibilita la renúncia de matricula fins 17
abril. Després d’aquest període s’inicien els exàmens parcials no presencials, després de
Setmana Santa.
Es publiquen les FAQs de cara als estudiants, s’impulsa el document de compromís honorabilitat
i de les directrius i restriccions legals UPC de cara a la docència online.
S’inicien reunions setmanals de tots els directors de centre amb el rector i vicerectors per
coordinació d’actuacions COVID.
Es passen totes les Jornades de Portes Obertes a online.
S’adapta el model d’enquestes docents a la nova situació.
El 7 i 11 de Maig s’inicien reunions a nivell UPC i d’ETSETB per establir un grup de treball per
possibles escenaris docents de cara a setembre.
El 18-22 Maig es realitza el Fòrum Telecos en modalitat online.
Es canvien tots els horaris de planificació del curs 2020/2021 per permetre docència amb
condicions de restriccions COVID (50% ocupació).
S’estableix el protocol d’exàmens finals online ETSETB: Plataforma Atene, 3 Fases examen
segons franges calendari (Set-Up, Resolució, Enviament resultats), equipament necessari (PC
amb Atenea, Mòbil amb Meet), es compta amb el suport de Serveis Informàtics. Es desplega un
sistema de back-up en cas de problemes tècnics. UPC ofereix la plataforma Atenea Exams.
S’inicia la redacció del document de desescalada, per establir les fases de retorn i les condicions
de cara a setembre.
Es realitzen les actuacions / adaptacions necessàries per garantir mesures higièniques i de
docència híbrida de cara al curs 2020/2021.
El curs 2019/2020 acaba en modalitat online, en fase de represa, el 15 de setembre de 2020,
havent-se fet totes les avaluacions i reunions de les comissions d’avaluació i curriculars de
manera online.
La matrícula del curs 2020/2021 es realitza de manera online.
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2.5 Propostes de millora per al curs 2020/2021
El curs 2020/2021, encara sense superar la pandèmia, però amb l’esperança d’anar apropantnos a la normalitat, com a proposta de millora bàsica es planteja l’anàlisi de les actuacions de
resposta a la COVID i la incorporació d’aquelles millores que es considerin útils en règim
permanent (signatura electrònica, reunions virtuals, racionalització horaris i espais, eines TIC,
aspectes docents i incorporació de noves metodologies d’aprenentatge i avaluació...).
No podem, però, perdre el rumb que portàvem iniciat a l’inici del curs 2019/2020, i per tant, cal
reactivar els objectius plurianuals que ja teníem marcats, i reprendre aquells que degut a la
pandèmia es van haver de posposar.
Cadascun dels apartats d’aquest Informe de Gestió ja menciona quins són els objectius
estratègics i plans de millora per al 2020/2021, de tota manera, igual com s’ha fet en apartats
anteriors, a continuació se’n ressalten alguns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Model comissions i organització del centre
Acreditacions GRETST, MET, MEE, MPHOT
Incorporació perspectiva de gènere als estudis
Creació CdRIM
Eina automática de Gestió de PAEs
Convenis Marc amb Centres de Recerca
Millora en la captació de recursos per part d’empreses (mecenatge)
Extensió del model CDIO-UPCTelecos a UPC
Fablab Campus Nord.
GRETST: enquestes satisfacció TFG i anàlisi evolució Fase Inicial
GEF: Sistematització recollida indicadors GEF. Promoció Xarxes i Seguiment Alumni
Acabar desplegament de GRELEC, MEF.
Consolidar MATT i racionalitzar oferta amb MET
Reverificació MEE
Desplegament MCYBER
Participació enMUM
Viabilitat MQUANT
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Secretaria Acadèmica

3.1 Situació a l’inici i propostes de millora per al curs 2019/2020
Els processos dins de Secretaria Acadèmica estan en una situació estable després de les
actuacions fetes en altres cursos, i la posada en marxa de la nova UTGCNTIC durant el curs
2018/2019. Cal destacar que durant el curs 2019/2020 s’ha produït el relleu del professor Esteve
Pallarès Segarra com a secretari acadèmic de l’Escola, per la professora Anna Umbert Juliana,
que n’és la secretària acadèmica des del 1 de desembre de 2019.
Les propostes de millores presentades en el darrer Informe de Gestió per ser realitzades durant
el curs 2019/2020 van ser les següents:
•

•

•

•

Reglamentar les noves comissions acadèmiques i derogar les comissions velles. Amb la
creació de les noves comissions acadèmiques de titulació cal crear la seva normativa sobre
la composició i funcionament. A més, cal derogar les comissions que quedin obsoletes.
Crear el Pla d’Informació Pública. El nou Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)
defineix que l’Escola ha de tenir un Pla d’Informació Pública (PIP) on s’indiqui quina és la
informació que ha de ser pública per als membres de l’Escola i els mecanismes per publicarla.
Automatitzar la generació d’actes per a reunions. Per tal de garantir que es generen les
actes de les reunions que es realitzen en el funcionament quotidià de l’Escola es vol disposar
d’una eina que automatitzi el procés i faciliti la seva creació, garantint així l’existència de les
actes. Cal analitzar si l’eina que ofereix la UPC pels òrgans de govern, també serviria per
qualsevol altra reunió de comissions, equip directiu, etc., o bé si cal crear una eina pròpia de
l’Escola per incloure aquesta funcionalitat.
Incloure la signatura electrònica en tots els processos de l’Escola. Per tal d’agilitzar i fer
més robusts els processos de l’Escola que requereixen algun tipus de signatura es vol
incloure la signatura electrònica en tots els processos de l’Escola. En concret es vol començar
lligant el portafirmes de la UPC a la signatura de convenis amb empreses, i les actes dels
tribunals de TFGs.

Nous objectius en el curs 2019/2020
A més de les propostes inicials també, a posteriori de la presentació de l’informe de Gestió
passat, es va plantejar dur a terme les següents accions:
•

Processos electorals:
o Vacants Junta de l’ETSETB: del 6 de novembre de 2019 al 18 de desembre de 2019
o Vacants Comissió Permanent: del 15 de gener de 2020 al 19 de febrer de 2020
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3.2 Balanç de les propostes de millora per al curs 2019/2020
A continuació es fa una anàlisi de com s’han desenvolupat les diferents actuacions plantejades
per assolir les propostes de millora mencionades anteriorment i se n’analitza els resultats.

Reglamentar les noves comissions acadèmiques i derogar les comissions velles
La comissió permanent va aprovar l’11 de desembre de 2019 la creació de la Comissió
Acadèmica del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (CATEL) i va
derogar la Comissió Avaluadora de Graus TIC (CAGTIC). Es va continuar preparant les comissions
pels altres graus, però el procés es va aturar al febrer-març del 2020 per comentaris de la
secretària general de la UPC i l’assessor jurídic. Durant el confinament a causa de la pandèmia
de la COVID-19 es va seguir treballant a distància en la definició de les funcions i la composició
d’aquestes comissions.
Valoració: La Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació ja està creada, tot i que s’haurà de modificar. Les comissions acadèmiques pels
altres graus propis de l’Escola, i les comissions acadèmiques pels màsters s’han de crear.

Crear el Pla d’Informació Pública
El nou Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) aprovat en la Comissió Permanent del 7
de febrer de 2019, defineix que l’Escola ha de tenir un Pla d’Informació Pública (PIP) on es
defineixi quina és la informació que ha de ser pública per als membres de l’Escola. Aquest pla va
ser aprovat per la Comissió Permanent del 19 de novembre de 2019 i defineix quina és la
informació que ha de ser publicada tant a nivell de centre, com de titulació, així com els
mecanismes i la periodicitat amb què s’actualitza (Acord 1.4 CP191119).
Valoració: L’elaboració del Pla d’Informació Pública (PIP) representa una eina de transparència
en benefici de tota la comunitat de l’escola.

Automatitzar la generació d’actes per a reunions
Es va valorar que és millor crear una eina pròpia de l’Escola per realitzar aquesta funcionalitat, i
es va començar a treballar en els continguts de l’eina que ha de permetre automatitzar la
generació d’actes per a reunions, però es va posar en espera ja que es van dedicar els recursos
dels tècnics informàtics a donar suport al treball i ensenyament a distància.
Valoració: Es continuarà l’eina al proper curs.

Incloure la signatura electrònica en tots els processos de l’Escola
S’ha iniciat el procés per incloure la signatura electrònica en diversos processos de l’Escola. En
concret s’han inclòs al portafirmes: les actes dels tribunals de TFGs i TFMs, i les certificacions
acadèmiques personals.
Valoració: La signatura electrònica ha facilitat els processos administratius relacionats amb les
lectures dels TFGs i TFMs, i les certificacions acadèmiques personals, que es poden realitzar de
manera molt més ràpida i eficient.
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3.3 Propostes de millora per al curs 2020/2021
A continuació es detallen les propostes de millora pel curs 2020/2021 així com, quan sigui
possible, les accions principals que es proposen per assolir-les:
Reglamentar les noves comissions acadèmiques i derogar les comissions
velles

230.M.27.2020

Càrrec:

Secretària Acadèmica

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Atès el gran nombre de titulacions que s'imparteixen actualment a l'Escola, la
seva gestió requereix una estructura centrada en el concepte de titulació, que
eviti l’actual sobrecàrrega de la Comissió Permanent. Per això, es va decidir al
curs 2018-2019 de crear una comissió específica que gestioni els aspectes
acadèmics de cada titulació, que inclouen l’avaluació curricular i els processos
del Sistema de Garantia Interna de Qualitat.

Implica
modificació
de la memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Disposar d'una comissió acadèmica per cada una de les titulacions pròpies de
l'Escola que s'encarregui de realitzar l’avaluació curricular i les gestions
associades al Pla de Qualitat de l’Escola i a l’elaboració dels autoinformes de
seguiment i d’acreditació de la titulació.

Accions
proposades:

1) Crear les noves comissions acadèmiques de titulació, i la normativa sobre la
composició i el funcionament.
2) Derogar les comissions que quedin obsoletes.

Indicadors i
valors
esperats:

1) Disposar del reglament de funcionament i composició de cada una de les
comissions acadèmiques.
2) Nomenar els membres que formen cada comissió.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

22/1/2022

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Es va valorar que és millor crear una eina pròpia de l’Escola per realitzar
aquesta funcionalitat, i es va començar a treballar en els continguts de l’eina
que ha de permetre automatitzar la generació d’actes per a reunions, però es
va posar en espera ja que es van dedicar els recursos dels tècnics informàtics
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a donar suport al treball i ensenyament a distància. Cal acabar de definir l’eina i
desenvolupar-la.

Automatitzar la generació d’actes per a reunions
Càrrec:

Secretària Acadèmica

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Per qualsevol sessió d'una comissió, un òrgan de govern, l'equip
directiu, un grup de treball,... cal redactar una acta que indiqui com a
mínim:
a. L’ordre del dia de la sessió.
b. La relació de membres assistents, persones que s’han excusat
de no assistir-hi i absents.
c. El lloc, l’hora d’inici i l’hora de finalització.

Diagnòstic:

d. El contingut dels acords adoptats i, si escau, els resultats de les
votacions.
e. Si un membre ho demana, una explicació succinta del seu
parer.
La generació d'aquesta acta és una tasca pesada que recau en el
secretari o secretària de la sessió, que sovint ho deixa per fer a
posteriori.

230.M.29.2020

Implica modificació
de la memòria
verificada?:

No

Objectius a assolir:

Disposar d'una eina que automatitzi el procés de generació d'actes i
faciliti la seva creació, garantint així l’existència de les mateixes.

1) Analitzar si l’eina que ofereix la UPC pels òrgans de govern, també
serviria per qualsevol altra reunió de comissions, equip directiu, etc.
Accions proposades:

2) En funció del resultat de l'acció anterior, adaptar l'eina de la UPC o
crear una eina pròpia de l’Escola per incloure aquesta funcionalitat.
3) Informar i formar als potencials usuaris sobre l'eina de generació
d'actes, i validar que es creen i emmagatzemen correctament.

Indicadors i valors
esperats:

1) Disposar d'una eina per la generació d'actes que sigui fàcil d'utilitzar,
ràpida i eficaç.
2) Disposar d'un repositori de totes les actes de reunions de l'Escola i
ben organitzat.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

22/1/2022

Informe de Gestió 2018/2019 de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona

Estat:

Actuacions
realitzades:

13

En curs

Es va valorar que és millor crear una eina pròpia de l’Escola per realitzar
aquesta funcionalitat, i es va començar a treballar en els continguts de l’eina que
ha de permetre automatitzar la generació d’actes per a reunions, però es va
posar en espera ja que es van dedicar els recursos dels tècnics informàtics a
donar suport al treball i ensenyament a distància. Cal acabar de definir l’eina i
desenvolupar-la.

Incloure la signatura electrònica en tots els processos de l’Escola
Càrrec:

Secretària Acadèmica

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Per tal d’agilitzar i fer més robusts els processos de l’Escola que requereixen
algun tipus de signatura es vol incloure la signatura electrònica en tots els
processos de l’Escola. Actualment hi processos que ja es realitzen amb la
signatura electrònica i d'altres que encara es fan manualment en paper.

Implica
modificació
de la memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Que tots els processos de l’Escola que requereixen algun tipus de signatura es
realitzin per mitjà de la signatura electrònica.

230.M.30.2020

1) Estudiar les funcionalitats del portafirmes UPC per enllaçar-lo als diferents
processos de l'Escola que encara no ho estan.
2) Lligar el portafirmes de la UPC a la signatura dels convenis de pràctiques
amb empreses.
Accions
proposades:

3) Lligar el portafirmes de la UPC a la signatura de les actes dels tribunals de
TFGs.
4) Lligar el portafirmes de la UPC a la signatura de les actes dels tribunals de
TFMs.
5) Estudiar la viabilitat d'extendre la signatura electrònica a les actes de les
reunions (Junta Electoral, Comissions Acadèmiques, Reunions d'equip
directiu,...).

Indicadors i
valors
esperats:

1) Agilitzar la signatura de convenis de pràctiques amb l'empresa per part del
personal UPC.
2) Disposar de les actes signades dels TFGs en format electrònic.
3) Disposar de les actes signades dels TFMs en format electrònic.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

22/1/2022
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Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

S’ha iniciat el procés per incloure la signatura electrònica en diversos
processos de l’Escola. En concret s’han inclòs al portafirmes: les actes dels
tribunals de TFGs i TFMs, i les certificacions acadèmiques personals.
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Subdirecció de Planificació i Qualitat

4.1 Situació a l’inici i balanç propostes de millora per al curs 2019/2020
Des de l’àrea de Planificació dels Estudis i Qualitat, el curs 2019/2020 es va iniciar amb la mirada
en l’acreditació del grau GRETST i reacreditació dels màsters MET, MEE i MPhot que tindran lloc
el curs 2020/2021. Els objectius eren dur a terme la feina més rutinària relacionada amb la
planificació, amb el repte no menyspreable de disposar d’una assignació de punts PADs menor,
i aconseguir la plena implementació del SGIQ per tal d’estar ben posicionats en l’acreditació de
les titulacions. El SGIQ s’havia aprovat a l’inici del 2019 just abans de l’elecció del nou director i
renovació de l’equip directiu, i mancava la seva implementació completa. Per a assolir aquest
objectiu calia crear i nomenar les comissions acadèmiques de cada titulació, així com modificar
alguns processos del SGIQ amb la participació dels responsables per tal d’incloure l’elaboració
de l’informe de seguiment del centre.
En aquest sentit, la modificació del SGIQ també havia de servir com a instrument per tal
d’homogeneïtzar tant com fos possible i necessari els processos i normatives de les titulacions
amb l’objectiu de facilitar la gestió dels estudis, millorar la claredat de la informació pública, i
fer un ús més eficient dels recursos humans que disposa l’Escola.
A continuació es presenten les diferents actuacions en les dues àrees de responsabilitat.

Àrea de planificació dels estudis
El curs 2019/2020
(i) es va seguir amb la implantació del grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació oferint
docència del tercer curs.
(ii) s’havien d’extingir definitivament els graus en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació; en
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals; en Enginyeria de Sistemes Electrònics; en Enginyeria de
Sistemes de Telecomunicació; i en Enginyeria Telemàtica. En relació amb això, durant el curs
2019-20 el Cap d’Estudis del GRETST va oferir una orientació acadèmica personalitzada als
estudiants que estaven a temps de finalitzar aquests estudis en extinció. Com a conseqüència
de la COVID-19 l’extinció d’aquests graus s’ha prorrogat un quadrimestre addicional.
(iii) es va preparar l’encàrrec docent del curs 2020/2021. El total de punts assignats per totes les
titulacions gestionades i participades per l’ETSETB va ser de 11.081 punts, incloent els punts de
TFGs i TFM. L’encàrrec docent es va aprovar en Comissió Permanent el 11 de març de 2020. En
relació a l’encàrrec del curs 2019/2020, l’encàrrec del 2020/2021 va reduir encara més l’oferta
d’assignatures optatives del GRETST. Arran de la COVID-19, l’encàrrec del 2020/2021 es va
modificar per a poder iniciar el curs 2020/21 de manera presencial respectant les mesures de
capacitat de les aules i laboratoris al 50% amb les restriccions d’espais. Els principals canvis van
afectar als cursos de primer, que van passar de grups grans de 40 a 60 alumnes per a ocupar els
amfiteatres del Campus Nord, així com als grups de laboratori, que calia desdoblar en grups de
10 alumnes. L’augment de docència va ser assumit pel professorat, que van poder demanar
estudiants de suport a la docència i algun ATP addicional. Pel curs 2021/2022, la UPC ens
concedeix 10.952 PADs.
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(iv) es va preparar la planificació acadèmica del curs 2020/2021 del quadrimestre de tardor que
es va aprovar a la Comissió Permanent del 15 de juliol del 2020. Aquesta planificació inclou
l’assignació de responsables d’assignatures, i les modificacions de les guies docents un cop
revisades i validades pels caps d’estudis de les diferents titulacions. A més a més, es presenta el
calendari lectiu, horaris de classes i calendari d’exàmens per als estudis gestionats per l’Escola.
Aquesta planificació permetia dur a terme tota la docència dels estudis gestionats per l’Escola
de manera presencial, limitant la capacitat de les aules i laboratoris al 50%. Atesa la incertesa de
l’evolució de la pandèmia, es va decidir posposar la planificació del quadrimestre de primavera
per a finals del quadrimestre de tardor del 2020/2021. Està previst que s’aprovi a gener de 2021.
(v) es va donar suport als estudiants de TFG i TFM , així com als directors i les directores dels
treballs durant el confinament arran de la crisi sanitària originada per la COVID-19.

Àrea de Qualitat
Les actuacions durant el curs 2019/2020 en l’àrea de qualitat van ser les següents:
(i) L’informe de seguiment del centre es va elaborar seguint les indicacions de la “Guia per al
seguiment de les titulacions oficials de graus i màsters” publicada per AQU a juliol de 2019. Es
va presentar a Junta d'Escola el 19 de febrer de 2020, i està publicat a la web de l’Escola com a
evidència del SGIQ.
(ii) La sotsdirectora de Planificació d’Estudis i Qualitat havia previst endegar el procés de
modificació i implementació del SGIQ durant el quadrimestre de primavera del curs 2019-2020,
després de tancar l’encàrrec docent de l’Escola. La situació de confinament arran de la Covid-19
va provocar que les actuacions relacionades amb el SGIQ no s’hagin pogut començar fins a l’inici
del curs 2020-2021.
(iii) La sotsdirectora de Planificació d’Estudis i Qualitat, la responsable de l’Escola del Programa
d’Igualtat de la UPC, i una membre del PAS de la unitat USIRE van assistir a la jornada
“Incorporació de la Perspectiva de Gènere en la Docència” el 11/02/2020 a la UPC, i també al
curs de l’ICE ”Incorporar la Perspectiva de Gènere en la Docència universitària- Edició ON LINE Àmbit d’Enginyeria de les TIC (EETAC, ETSETB, FIB, EPSEM, EPSEVG)” el 16/07/2020. De fet,
l’atenció/inclusió de la perspectiva de gènere en la titulació és un aspecte que esdevé important
en l’acreditació de les nostres titulacions, fet que motiva una de les accions del pla de millora
pel curs 2020-2021.
(iv) El curs 2016/2017 l’ETSETB es va afegir al sistema d’enquestes de satisfacció que es realitza
a tota la UPC a través del GPAQ, deixant així de fer les enquestes pròpies. Aquestes enquestes
de satisfacció del GPAQ són triennals pels estudiants, i biennals pel PAS i PDI. Tot i que el curs
2019-2020 GPAQ no en va circular cap, AQU Catalunya sí que va dur a terme a l’inici de l’any
2020 el 7è estudi d'inserció laboral dels titulats i titulades d'educació superior de Catalunya. Per
altra banda, aquest curs s’ha rebut tan sols un missatge a través de la bústia de queixes i
suggeriments, malgrat haver-li intentat donar màxima visibilitat des de la web del centre.
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4.2 Balanç propostes de millora per al curs 2019/2020
A continuació es fa una anàlisi resumida dels resultats obtinguts de les accions de millora durant
el curs 2019/2020 establertes a l’informe de gestió del curs 2018/2019.

Àrea de planificació dels estudis
1. Millorar l’eficiència en la gestió de les presentacions dels TFGs, sense reduir-ne la qualitat
ni garanties docents. Les accions concretes que es van proposar varen ser: (a) Racionalitzar
el nombre de convocatòries extraordinàries de presentacions de TFG. (b) Fer més eficient la
configuració dels tribunals de TFG evitant l’ús del doodle i assignant franges horàries fixes,
especialment en les convocatòries ordinàries. (c) Millorar la comunicació amb els membres
dels tribunals i directors/es de TFG. (d) Millorar la comunicació amb el personal de suport
informàtic per a garantir les presentacions a distància pels estudiants en mobilitat. (e)
Generar una plantilla en LaTeX per a realitzar el TFGs i TFMs de l’Escola. (f) Estudiar la
viabilitat d’automatitzar la configuració dels membres dels tribunals. (g) Millorar la
comunicació del PAS amb l’estudiantat matriculat en el TFG.
Totes les actuacions s’han dut a terme, excepte la (f). De fet, durant el confinament del
quadrimestre de primavera del 2019/2021 la comunicació amb estudiants i directors/es de
TFGs i TFMs es va vehicular a través de llistes de distribució que es poden crear als cursos
Atenea. Les actuacions durant el confinament van ser: obertura d’un curs a Atenea per a
estudiants i directors/es de TFM per als màsters de l’escola; revisió del procediment per a
demanar tribunal de TFM i TFG de forma remota; revisió protocol de presentacions en remot
de TFG i TFM; reorganització de les convocatòries ordinàries i extraordinàries de TFG i TFM,
i gestió de sol·licituds amb dret a no pagament de taxes; gestió de l’accés per part
d’estudiants de TFG i TFM als laboratoris per a fer les pràctiques experimentals dels seus
treballs.

Àrea de Qualitat
2. Elaboració de l’informe de seguiment del centre.
L’informe de seguiment del centre es va presentar a Junta d'Escola el 19 de febrer de 2020,
i està publicat a la web de l’Escola com a evidència del SGIQ.
3. Revisió de la implementació del nou SGIQ de l’Escola amb la implicació dels responsables
del processos. Les accions concretes proposades eren: (a) Revisió de la informació pública i
dels processos del SGIQ per tal de que es compleixin els requisits per a optar a la certificació
del SGIQ. (b) Revisió de cada procés involucrant als responsables i actors per a que
s'implantin correctament o, si s'escau, es modifiqui el procés. (c) Aprovació de la modificació
del SGIQ als òrgans pertinents de govern de l'ETSETB. (d) Sol·licitar la certificació de la
implantació del SGIQ, si s'escau.
Els objectius finals d’aquesta acció de millora eren per una banda la implantació del SGIQ i
per l’altra sol·licitar la certificació del SGIQ del centre a AQU. La situació de confinament
arran de la Covid-19 va provocar que les actuacions relacionades amb el SGIQ s’haguessin
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de posposar perquè van sortir altres necessitats més urgents en relació a la planificació.
Aquesta acció de millora s’ha prorrogat al curs 2020-21 sense incloure la certificació del SGIQ
de l’Escola. Això és conseqüència de que AQU ha establert com a pas previ a les certificacions
de SGIQ d’un centre que hi hagi una avaluació dels processos transversals de la universitat,
que està prevista per a finals de setembre de 2021.
4. Enquestes de professorat a les assignatures PAE del GRETST i als seminaris intensius. Les
accions concretes proposades eren: (a) Facilitar al GPAQ les dades necessàries per a que
l'estudiantat pugui realitzar les enquestes d'aquestes assignatures. (b) Circular enquestes
sobre professorat en les assignatures PAE. (c) Circular enquestes sobre professorat en els
seminaris intensius. (d) Analitzar resultats al corresponent informe d’enquestes.
Totes aquestes accions es varen dur a terme. Els resultats es van analitzar en l’informe
d’enquestes que es va aprovar a la Comissió Permanent del 15 d’abril de 2020.

4.3 Propostes de millora pel curs 2020/2021
Estudi de la viabilitat d’automatitzar la configuració dels tribunals de TFGs.
Estudi de la viabilitat d’automatitzar la configuració dels tribunals de TFGs.

230.M.50.2021

Càrrec:

Subdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu

Diagnòstic:

Actualment l'ETSETB , i en concret pel que fa al GRETST, hi ha 4 convocatòries
de tribunals de TFG i es titulen uns 150 estudiants aproximadament dsitribuïts
en 4 mencions. La gestió seria més senzilla i eficaç si es pugués automatitzar la
configuració dels tribunals usant paraules claus dels treballs i dels professors.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Elaboració d'un informe que presenti resultats de l'estudi de la viabilitat
d'automatitzar la configuració dels tribunals de TFGs i de quines titulacions.

Accions
proposades:

1) Formació d'un equip de treball que inclogui coordinadors de mencions i
membres del PAS. 2) Elaboració informe 3) Presentació informe a Comissió
Permanent.

Indicadors i
valors
esperats:

Presentació de l'informe a Comissió Permanent.

Abast:

Transversal al Centre
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mitja

Termini:

1/1/2023

Estat:

No iniciada
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Implementació del nou SGIQ de l’Escola amb la implicació dels responsables del processos
Implantació del nou SGIQ de l'ETSETB amb la implicació dels responsables dels
processos.

230.M.49.2021

Càrrec:

Sotsdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat

Origen:

seguiment

Estàndard:

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

Diagnòstic:

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

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

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

Accions
proposades:

1) Revisió de la informació pública i dels processos del SGIQ . 2) Revisió de
cada procés involucrant als responsables i actors per a que s'implantin
correctament o, si s'escau, es modifiqui el procés. Inclusió de l'elaboració de
l'informe de seguiment del centre en els processos del SGIQ. 3) Aprovació de la
modificació del SGIQ als òrgans pertinents de govern de l'ETSETB. 4)
Actualització i aprovació dels plans que són evidències d'alguns proessos del
SGIQ. 5) Publicació a la web de l'escola del SGIQ modificat i dels nous plans.

Indicadors i
valors
esperats:

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

Abast:

Transversal al Centre
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alta

Termini:

1/1/2022

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

S'han realitzat les acutacions 1) a 3).
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Acreditació en "progrés vers l'excel·lència" de GRETST, MET, MEE i MPhot
Acreditació en "progrès vers l'excel·lència" de GRETST, MET, MEE i MPhot
Càrrec:

Subdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

El curs 2020-2021 cal acreditar el grau GRETST i reacreditar els màsters MET,
MEE i MPhot.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Acreditació de les titulacions amb qualificació "en progrés vers l'excel·lència"

Accions
proposades:

1) Elaboració de l'autoinforme. 2) Recollida i organització d'evidències i mostres
d'actuació. 3) Preparació de visita Comitè d'Avaluació Externa. 4) Visita del CAE
a l'Escola.

Indicadors i
valors
esperats:

Acreditació de les titulacions amb qualificació "en progrés vers l'excel·lència"

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

1/1/2022

230.M.51.2021
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Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

S'està treballant en les actuacions 1) i 2), tot i que encara no estan del tot
finalitzades.

Incrementar la presència de la perspectiva de gènere en les titulacions de l'Escola
Incrementar la presència de la perspectiva de gènere en les titulacions de
l'Escola

230.M.52.2021

Càrrec:

Subdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

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

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

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

Accions
proposades:

1) Participar en les jornades i cursos organitzats per la UPC per a poder
incrementar la presència de la perspectiva de gènere en estudis TIC, per tal
d'aprendre d'altres experiències. 2) Donar visibilitat i publicitar a la web de
l'ETSETB l'àrea i activitats relacionades amb el Programa d'Igualtat de la UPC.
3) Incloure la perspectiva de gènere al SGIQ amb un pla d'igualtat de gènere. 4)
Involucrar la responsable de l'ETSETB del programa d'igualtat de gènere de la
UPC en l'elaboració de l'auoinforme i el procés d'acreditació de les titulacions
del centre.

Indicadors i
valors
esperats:

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

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja
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1/1/2023

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Accions 1) i 2) finalitzades; acció 4) en curs.
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Subdirecció de Promoció d’Estudi.

5.1 Anàlisi de l’evolució de l’àrea
La subdirecció de Promoció d’estudis està gestionada, dins de l’organigrama actual de la Direcció
de l’ETSETB, per la subdirecció d’estudiantat i Fase inicial. Té com a objectiu principal la
promoció dels estudis de l’ETSETB entre els futurs estudiants, però també gestiona la relació
amb associacions d’estudiants, així com la inclusió dels estudiants nouvinguts.

5.2 Balanç propostes de millora per al curs 2019/2020
A banda de les tasques del dia a dia de l’àrea de promoció, ja recollides en la memòria, a
continuació es detallen les propostes de millora que es van realitzar en l’àrea de promoció pel
curs 2019/2020.

5.2.1 Estudiants de l’ETSETB que facin promoció als instituts.
Per primer cop en l’àrea de promoció s’ha volgut incloure de manera molt activa estudiants de
l’ETSETB en la promoció dels estudis entre els futurs estudiants. Les accions concretes dutes a
terme han sigut:
−
−
−
−
−
−

Tria de 8 estudiants de l’ETSETB.
Disseny de presentacions i activitats per part dels estudiants.
Disseny de 5 tallers per a realitzar als instituts.
Crida general a instituts de l’àrea metropolitana de Catalunya, amb resposta de 22
instituts per la realització de 29 activitats.
Programació de 29 activitats presencials que impliquen arribar a aproximadament
1300 futurs estudiants.
Visita presencial a 17 instituts. (arribant aproximadament a 726 futurs estudiants)

Malauradament, l’aparició del COVID, trunca les visites als instituts. Finalment només es poden
realitzar 13 de les 29 propostes. Es redireccionen els esforços amb la realització de 5 vídeos per
part dels estudiants que s’acaben exposant al web de promoció de l’escola, al link
https://telecos.upc.edu/ca/fes-telecos/que-son-les-steam. Aquests vídeos es faran servir en les
Jornades de portes Obertes de l’Escola.
L’anàlisi dels indicadors de l’activitat ha resultat molt positiu per part dels estudiants que van
anar a fer les visites a les escoles. Destaca la realització de tallers, que va ser molt ben acollides
pels futurs estudiants. El perfil de centre que demanava l’activitat resultava desigual i en el futur
concretarem que les activitats s’adrecen a l’ESO o a batxillerats tecnològics per a un millor
aprofitament de l’activitat.
En tots els casos s’ha mesurat un augment d’estudiants apuntats a les xarxes socials d’ETSETB,
doncs es feia promoció activa de les xarxes per fer seguiment de l’escola.
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Seguidors

Xarxa

Twitter

Instagram

Linkedin

Facebook

Dades a 6/5/2020

1302

663

3959

777

Fins 6 març 2020

1277

618

3920

771

Fins 11 novembre 2019

1247

544

3859

766

Fins 2 juliol 2019

1173

290

3677

762

5.2.2 Portar la promoció de l’ETSETB a la ESO i a primària.
Íntimament relacionada amb la tasca anterior, es va proposar la introduir per primer cop de
manera activa la promoció dels estudis a l’ESO i a primària. En aquest sentit es van dur a terme
les tasques següents:
−
−
−

De les 29 visites proposades, els instituts van demanar 17 especifícament adreçades a
l’ESO.
Finalment es realitzen 11 activitats presencials adreçades a estudiants de l’ESO
S’inicia l’experiència a primària fent una visita a escola de primària dins del programa
AquiSteam de la UPC.

S’extreu una conclusió interessant de les visites i és que resulta més interessant augmentar els
esforços adreçats a l’ESO, doncs en moltes ocasions, al batxillerat les decisions ja estan preses, i
els batxillerats tecnològics estan en moltes ocasions buits. La motivació general del públic
d’estudiants d’ESO sembla més gran que la del batxillerat. Respecte a la visita a primària,
l’experiència és molt positiva, i es considera necessari continuar treballant en el programa de la
UPC adreçat a fomentar les vocacions, sobretot de noies, envers les STEAM.

5.2.3 Anàlisi dels abandonaments a la fase inicial dels estudis de telecomunicació.
S’ha volgut fer un anàlisi del perfil d’abandonament de la fase inicial. Aquest anàlisi s’ha fet
únicament pel grau GRETST, que és el que té un percentatge d’abandonament superior. Dins de
l’abandonament s’inclouen els estudiants que no superen el primer any per no haver superat 12
crèdits, els que no són aptes de fase inicial, i altres situacions que impliquen un abandonament
principalment escollit per l’estudiant, incloent la renúncia a la matrícula i trasllat d’expedient,
entre altres. S’ha analitzat el tipus d’abandonament tenint en compte la nota d’entrada a la
universitat dels estudiants, agrupant l’abandonament en tres grans grups: (i) els que no han
superat 12 crèdits en un curs; (ii) els que no superen la fase inicial en fins a 6 quadrimestres i (iii)
la resta, que no matricula, demana trasllat d’expedient, etc. Els resultats (figura 1) mostren
clarament que els estudiants amb notes d’entrada superior a 9.8 que abandonen l’escola no ho
fan necessàriament perquè no progressin acadèmicament, sinó que marxen majoritàriament de
manera voluntària, mentre que en el cas dels estudiants amb pitjor nota d’entrada, fins a la
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meitat dels casos abandonen el estudis pels criteris de permanència determinats per l’escola i
la UPC. Aquest anàlisi és consistent amb l’anàlisi fet pel cap d’estudis que mostra que els
estudiants amb notes d’entrada superiors a 9.8 són capaços de progressar en els estudis. Cal
destacar que s’ha mostrat un valor promig perquè l’anàlisi històric de les dades (dels cursos 1516 al 19-20, ambdós inclosos) mostra una desviació de les dades aproximat d’un 5% en el pitjor
dels casos.

Figura 1: Promig del percentatge d’abandonaments en el grau GRETST per tipologia i nota
d’entrada a la universitat. El promig té en compte dels cursos 15-16 al 19-20.

5.3 Propostes de millora per al curs 2020/2021
Les conclusions de les tasques realitzades al curs 18/19 determinen les propostes de millora pel
curs 19/20. El curs 19/20 es vol incentivar la promoció a través de xarxes socials, web i format
audiovisual en general. Es considera que és la manera més efectiva d’arribar als futurs
estudiants, que són àvids consumidors d’aquest tipus de formats. Aquest fet ve també incentivat
per la situació actual imposada per la pandèmia, però es considera una bona oportunitat per
poder treballar en mitjans audiovisuals que resulten més còmodes i atractius pels futurs
estudiants.
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Les tres propostes de millora proposades són: (i) Millora de les xarxes socials, el web de futurs
estudiants i el format audiovisual en general; (ii) desenvolupament de tallers virtuals i (iii)
Jornades de Portes Obertes virtuals.

Xarxes socials, web i mitjans audiovisuals.
Càrrec:

Subdirectora d’estudiantat

Origen:

seguiment

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Necessitat de millorar l’abast
de les xarxes socials, millora
del format dels mitjans
audiovisuals

Implica modificació de la
memòria verificada?:

No

Objectius a assolir:

Anàlisi d’indicadors de millora
de XXSS i formats
audiovisuals.

Accions proposades:

1.

2.

3.
4.

5.

Indicadors i valors esperats:

1.
2.
3.

Anàlisi (i millora)
de les XXSS de
l’ETSETB.
Anàlisi (i millora)
de web per futurs
estudiants.
Anàlisi vídeos
existents.
Disseny de
zona/es en el web
amb vídeos
promocionals,
classificació.
Muntatge i edició
de vídeos
existents.
Accions de millora
XXSS.
Accions de millora
web.
Accions de millora
vídeos.

Abast:

Transversal al Centre, però
més focalitzat en les titulacions
de telecomunicació i
electrònica

Prioritat:

alta

Termini:

Juliol 2021

Estat:

No iniciada

Creació tallers virtuals.
Càrrec:

Subdirectora d’estudiantat
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Origen:

seguiment

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Necessitat d’arribar a un
nombre elevat de futurs nous
estudiants, incloent estudiants
de fora de la comarca i del
país.

Implica modificació de la
memòria verificada?:

No

Objectius a assolir:

1.
2.

Accions proposades:

1.

2.

3.

Indicadors i valors esperats:

1.
2.

Disseny i creació
de presentacions.
Disseny i creació
de tallers virtuals
per ser emesos en
streaming i offline.

Disseny de
presencació
virtual: telecos,
perquè fer telecos
Disseny de tres
tallers virtuals
streaming:
Ciberseguretat,
Processament
imatge,
Bioenginyeria.
Disseny dels
tallers off-line.
Gravació tallers
off-line.
Comparació i
conclusions dels
tallers en
stremaing i off-line

Abast:

Transversal al Centre, però
més focalitzat en les titulacions
de telecomunicació i
electrònica

Prioritat:

alta

Termini:

Juliol 2021

Estat:

No iniciada

Jornades de Portes Obertes en format virtual.
Càrrec:

Subdirectora d’estudiantat

Origen:

seguiment

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Poder arribar a estudiants fora
de l’àrea metropolitana de
Barcelona.

Implica modificació de la
memòria verificada?:

No
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Disseny d’un format de
Jornada de Portes Obertes
Virtual.

Accions proposades:

1.
2.
3.

Indicadors i valors esperats:

1.

2.

Dissenyar la JPO
virtual.
Incloure mitjans
audiovisuals.
Fer una JPO en
castellà
Anàlisi de
satisfacció del
format JPO.
Anàlisi de dades
d’assistència a les
JPO virtuals.

Abast:

Transversal al Centre, però
més focalitzat en les titulacions
de telecomunicació.

Prioritat:

alta

Termini:

Desembre 2020

Estat:

No iniciada
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Subdirecció de Relacions Internacionals al curs 2019/2020

6.1 Anàlisi de l’evolució i propostes de millora pel curs 2019/2020
Com a tasca principal de la subdirecció es troba fer el seguiment del dia a dia de tot allò que faci
referència a la mobilitat dels estudiants en altres institucions estrangeres. A la Memòria de
l’ETSETB 2019/2020 ja es troben detallades les dades i indicadors d’aquest període.
A continuació es fa un breu anàlisi de les dades en funció dels següents indicadors: (i) nombre
d’estudiants i (ii) índex de satisfacció, com ja s’ha fet a cursos anteriors, per analitzar possibles
variacions o tendències.
Mobilitat d’estudiants de l’ETSETB “Outgoing”: El nombre d’estudiants de l’ETSETB que van
realitzar mobilitat al curs 2019/2020 “outgoing” (120) ha augmentat respecte al cursos anteriors
2018/2019 (111) i 2017/2018 (100), mantenim gairebé un 10% de creixement anual per 4t any
consecutiu. I les titulacions amb més mobilitat “outgoing” continuen sent: GRAUS TIC (49), MET
(51) i GRAU FÍSICA (14). Totes les titulacions es mantenen o augmenten, excepte GREFISI, que
redueix mobilitat de 27 (2018/2019) a 14 (2019/2020), valor d’altra banda, semblant al valor de
mobilitat del curs anterior en GREFISI 18 (2017-2018). En un anàlisis de las dades mes detallat a
la tabla que analitza el destí dels estudiants “outgoing” de GREFISI per països, a la secció 7.1.1.,
es veu que la principal disminució va a ser a: Canadà que van passar de 4 (2018-2019) a 0 (20192020) y a Estats Units d’Amèrica que van passar de 11 (2018-2019) a 7 (2019-2020). En ambdós
casos, s’ha de notar que són destins complexos, on es requereix perfils amb un bon encaix als
requeriments dels Professors d’Estats Units i Canadà i a més a més, s’han de començar a
consultar amb molta més antelació que les places habituals. Altres països també van veure
reduïda la mobilitat internacional dels “outgoing” de GREFISI, en menys quantitat. També a
altres estudis, com els GRAUS TIC, van veure reduïda la seva mobilitat als Estats Units d’Amèrica
11 (2018-2019) a 4 (2019-2020), però en el cas dels GRAUS TIC, es va veure compensada amb
un increment a Àustria, Itàlia, Suècia principalment. El Màster MET, d’altra banda, sí que manté
la seva mobilitat a Estats Units, confirmant aquest perfil como el més adient, i a la vegada,
augmentant la seva presència en Alemanya, Bèlgica e Itàlia. L’opció de mobilitat a Empresa
estrangera continua sent més discreta, 8 al 2019-2020, tornant disminuint lleugerament i
tornant al mateix valor del 2017-2018.
La secció 7.3.1 de la Memòria ETSETB, detalla els resultats de l’índex de satisfacció d’aquest
grup d’estudiants “outgoing”, i aquest índex de satisfacció és alt. La valoració dels estudiants de
l’ETSETB a la pregunta “Has rebut el suport adequat de la institució d’origen [ETSETB] abans i
durant el període de mobilitat?” va millorar fins a un 4.42 sobre 5 (5 és molt satisfet) des d’un
3.76 (2016-2017), un 3.89 (2017-2018) i un 4.08 (2018-2019). La avaluació de totes 6 preguntes
és molt positiva i per sobre del 4.42, amb una alta participació del 71% a les enquestes. I en
general, l’ “Avaluació global del teu període de mobilitat” es manté en valors alts, 4.58, superant
el molt bo resultat, 4.48, del curs anterior.
Mobilitat d’estudiants de l’ETSETB “Incoming”: Pel que fa a la mobilitat “incoming”, aquest curs
2019/2020, el nombre d’estudiants “incoming” va créixer, 100 estudiants d “incoming” aquest
curs 2019/2020, una mica millor que al darrer amb 95 (2018/2019). No obstant estem perdent
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la bilateralitat global, ja que el creixement de l’“outgoing” 120 és major que el dels “incoming”
100. Doncs aquest 2019/2020 tenim una bilateralitat global al voltant del 83%.
L’índex de satisfacció d’aquest grup d’estudiants “incoming” és en general alt, com es pot
consultar en detall a la Memòria, secció 7.3.2. La pregunta “Have you received the appropriate
support from our University and our School [ETSETB] during your mobility?” és ara molt ben
valorada, 4.44, pujant encara una mica més des del bon resultat del curs passat, 4.35 (20182019). Aquest resultat consolida la millora proposada per al 2016/2017 (implementar una eina
per aportar als estudiants “incoming” informació del percentatge d’aprovats i suspesos de les
assignatures ofertes, que faciliti l’elecció d’un conjunt d’assignatures equilibrat, i una altra eina,
per monitoritzar el nivell acadèmic assolit pels estudiants “incoming”) amb molt bons resultats.
Però, també tenim resultats dolents en l’índex de satisfacció d’aquest grup d’estudiants
“incoming”. A la Fig. 6.1.1., es van mostrar de forma gràfica les dades de las secció 7.3.2 de la
Memòria 2019-2020.

Fig. 6.1.1.: Evolució del grau de Satisfacció estudiants “incoming”.
Aquesta representació mostra que, els indicadors de “Have you received the appropriate
support from our University and our School during your mobility?” és molt bo (4.44). També, el
indicador de “Do you consider that you received the appropriate information about our
University and our School at your home University before your mobility?” és també bo (4), doncs
estem donant a les Universitats que col·laboren amb l’ETSETB, la informació adient. I l'avaluació
global de l'experiència, és encara bona (4.11), però amb una significativa davallada des de
l’anterior 4.35. Aquest canvi de tendència està correlat amb altres 2 indicadors, “Please value
the contribution of your mobility in our School to your personal learning process as international
student”, (3.56) i, pel que sembla, el principal problema d’aquesta davallada en la valoració de
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la mobilitat a la nostra Escola, “Was easy for you to adapt to the courses you are following?”
(3.22).
S’ha de dir que aquest curs 2019-2020 va estar afectat per la crisis del COVID-19 durant el segon
quadrimestre, i que la participació va ser molt més baixa de l’habitual, només un 9%, quan
normalment, 30%, 25% de participació era habitual. A més, s'hauria d’investigar amb més
profunditat, quin percentatge correspon al Q1 de 2019-2020 (encara no afectats per la crisis del
COVID) i quin percentatge correspon al Q2, doncs és més difícil de valorar degut a la crisis del
COVID. Aquest i altres detalls, es el que s'analitzarà en un proposta específica de millora.
D’altra banda, fent una revisió de les accions de millora proposades en cursos anteriors, es
donen per realitzada la “230.M.6.2016 Millora dels processos transversals de mobilitat
internacional” i del nou índex de monitorització del resultats de l’incoming, que ara es reporta
sistemàticament a la secció 7.2.3 Estudiants incoming, Rendiment, després de registrar una
millora significativa de la relació d’assignatures superades per l’incoming: 73.72% al 2015/2016;
80.18% al 2016/2017; i 89.11% al 2017/2018, aportant una tendència de millora que es
consolida en 3 cursos consecutius i un valor actual de 80,52%.
També es dona per realitzada la “230.M.7.2016 Creació i renovació dobles titulacions de
màster” després de generar 7 acords de doble titulació màster pels màsters de 2 anys de
l'ETSETB:
https://telecos.upc.edu/ca/international/international-partners/double-degreepartners. No obstant, es tracta d’un tema formal, ja que les accions de millora han de tenir una
dada d’inici i final, i d’altra banda, és clar, es continuarà treballant en dos direccions: generar
encara més acords de doble titulació; i el manteniment del acords obtinguts, tasca que ara
costarà més ja que la normativa va escurçar la vigència de tots el acords de Doble Titulació a no
més 4 anys. Aquesta labor es considera molt rellevant, ja que el nombre d’estudiants de
l’ETSETB que van optar per una Doble Titulació-“outgoing” (DTo), continua en creixement: 9 en
2017-2018, 14 en 2018-2019 i 16 en 2019-2020, amb França i Suècia, els destins més demandats.
D’altra banda, es manté l’activitat en la generació i renovació dels convenis. Durant el curs
2019/2020 es van signar o renovar 5 nous acords. D’aquesta manera es manté l’oferta de
l’ETSETB que ofereix places de mobilitat a 195 Universitats, 43 països, un total de mes de 400
places, per unes 100-120 sol·licituds anuals, assegurant que els estudiants de l’ETSETB sempre
tinguin a l’abast la possibilitat de realitzar una experiència de mobilitat adaptada a les seves
possibilitats i inquietuds.
Finalment, indicar que durant aquest curs 2019-2020 es va fer una nova millora, sota la
demanda de la DAT, en la darrera Junta de l’ETSETB 2018. Aquesta sol·licitud de millora de la
DAT va ser la de incloure a estudiants que han fet mobilitat a un destí, como a referencia per
altres estudiants interessats en aquest destí. Aquesta millora comportava la seva implementació
tenint en compte tots els requeriments de la llei de protecció de dades, però ja en aquest curs
2019-2020 va ser operativa i el estudiants interessats podem contactar amb els seus companys
amb experiència en aquest destí, sempre i quan aquest companys hagin donat el seu
consentiment.
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6.2 Balanç de les propostes de millora per al curs 2019/2020
A l’Informe de Gestió del 2018/2019 es van proposar una sèrie de millores per aquest curs
2019/2020. En concret, aquestes propostes, van ser:
A) Digitalització dels acords internacionals de mobilitat.
B) Estudiar establir un acord de doble titulació grau/màster
C) Estudi estadístic de percentils acadèmics d’estudiants titulats
A continuació, es detallen les actuacions dutes a terme durant el curs 2019/2020 per assolir les
propostes de millora i es fa una anàlisi de resultats.

A) Digitalització dels acords internacionals de mobilitat.
Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquestes propostes de millora
han estat les següents:
•
•
•
•

Es va dissenyar amb els serveis informàtics de l’Escola, una base de dades, indicant el camps
que es requereixen per dur a terme la digitalització dels acords internacionals.
Aquesta base de dades es va implementar als servidors de l’Escola, amb els mecanismes de
introducció de da<des i d’extracció de dades, via web.
Es va introduir les dades de tots els acords internacionals de mobilitat de l’Escola.
Finalment, es van connectar les extracció de dades d’aquesta base de dades amb a una nova
eina per als estudiants interessats en mobilitat a la web de l’ETSETB, que ja es operativa.

Valoració: Es va aconseguir el objectiu proposat en aquesta millora de digitalització dels acords
internacionals de mobilitat i va significar una millora important en la qualitat del accés a la
informació d’aquest acords per part del estudiants de mobilitat de la Escola.

B) Estudiar establir un acord de doble titulació grau/màster
Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquestes propostes de millora
han estat les següents:
•

•

Es van mantenir diversos contactes amb representants del grup de Universitats “Écoles
Centrale” de França, un prestigiós grup de “Grande École”: CentraleSupélec, École centrale
de Lille, École Centrale de Lyon, École centrale de Marseille, École centrale de Nantes, que
encara mantenen al seu currículum els estudis de enginyer de cinc anys, i per tant amb
possibilitat de establir un acord de doble titulació grau/màster.
Es va arribar a un esborrany d'acord de doble titulació grau/màster, que està en estudi per
part dels caps de estudi dels nostres graus/màster, per buscar el encaix adequat amb la
actual normativa nostra.

Valoració: Els resultats de les actuacions van permetre arribar a un esborrany d'acord de doble
titulació grau/màster amb un grup de 5 universitats de prestigi de França.
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C) Estudi estadístic de percentils acadèmics d’estudiants titulats
Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquestes propostes de millora
han estat les següents:
•
•

Es van programar amb els serveis informàtics de l’Escola una extracció de dades de PRISMA
dels resultats acadèmics d’estudiants titulats a l’Escola.
Es va desenvolupar un programari d'anàlisis estadístic del resultats acadèmics dels
estudiants titulats, que permès obtenir els percentils acadèmics proposats en aquesta
millora.

Fig. 6.1.2.: Probabilitat normalitzada de la nota mitjana dels estudiants de l’ETSETB titulats
entre 2010 i 2020, mida de la mostra 3448 titulats.
•

•

Es va fer servir aquest programari per, per exemple, analitzar que el 10% dels titulats
van obtenir una nota mitjana de 8.59 i/o que el 55.4% del titulats en aquest període van
obtenir una nota mitjana de 7 o superior, fent servir l’ajust de les dades a una distribució
“kernel”, també coneguda com “Parzen–Rosenblatt window”, amb kernel normal, que
com es pot veure a la Fig. 6.1.2. realitza un millor ajust a les dades que altres
distribucions.
Es va fer també el anàlisis per cada titulació.

Valoració: Es va aconseguir realitzar l’estudi estadístic de percentils acadèmics d’estudiants
titulats como es proposava a la millora. S'analitzarà la possibilitat d'automatitzar el programari
desenvolupat, per generar certificats d’aquest percentils, per part de secretaria acadèmica.
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6.3 Propostes de millora per al curs 2020/2021
La millora “230.M.34.2020 Establiment d’acord de Doble Titulació de Grau i Màster” queda
oberta, pendent del estudi per part dels caps de estudi dels nostres graus/màster, per buscar el
encaix adequat amb la actual normativa nostra, de l’esborrany d'acord de doble titulació
grau/màster al que es va arribar amb el grup de Universitats “Groupe des Écoles centrales” de
França.
La millora “230.M.35.2020 Disposar de valors estadístiques de les qualificacions acadèmiques dels
estudiants ja titulats de cada titulació de l’Escola, en un rang de al menys 5 anys” està complerta
com a tal i només queda pendent de decidir per part del Equip Directiu com vol automatitzar
aquestes eines per generar certificats d’aquest percentils, per part de secretaria acadèmica.
S'afegeixen les següents millores per al curs 2020/2021:

Creació de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat (CdRIM) de l'ETSETB:
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Implementació d'anàlisis de resultat d'enquestes de satisfacció de estudiants "incoming", per
titulacions / assignatures per identificar els problemes de adaptació dels estudiants "incoming"
que van reportar a les enquestes del curs 2019/2020.
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Subdirecció de Relacions amb les Empreses

La Subdirecció de Relacions amb les Empreses vehicula la transferència del talent existent a
l’Escola cap a les empreses que requereixen professionals TIC; a més recull les demandes
d’empreses, centres de recerca i altres institucions respecte la tipologia de perfils professionals
sol·licitats i les trasllada a l’oferta formativa de l’ETSETB.
Com en altres subdireccions, l’alerta sanitària provocada per la COVID-19 i les seves
conseqüències, tan en l’àmbit educatiu com de les empreses, va ser el fet destacat del curs
2019/2020 que, tal com es descriu a continuació, va condicionar alguna de les actuacions.

7.1 Anàlisi de l’evolució de l’àrea en el curs 2019/2020 i propostes de millora
Seguidament s’analitza l’evolució de les relacions amb les empreses desglossat per cadascuna
de les àrees d’aquesta subdirecció i es detalla la situació a final de curs. El detall de les accions
realitzades per assolir les propostes de millora que s’havien fixat es troba a la següent secció.

Gestió de les pràctiques externes (Convenis de Cooperació Educativa)
La gestió de les pràctiques acadèmiques externes ha estat un dels àmbits que més afectat s’ha
vist pels efectes de la crisi sanitària per la COVID-19. Amb l’inici de l’estat d’alarma (14 de març
de 2020) la presencialitat de les pràctiques entrava en suspens. Des de l’Escola es va fer demanar
a les empreses que, en la mesura del possible, les pràctiques continuessin amb el calendari
establert de forma telemàtica amb seguiment remot per part de tutor; en cas de que la
presencialitat no fos possible es demanava aturar les pràctiques per poder-les reprendre quan
milloressin les condicions sanitàries i només en casos excepcionals es donaven indicacions per
rescindir el conveni. En paral·lel es va començar un seguiment cas a cas de tots els estudiants
amb conveni de practiques curriculars (els més afectats degut als efectes acadèmics de les
pràctiques). El resultat de les recomanacions i les accions realitzades fou molt satisfactori (en
comparació a altres sectors). El 70% dels estudiants van poder seguir-les en modalitat de
teletreball, només un 13% es van donar de baixa (als que se’ls van buscar alternatives) i el 17%
restant van reprendre les pràctiques a partir de finals de juny quan es va aixecar l’estat d’alarma.
Per altra banda, mentre va durar l’estat d’alarma es van continuar signant convenis (un total de
43) sempre que les pràctiques es poguessin fer en remot, pel que va ser necessari buscar opcions
per signar els convenis fomentant l’ús del certificat electrònic.
Analitzant de forma global els indicadors dels convenis, la memòria de l’ETSETB destaca a
l’aparat 6.1.1 els resultats en nombre de convenis totals (531), d’estudiants (324) i d’hores
acumulades (160.680,00 h.). A la mateixa secció de la memòria es poden trobar les xifres
desglossades per titulacions. Respecte el curs anterior es van signar 80 convenis menys, que van
implicar a una reducció de 15.000 hores. Sobre aquesta baixada en el nombre de convenis cal
destacar dues coses. La primera, que un anàlisi més detallat evidencia que la reducció del
nombre de convenis es produeix en les pràctiques extracurriculars (en van signar 102 convenis
menys), mentre que el nombre de convenis de practiques curriculars o amb TFG/TFM vinculat a
les pràctiques va augmentar (es van signar 22 convenis més). El segon aspecte a destacar és que,
durant el primer quadrimestres del curs s’havien signat més convenis i hores que el curs anterior,
pel que les previsions, si el curs s’hagués desenvolupat amb normalitat, haguessin estat les
d’acabar-lo amb més convenis.
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La següent figura mostra el nombre de convenis iniciats per setmanes comparant els cursos
acadèmics 2018/2019 (en groc) amb el 2019/2020 (en blau). Pot observar-se la millora en el
nombre de convenis signats al llarg del primer quadrimestre, el clar retrocés provocat durant el
període de confinament i la recuperació sostinguda un cop es van poder reprendre les
pràctiques presencials. La mateixa tendència s’observa analitzant el nombre d’hores.

Figura 7.1.1. Nombre de convenis iniciats per setmanes. Comparativa entre els cursos
2018/2019 (en groc) amb el 2019/2020 (blau).

A nivell d’enquestes de satisfacció, la secció 6.7 de la memòria mostra que es manté el nivell de
satisfacció per part de l’estudiantat recuperat el curs passat, fins a un nivell del 79.84%. El
percentatge d’empreses que donen la màxima puntuació segueix una lleugera tendència a la
baixa 75.32%, que haurà de ser analitzada en detall.
Els resultats anteriors mostres bons resultats respecte a la gestió de les pràctiques acadèmiques
externes especialment en un curs acadèmic complicat pel que fa a les pràctiques degut a la crisi
sanitària. Les actuacions han d’anar en la línia de mantenir aquests resultats, confirmar que la
lleugera davallada va ser produïda per la pandèmia, millorar el grau de satisfacció de les
empreses i seguir treballant per fomentar els convenis en aquells estudis que presenten un
menor percentatge de convenis signats. Tots aquests aspectes requereixen d’un millor
coneixement de com s’està realitzant la gestió de les pràctiques, que pot obtenir-se a través de
les enquestes. En aquest sentit es plantejarà de cara al proper curs una revisió de les enquestes
que emplenen empreses i estudiant un cop finalitzades les pràctiques que siguin més fàcils
d’analitzar i ens puguis proporcionar més i millor informació.

Gestió de l’orientació professional
Al llarg del curs s’ha continuat treballant amb la referència del Pla d’Orientació Laboral. Les
accions realitzades en aquest àmbit es poden trobar a la memòria de l’ETSETB. Vegeu la secció
6.3 (accions realitzades en referència a la inclusió d’assignatures de projectes PAEs), la secció
6.4 (activitats de Fòrum) i la secció 6.5 (resultats sobre l’informe d’inserció laboral). A part
d’aquestes accions, s’ha mantingut la col·laboració amb UPC Alumni per a la realització de tallers
que afavoreixin la inserció laboral, s’han derivat ofertes de feina a la borsa de treball UPC
Alumni, i s’han mantingut estretes relacions amb les associacions i col·legis professionals.
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Com a fet destacat en aquest àmbit està l’organització del fòrum de Telecos virtual a la
primavera. Davant la impossibilitat de realitzar el fòrum amb el format tradicional amb stands,
degut a la situació de la pandèmia, des de la subdirecció de relacions amb les empreses no es va
voler renunciar a trobar un espai que permetés posar en contacte els estudiants de l’Escola amb
les empreses interessades en la captació del talent dels nostres estudiants. En aquesta línia es
va dissenyar un fòrum en format virtual, suportat per l’eina de videoconferència Google Meet i
recolzat per una plataforma informàtica implementada pels Serveis Informàtics de l’Escola, i que
va fer possible la realització del fòrum del 18 al 31 de maig, amb la participació de 8 empreses i
amb més 380 CVs enviats. El que es va aprendre d’aquesta experiència serà la base per revisar i
millorar el model de fòrum per futures edicions.

Convenis Marc amb empreses
Amb el curs 2019/2020 finalitzaven els convenis signats amb Accenture i Everis de manera que
es va treballar al llarg del curs per garantir la seva renovació incloent la participació en PAEs i
fòrums d’empresa, així com el patrocini de beques, premis i altres actuacions de l’Escola. També
es va treballar per renovar el conveni existent amb Ficosa que va patrocinar un any més
l’assignatura optativa de màster “Automotive Embedded Systems”. Pel que fa a la relació amb
Hewlett Packard, aquesta va quedar emmarcada dins de la nova càtedra que HP signa amb la
UPC. En aquest sentit es va treballar per garantir que a la càtedra HP quedés inclosa la relació
de l’empresa amb l’ETSETB amb el patrocini de PAEs, premis i beques, i participació en fòrum.
La situació de pandèmia no ha fet possible que es treballés amb noves empreses la creació
d’acords marc, un dels aspectes de millora establerts el curs passat que permetin augmentar les
dotacions en concepte de patrocini i mecenatge i garantir els recursos per premis i beques. En
aquest aspecte caldrà seguir treballant.

Àrea d’emprenedoria
Al quadrimestre de tardor del curs 2019/2020 es van mantenir alguns contactes amb l’espai
Empren i el Servei de Gestió de la Innovació, si bé es van aturar al llarg del quadrimestre de
primavera per la situació de confinament arran de la COVID-19, que van aturar qualsevol
activitat presencial al Campus. S’identifica que en aquest àmbit calen accions de millora per
fomentar la participació dels estudiants en temes d’emprenedoria.

7.2 Balanç de les propostes de millora del curs 2019/2020 i anàlisi de resultats.
Per tal d’assolir les propostes de millora es van realitzar les següents accions durant el curs
2019/2020. Per cadascuna d’elles s’ofereix una descripció i una valoració de la seva eficàcia.

Àmbit Pràctiques Externes
Consolidar l’eina de convenis pels estudis del grau de dades.

El Grau en Ciència i Enginyeria de Dades és un grau multicentre que s'imparteix entre la Facultat
d'Informàtica de Barcelona (FIB), la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), i l’Escola de
Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i recau sobre l’ETSETB, i per tant sobre aquesta
subdirecció, la gestió de les pràctiques acadèmiques externes. L’inici de realització de pràctiques
per part de la primera promoció va fer necessari adequar l’eina de conveni i el protocols
establerts per encabir aquest grau multicentre.
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Valoració: Al llarg del curs 2019/2020 s’ha consolidat l’eina de convenis per resoldre alguns
aspectes, com l’accés a la intranet de la ETSETB als estudiants del Grau i als professors tutors
amb adscripció a la FIB o FME, per poder realitzar les gestions relacionades amb els convenis de
pràctiques. L’eina va acabar el curs 2019/2020 funcionant a ple rendiment havent-se signat 43
convenis d’aquest grau corresponents a 27 estudiants. De cara al proper curs caldrà estar alerta
per revisar la gestió de convenis de pràctiques vinculades a TFG (encara no ha hi hagut cap cas)
tot i que no es preveu que calgui cap adaptació.
A part de l’eina de convenis, des d’aquesta subdirecció, juntament amb la Cap d’Estudis del
Grau, es va coordinar la revisió de les esmenes a la normativa de pràctiques acadèmiques
externes dels estudis del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades, i es van convocar les reunions
de coordinació necessàries amb la Secretaria Acadèmica de la FIB (responsable de la gestió
acadèmica del grau) per establir el processos i protocol entre secretaries acadèmiques que
garantissin la matrícula i avaluació dels convenis, la seva gestió documental i l’assignació a
PRISMA de tutors acadèmics de les pràctiques curriculars dels estudiants d’aquell grau.

Àmbit Gestió de l’Orientació Laboral
Dintre les tasques relacionades amb l’Orientació Laboral es van plantejar per al curs 2019/2020
les següents accions concretes.
Revisar el model de l’edició de tardor del Fòrum Telecos

Una edició de fòrum a la tardor en format de xerrades/workshops ha estat una demanda
reiterada de les empreses i que també encaixa amb els interessos de l’Escola per poder oferir
als nostres estudiants un espai on definir les pràctiques que realitzen al llarg del quadrimestre
de primavera (febrer-juny).
Valoració: Si bé es va començar a treballar en la idea, no es va realitzar cap activitat a la tardor
del 2019 més enllà d’alguna xerrada o presentació aïllada que va fer alguna empresa. En aquest
sentit, però, si es van començar a realitzar accions durant la primera part del 2020 per organitzar
un fòrum la tardor del 2020 que es va haver de replantejar amb l’arribada de la crisi sanitària.
En la idea inicial, el fòrum de tardor s’estava concebent com una activitat distribuïda al llarg de
diversos dies/setmanes en format de xerrades/workshops, en contraposició al fòrum de
primavera, plantejat com un acte presencial amb estands i concentrat en un únic dia. La
realització, i l’èxit, del fòrum virtual que es va realitzar el maig de 2020 fa replantejar a futur el
model de Fòrum Telecos (en les seves edicions de primavera i tardor).
Per altra banda, analitzant la tipologia d’empreses que participen en el fòrum (grans empreses i
consultores) es veu la necessitat de trobar alguna fórmula que doni cabuda també a petites i
mitjanes empreses que volen apropar-se a l’escola buscant reclutar un nombre reduït
d’estudiants. En aquesta línia caldrà també treballar per apropar-se més a totes les empreses
que signen convenis de pràctiques amb l’ETSETB.
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Disposar a mig termini d’una eina integral de gestió dels PAEs.

Un cop consolidada la participació de les empreses a les assignatures de PAE es va veure
necessària la implementació d’una eina que simplifiqués la gestió dels PAEs a tots el agents
implicats (empreses, PAS de l’àrea de relacions externes i professors).
Valoració: Seguint amb l’acció iniciada el curs passat, es continua treballant per establir un
procediment que reculli les diferents fases que constitueixen un PAE amb l’objectiu final de
disposar d’una eina com la de gestió dels convenis de pràctiques. Es tracta d’una millora a
realitzar en diversos cursos i en coordinació amb a subdirecció de projectes estratègics.

Àmbit Convenis marc amb empreses
Millora de la captació de recursos per a l’ETSETB

L’objectiu és fomentar que les empreses de l’entorn tinguin presència com sponsors a l’ETSETB.
Valoració: Com ja s’ha comentat a l’hora de valorar els convenis marc amb empreses, la situació
de pandèmia, que ha fet que les empreses centressin esforços en gestionar la crisi, ha dificultat
les relacions amb les mateixes i, en conseqüència, la consolidació de nous convenis marc. En
aquesta línia cal treballar per apropar-se a noves empreses i fidelitzar aquelles que
tradicionalment col·laboren amb l’Escola patrocinant PAEs i signant convenis de pràctiques.
Entre les accions a realitzar és important establir vincles amb totes les empreses que signen
convenis, buscant fórmules que ofereixin una major visibilitat a aquelles empreses que
patrocinin activitats de l’escola i que cobreixin les dotacions de premis als millors expedients i
treballs fi de grau/màster, així com beques pels estudis de màster. Així mateix, amb l’horitzó
dels 50 anys de l’ETSETB, pot ser útil utilitzar l’efemèride per motivar a les empreses a que
realitzin accions de mecenatge.
Convenis marc específics amb els centres de recerca

L’objectiu d’aquesta acció és establir un model de conveni marc específic amb els centres de
recerca per establir vincles definits entre l'Escola i els centres en benefici dels estudiants.
Valoració: Aquesta acció es va establir a dos anys i durant els primers mesos del 2020 es van
començar a discutir alguns plantejaments i es va realitzar un anàlisi de l’estat amb alguns centres
de recerca. Amb l’arribada de la crisi sanitària, i havent de dedicar bona part dels esforços a
gestionar i fer seguiment de les pràctiques dels estudiants, es van aturar les actuacions
d’aquesta acció de millora, si bé es va fer algun acció aïllada per intentar que algun centre de
recerca patrocinés l’assignatura de PAEs. Al llarg del proper curs es continuarà treballant per
tenir un acord que reguli les relacions entre l'escola i els centres de recerca.

Àmbit d’emprenedoria
Foment de l’emprenedoria entre els estudiants

La vinculació d’estudiants amb l’espai Emprèn és una acció que fomenta el contacte dels
estudiants amb l’emprenedoria.
Valoració: Com ja s’ha comentat en el punt 7.1, la consolidació d’accions que fomentin la
participació dels estudiants en temes d’emprenedoria és un aspecte que requereix accions de
millora concretes.
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7.3 Propostes de millora per al curs 2020/2021
Com a resultat de l’anàlisi i situació descrits a les dues seccions anteriors, a continuació es
presenten les propostes de millora pel curs 2020/2021.
En primer lloc es llisten algunes accions de millora menors iniciades el curs 2019/2020 i en les
que cal seguir treballant en el proper curs:



Disposar a mig termini d’una eina integral de gestió dels PAEs.
Revisar el model de Fòrum Telecos a consolidar quan es retorni a la normalitat.

Seguidament es llisten algunes noves propostes de millora menors en les que treballar:



Aproximació a les empreses que tradicionalment col·laboren amb l’Escola.
Fomentar la participació dels estudiants en temes d’emprenedoria.

Finalment, les següents taules resumeixen dues propostes de millora majors recollides en el Pla
de Millora de l’ETSETB, una primera ja iniciada el curs passat i una segona de nova.
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Convenis Marc amb Centres de Recerca

230.M.31.2020

Convenis Marc amb Centres de Recerca
Càrrec:

Subdirector de Relacions amb les Empreses

Origen:

Seguiment

Estàndard:

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

Diagnòstic:

No existeix a l'actualitat cap acord específic que reguli les relacions entre
l'escola i els Centres de Recerca (estudiants - investigadors) de manera que es
van gestionant a mesura que apareixen necessitats. Els estudiants que volen
apropar-se a centres de recerca com el BSC o el ICFO ho fan en la majoria de
casos mitjançant la signatura d'acords d'estades formatives i ocasionalment
algun conveni de cooperació educativa. Els investigadors del centres que volen
participar de les activitats acadèmiques de l'escola (p.ex direcció de TFGs o
TFMs) busquen fórmules diverses per fer-ho.

Implica modificació de la
memòria verificada?:

No

Objectius a assolir:

Establir un model de convenis marc específics amb els Centres de Recerca per
establir vincles definits entre l'Escola i els Centres en benefici, en última
instància, dels estudiants.

Accions proposades:

Anàlisi de la situació actual amb cada Centre de Recerca. Cerca d'acords que
es reculin en un conveni marc entre l'Escola i els Centres. Signatura d'un
conveni marc.

Indicadors i valors esperats:

Increment de les relacions entre els estudiants i els investigadors dels centres.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

Mitja

Termini:

27/1/2022

Estat:

En curs

Actuacions realitzades:

Debat del plantejament a establir.
Anàlisi de la situació actual amb els Centre de Recerca.
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Revisió d’enquestes de satisfacció dels convenis de pràctiques acadèmiques externes

230.M.57.2021

Revisió de les enquestes de satisfacció de les empreses i estudiants que fan convenis de
pràctiques
Càrrec:

Subdirector de Relacions amb les Empreses

Origen:

Seguiment

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Les enquestes que actualment es demana a les empreses i estudiants que
emplenin al finalitzar els convenis de pràctiques presenten alguns aspectes que
es poden millorar: - Només les enquestes de les pràctiques curriculars s'han
d'emplenar obligatòriament per poder avaluar a l'estudiant. En conseqüència el
percentatge d'enquestes emplenades pels convenis de pràctiques
extracurriculars i les vinculades a un TFG/TFM és baix. - Resulta complicat
extreure conclusions de les respostes més enllà de la valoració global de
l'empresa i l'estudiant en un rang entre 0 i 2 i per tant és complicat establir
processos de millora a partir d'aquests resultats. - Una revisió de les respostes
que es donen a les enquestes evidencia que en la majoria de casos es responen
sense reflexionar massa sobre el que es pregunta, donant la mateixa valoració
a totes les preguntes, el que treu tot valor al resultat que es pugui extreure.

Implica modificació de la
memòria verificada?:

No

Objectius a assolir:

Aconseguir que enquestes que les empreses i estudiants emplenen al finalitzar
les pràctiques siguin molt més útils per establir processos de millora en les
pràctiques acadèmiques externes gestionades per l'ETSETB.

Accions proposades:

Revisar i modificar els mecanisme d'enquestes que les empreses i estudiants
emplenen al finalitzar les pràctiques. Revisar les preguntes actuals i canviarles/actualitzar-les per una bateria de preguntes que siguin clares i directes,
afavorint que les enquestes es responguin de forma reflexionada. Trobar
mecanismes per a poder analitzar els resultats i facilitar la cerca de respostes
concretes (p.ex. estudiants amb una baixa valoració en una pregunta
determinada, empreses que donen una determinada resposta,...).

Indicadors i valors esperats:

Percentatge d'enquestes que es responen. Accions de millora que es poden
extreure a partir de les noves enquestes.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

08/01/2022

Estat:

No iniciada
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Subdirecció de Projectes Estratègics

La Memòria 2019/2020 inclou informació sobre les inversions en equipament docent i
informàtic per als laboratoris, però no sobre altres aspectes que també estan dins de l’àmbit de
competència de la Subdirecció de Projectes Estratègics. A continuació es descriu la forma en que
s’ha treballat en les propostes de millora en aquesta àrea:

8.1. Anàlisi de l’evolució de l’àrea i propostes de millora pel curs 2019/2020
Per a aquest curs, dins de l’àrea d’innovació docent es van establir les següents propostes de
millora, explicitades en l’Informe de Gestió del curs 2018/2019. També es va continuar treballant
en consolidar actuacions engegades els cursos anteriors.
•

•

•

•

Reestructuració com a projectes estratègics d’alguns dels projectes que ja estem fent:
o Formula Student Driverless
o NanoSatLab
o Fusion Point, cursos i activitats multidisciplinaris (CBI@CERN, I2P, ...)
Definició de nous projectes estratègics en àmbits d’interès per als grups de recerca
associats a l’escola. Inicialment se n’identifiquen dos:
o 5G
o Biorobòtica
Posta a punt d’un FabLab com a eina de suport transversal que faciliti el treball autònom
dels estudiants que participen en aquests projectes estratègics i en d’altres associats a
activitats acadèmiques de l’Escola (assignatures de projectes, TFGs,...)
Realització de tasques de difusió interna a la UPC amb dues finalitats:
o Posicionar-nos com a referent en metodologies d’aprenentatge en innovació
tecnològica.
o Facilitar la incorporació d’estudiants d’altres centres als equips de treball de les
nostres assignatures de projectes per augmentar-ne la multidisciplinarietat.

Seguidament es detallen les accions dutes a terme per tal d’implementar aquestes propostes de
millora i els seus resultats. S’ha d’esmentar que, com tota la resta de l’activitat a l’Escola, el
confinament degut al Covid-19 durant el quadrimestre de primavera ha afectat el
desenvolupament d’aquestes accions.

8.2. Balanç de les propostes de millora del curs 2019/2020 i anàlisi de resultats
Reestructuració com a projectes estratègics d’alguns dels projectes que ja estem fent:
Aquesta acció pot ser percebuda com a transparent, ja que bàsicament ha consistit en
normalitzar la gestió de l’assignació, seguiment i avaluació d’estudiants a projectes singulars, tot
i que aquesta gestió es continua realitzant de forma manual.
Pel que fa al projecte Formula Student Driverless, els estudiants poden tenir-hi una dedicació
continuada i obtenir els crèdits de diverses assignatures obligatòries o optatives que siguin
coherents amb les competències adquirides, tant al grau com al màster (PBE-PAE, PAE-TFG,
CBI/I2P, ...).
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Pel que fa al NanoSatLab, durant el curs cobert per aquest informe es va seguir treballant com
es feia anteriorment (PAE i/o TFG). La configuració que permet una activitat perllongada, a l’estil
del que es fa amb el projecte Formula Student, no s’ha implemementat fins al curs 2020-2021.
Els cursos i activitats multidisciplinaris realitzats a l’entorn Fusion Point (CBI@CERN, I2P, ...)
deixen de tenir el caràcter singular i passen a ser opcions regulars de les assignatures amb les
que s’obtenen els crèdits.

Definició de nous projectes estratègics en àmbits d’interès per als grups de recerca associats a
l’escola
Hi havia dues àrees inicialment identificades: 5G i Biorobòtica. Totes dues tenien diversos grups
de recerca de diversos departaments. En el cas de 5G, es va informar de l’interès de l’Escola en
promoure projectes de PAE i de les altres modalitats a dues reunions del consorci de grups sobre
5G de la UPC. Al quadrimestre de primavera es va dur a terme un projecte de PAE (5G-IoT),
supervisat per professors del departament de Telemàtica. Pel que fa al projecte de Biorobòtica,
també es va fer un projecte de PAE al quadrimestre de primavera, supervisat per professors dels
departaments d’Enginyeria Electrònica i de TSC i es va fer un acord de col·laboració amb l’Istituto
di Biorobotica Sant’Anna, de la universitat de Pisa.

Posta a punt d’un FabLab
Es va decidir la posta a punt d’un FabLab, com a eina de suport transversal per facilitar el treball
autònom dels estudiants que participen en els projectes estratègics i en d’altres associats a
activitats acadèmiques de l’Escola (assignatures de projectes, TFGs,...). Inicialment es va
plantejar com un Fablab de Campus Nord, amb participació de les 3 Escoles, però no hi va haver
més moviments en aquest sentit durant aquest curs. Es va assignar un laboratori, el C5-S101D,
amb possibilitat d’ampliació cap a la sala del costat si era necessari i es va dotar inicialment de
dues impressores 3D bàsiques, una estació de soldadura i reparació de plaques avançada i alguns
instruments de laboratori. La selecció de les impressores es va fer d’acord amb l’AESS, que serien
uns dels usuaris preferents de l’espai. També va mostrar interès per utilitzar-lo l’Espai Emprèn,
per poder fer la construcció de prototipus físics de les start-ups allotjades en aquest servei.
També es va presentar una sol·licitud a la convocatòria d'ajuts a la millora docent de la UPC, que
va ser concedida a finals d’octubre de 2019, amb un import de 6.000€ per destinar-los a petit
material i una beca d’aprenentatge per a l’any 2020 per donar suport a les tasques del Fablab
en el disseny, fabricació i soldadura de plaques de circuit imprès i en disseny i fabricació de peces
fetes amb impressió 3D. Va començar a fer aquesta tasca amb l’inici del curs de primavera.
Quan va arribar el confinament, a mitjans de març, es va encarregar al becari que donés suport
remot als estudiants que havien de fer prototipus a casa i que fes tutorials d’ús d’eines de
simulació per a les pràctiques que s’havien substituït per simulacions. Això va ser útil per al grup
13 de l’assignatura PBE, que va tenir dificultats per fer l’adaptació a la modalitat remota. A
l’acabar el quadrimestre es va sol·licitar la pròrroga del projecte i es va interrompre la beca
durant el quadrimestre de tardor. Es reprendrà al de primavera si tot va bé.

Realització de tasques de difusió interna a la UPC del model d’assignatures de projectes de l’Escola
L’objectiu d’aquesta activitat era doble: posicionar-nos com a referent en metodologies
d’aprenentatge en innovació tecnològica a la UPC i facilitar la incorporació d’estudiants d’altres
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centres als equips de treball de les nostres assignatures de projectes per augmentar-ne la
multidisciplinarietat.
A petició de l’ICE, el passat 26 de novembre es va fer una presentació a la seu d’aquest institut
del model d’assignatures de projectes de l’Escola davant dels responsables d’innovació docent
de totes les Escoles de la UPC, presentat juntament amb el model de l’Escola d’Arquitectura de
Barcelona.
El 28 de novembre de 2019 va tenir lloc a la seu de Fusion Point, a Esade Sant Cugat, un workshop
sobre recerca en mesura dels resultats de l’aprenentatge al que es va convidar professorat de la
UPC i en el que va fer una presentació la directora de l’ICE, Ariadna Llorens.
Dins de l’activitat de recerca en educació en enginyeria, s’està duent a terme una tesi doctoral
en que es comparen les competències relacionades amb la capacitat d’innovació dels estudiants
que duen a terme projectes amb orientació més tecnològica (PAE) amb les dels que la fan amb
més èmfasi a la part de generació d’idees i orientació a l’usuari (CBI, I2P). S’han generat dos
articles a revistes de recerca en educació en enginyeria i una comunicació a congrés. Actualment
un d’ells està acceptat i els altres estan encara en procés de revisió.
El 16 de gener va tenir lloc la reunió semestral de l’Executive Board de Fusion Point, amb
presència del Rector i de membres del seu gabinet, dels directors de l’ETSETB i de la FIB, del
Degà d’Esade i de l’equip directiu d’IED. Es va dur a terme al campus de Barcelona Est de la UPC
(Besós) per tal de donar a conèixer al seu equip directiu la iniciativa. Hi va haver una segona
reunió al juliol, aquest cop realitzada online.
El subdirector de projectes estratègics, Ramon Bragós, va assistit a la 16th International CDIO
Conference, que es va dur a terme de forma remota el mes de juny de 2020 i on va participar a
diversos workshops i reunions de la organització. També va participar en dos workshops sobre
formació en innovació a través de projectes basats en reptes a la universitat d’Aalto, el mes de
gener de 2020. En tots dos casos es va difondre el model d’assignatures de projectes de l’Escola.

Activitats que continuen dels cursos anteriors:
Disseny detallat i implementació parcial de les assignatures d’innovació en els nous graus i
màsters
Aquest curs es va consolidar l’assignatura d’innovació i emprenedoria del nou màster MATT,
Entrepreneurship for the World Challenges (EWOC), coordinada per la professora Eva Vidal, en
la que s’hi ha inserit mètodes procedents de les assignatures CBI i I2P. Aquest curs va tenir més
estudiants, 42 a la tardor, organitzats en 8 equips, i 12 a la primavera, organitzats en 4 equips.
Els reptes van ser definits dins del marc de la emergència climàtica a Barcelona.
Es va dur a terme per primer cop l’assignatura de Projectes d’Enginyeria del GCED, de 12 crèdits,
dissenyada i impartida per professorat de l’Escola. Els estudiants havien fet prèviament una
assignatura de 6 crèdits anomenada Emprenedoria i Innovació. El professorat de la primera és
fonamentalment del Departament d’Organització d’Empreses, amb la participació d’un
professor de perfil tecnològic i a la segona és a la inversa. A la primera, diverses empreses o
institucions externes presenten reptes parcialment oberts i el estudiants, treballant en equips
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de 5-6, estudien el mercat a l’àmbit d’un dels reptes i desenvolupen una idea de negoci sobre
una possible solució al repte, posant èmfasi a la part d’innovació i emprenedoria però tenint en
compte la viabilitat tecnològica. S’utilitzen metodologies actives, amb força activitat pràctica a
l’aula, moltes presentacions i diversos punts de contacte amb les empreses que han proposat
les idees. A la segon assignatura, el quadrimestre de primavera, es reagrupen els equips en
equips més grans (10-12 estudiants) i dissenyen, implementen i verifiquen la solució triada o
una evolució d’aquesta. Aquesta segona assignatura és semblant a PAE, però amb més temps
per madurar i validar la idea abans d’implementar-la. Aquest disseny es va fer inicialment per al
grau d’Enginyeria Electrònica però, per qüestions de calendari d’implantació, es va aplicar abans
al GCED. Hi van participar 37 estudiants que van dur a terme 3 projectes (un d’ells amb dues
rèpliques) proposats per les empreses RetinAI, Foot Analytics i Smadex. Degut al confinament,
una bona part de la implementació de les solucions es va haver de fer de forma remota però,
tractant-se de projectes de software i utilitzant metodologies Agile, els resultats van ser brillants.
Quinze estudiants dels màsters MET, MEE i MATT de l’ETSETB van participar durant el
quadrimestre de primavera al curs I2P (Interdisciplinary Innovation Project), formant part
d’equips mixtes juntament amb estudiants del màster MIRI de la FIB, del màster MIE d’ESADE i
de l’escola de disseny IED. Van dur a terme projectes en que van dissenyar solucions per a 7
reptes oberts proposats per empreses o institucions externes. En total hi va haver 14 equips,
dos per cada repte.
Set estudiants més dels mateixos màsters de l’ETSETB i tres de PAE van participar en el curs pilot
TeSI, Technology for Social Innovation, que també es va fer en equips mixtes, en aquest cas amb
estudiants del màster on Business Analytics d’ESADE i estudiants de màsters en disseny d’IED.
Es van distribuir en 7 equips que es van assignar a 5 projectes de recerca (un dels projectes va
tenir tres equips) del projecte europeu Attract (https://attract-eu.com/). Cada equip va
col·laborar amb els consorcis de científics i empreses per trobar aplicacions per als resultats de
la seva recerca, amb èmfasi en les aplicacions de tipus social. En aquest cas van treballar en
períodes intensius de 2 dies durant 4 caps de setmana més el corresponent treball autònom
amb tutories en els períodes entre aquests caps de setmana. Un resum dels resultats es va
presentar (remotament) a Brussel·les el 22 de setembre dins de les jornades de tancament de
la primera fase del programa Attract.
Aquestes dues assignatures també van continuar les activitats de forma remota, amb sessions
de treball col·laboratiu. En aquest cas, en que s’havia de fer test de prototipus amb usuaris, es
van haver d’adaptar les metodologies a l’ús d’entrevistes remotes amb representacions virtuals
o conceptuals dels prototipus.
Consolidar i augmentar la inclusió d’empreses i institucions externes com a especificadors i
supervisors en els projectes de l’assignatura PAE.
Juntament amb la subdirecció de relació amb les empreses, s’ha coordinat la inclusió de
projectes proposats per empreses i institucions externes, que ja s’havia consolidat des del
quadrimestre de primavera del curs 2016-2017. Al quadrimestre de tardor del curs 2019-2020
101 estudiants han dut a terme amb normalitat 10 projectes diferents a l’assignatura de Projecte
Avançat d’Enginyeria. Set d’ells han estat especificats per empreses o institucions externes. Els
projectes han estat:
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Projecte

Ens promotor

1.- Micro-Segmentation Challenge.

It-Now

2.- Ultrasound-Machine Simulator.

Fetal Medicine Barcelona

3.- Risk Assessment Platform.

Arag

4.- Healthcare assistant chatbot.

Accenture

5- Cognitive impairment detection.

AcceXible

6.- 3D Printers subsystems development.

Hewlett Packard

7.- 5G IoT Mesh.

Wireless Networks research group

8.- 3CAT-NXT, Developments on 3Cat-6.

NanoSatLab

9.- EOS Systems and Data for Urban Mobility.

NanoSatLab-Reby

10.- RTSTK. Real Time Sensorial Tool Kit.

SPT-BCN (Espai Emprèn)
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S’ha de ressaltar que el projecte Risk Assessment Platform va consistir en la redefinició i
implementació d’un projecte en el que l’anàlisi de les necessitats de l’usuari es va fer en
l’assignatura multidisciplinària I2P del quadrimestre anterior.
Pel que fa al quadrimestre de primavera, 73 estudiants van dur a terme 8 projectes diferents a
l’assignatura de Projecte Avançat d’Enginyeria. Sis d’ells van ser especificats per empreses o
institucions externes, aportant cinc d’ells un patrocini a l’Escola. Els projectes de PAE del
quadrimestre de primavera han estat:
Projecte

Entitat promotora

Will This Go Viral?

Bmat

Developments on 3Cat-6

PE NanoSatLab

Video Streaming protocol for Intranet
communications

Sony

Projecte APP 3C comunitat de cultura

3C Comunitat de Cultura

Voice Assistants as Tools for Autism
Spectrum Speech Therapy

Everis

Multi-scale Pollution Maps based on
Distributed Sensor Infrastructure

NanoSatLab-Reby

Precise Positioning Sensor System

HP
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PE Biorobòtica

Degut al confinament que va començar el 13 de març i es va allargar fins al final del curs, es van
haver de dur a terme les adaptacions de les assignatures de projectes a la modalitat remota. En
general, les que desenvolupaven solucions basades en software (5 dels 8 projectes de PAE i 2
dels 4 grups de PBE, així com els grups de l’assignatura Projectes d’Enginyeria del GCED) van
poder seguir treballant gairebé amb normalitat. Els dos grups de PBE que treballaven amb
solucions hardware van substituir les implementacions per l’ús d’eines de simulació i, en el cas
del grup 11, va costar fer l’adaptació. El becari assignat al fablab, tal com ja s’ha dit, va donar
suport a l’ús d’aquestes eines en aquest darrer cas. En els tres projectes de PAE que utilitzaven
parcialment elements hardware van enviar plaques i components a alguns dels estudiants per
poder desenvolupar aquests blocs i integrar-los asíncronament amb els blocs amb
implementació software.
L’equip de PAE “APP 3C Comunitat de Cultura” va canviar el tema del projecte, quan va
començar el confinament, cap al desenvolupament de dues versions d’una APP (Android i IOS)
per a facilitar la comunicació entre els familiars dels pacients ingressats per Covid-19 i el personal
sanitari a sol·licitud de l’ICS a la UPC. Els estudiants i els professors van acceptar de forma
unànime fer el canvi. L’escola els agraeix l’esforç realitzat i els felicita per la decisió i per la feina
feta.
Pel que fa als estudiants que feien PAE dins del projecte estratègic Formula Student Driverless
(juntament amb altres estudiants de grau i màster), es van trobar amb la suspensió de les proves
de les competicions Formula Student d’Alemanya, Txèquia i Catalunya en les que l’equip havia
superat les proves d’accés després de mesos de treball. Els equips continuen treballant en el
disseny i construcció de la nova versió del vehicle i s’ha fet el procés de selecció dels nous
components de l’equip per al curs següent.
Incloure iniciatives multidisciplinàries al track de projectes:
Tretze estudiants de l’ETSETB, nou del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació i quatre del Màster en Enginyeria de Telecomunicació, juntament amb un
estudiant del màster MAI de la FIB han participat al curs CBI@CERN, que s’ha fet per sisè cop,
formant vuit equips mixtes amb estudiants de l’MBA d’ESADE i d’IED. Han fet tres estades al
centre IdeaSquare del CERN (15 dies en total) i un dia a la setmana han treballat conjuntament
a l’espai Fusion Point d’ESADE. Aquest any, els reptes han sortit tots de l’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible 11, Ciutats i Comunitats Sostenibles i, dins d’aquest, s’han centrat
específicament en el tema de la Mobilitat Urbana. S’ha comptat amb l’ajuda de membres del
KIC en Mobilitat Urbana per definir els reptes. Es 4 reptes inicials (2 projectes per repte) han
estat:
1. Accessibility. How to provide access to sustainable modes of How to provide access to
sustainable modes of transport for all population groups (esp. vulnerable) and increase quality
and availability of services and infrastructure? SDG 11, target 2. “Transition Management &
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Inclusive Urban Planning”. How to improve the processes and define the roles of municipalities
in the transition of urban mobility & public space taking into account stakeholder engagement
(incl. citizens), long term planning and regulations? SDG11, target 3.
3. “Pollution”. How to maintain and increase the quality of natural resources, e.g. air including
noise and smell, earth/soil, water, to reduce negative impacts on human health and improve
general quality of life? SDG 11, target 6.
4. “Space Allocation”. How to bring back urban space to citizens to improve livability and design
space in order to improve the efficiency of mobility of persons and goods? SDG 11, target 7.

8.3. Propostes de millora pel curs 2020/2021
A continuació es presenten les propostes de millora per l’àrea d’Innovació Docent pel curs
2020/2021, a més de continuar implementant les activitats consolidades.
•

•

•
•

•

Establir l’estructura que permeti participar en projectes estratègics, com els del
NanoSatLab, amb una duració superior a la d’un quadrimestre i obtenint crèdits de
diverses assignatures si la quantitat i qualitat del treball desenvolupat ho justifica.
Consolidar el disseny i implementació de les noves assignatures de projectes que s’ha
demanat a l’Escola que desenvolupi per als nous graus i màsters (GCED, GRELEC, MATT,
MUM) i resoldre la situació creada pel fet que la gestió d’algunes d’aquestes
assignatures i del seu encàrrec depèn de diverses escoles.
Aclarir la situació creada per la difusió paral·lela del model d’assignatures de projectes
de l’Escola per part del Servei de Gestió de la Innovació de la UPC.
Trobar un nou espai pel Fablab i posar-lo en marxa, ja que durant el quadrimestre de
tardor de 2020, es va declarar l’espai del Fablab com a no apte per fer activitat docent,
ja que té poca aeració i s’ha destinat a una altra finalitat. Completar el projecte
d’innovació docent per al que es va rebre un ajut i intentar recuperar el caràcter interescola.
Treballar per a la consolidació del model de projectes basats en la col·laboració dels
equips d’estudiants amb un projecte de recerca finançat, per tal d’estar ben posicionats
per participar en futures edicions del programa europeu Attract, en el que aquestes
modalitats tindran finançament específic.
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Consolidar el disseny i implementació de les noves assignatures de projectes
per als nous graus i màsters
Càrrec:

Subdirector de projectes estratègics

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

En els darrers dos anys, s'ha demanat a l'ETSETB el disseny i implementació de
diverses assignatures de projectes en graus i màsters propis (GREET, MATT) o
en els que participa però que estan gestionats per altres escoles (GCED, MUM).
Això crea un increment de càrrega de docència i de gestió que s'ha de mirar de
regularitzar.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Equilibrar les necessitats de docència en aquest tipus d'assignatures amb
l'encàrrec i les necessitats de gestió i amb la complexitat afegida per la gestió de
les titulacions des de diverses escoles

Accions
proposades:

- Quantificar les necessitats i dissenyar les assignatures de manera que la
càrrega docent sigui sostenible - Equiparar la càrrega amb l'encàrrec docent Resoldre les qüestions derivades de la gestió per part de múltiples centres

Indicadors i
valors
esperats:

- encàrrec equilibrat - acords o normativa que faciliti la gestió multicentre

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

11/1/2023

Estat:

No iniciada

230.M.58.2021

Trobar un nou espai pel Fablab i posar-lo en marxa
Càrrec:

Subdirector de projectes estratègics

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

230.M.59.2021
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Diagnòstic:

Durant el quadrimestre de tardor de 2020,s'ha declarat l’espai en que s'havia
començat a instal·lar el Fablab com a no apte per fer activitat docent amb
estudiants ja que té poca aeració i s’ha destinat a una altra finalitat.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Trobar un altre espai, incrementar la intensitat de la implementació i involucrar
les altres escoles del Campus Nord, organitzacions d'estudiants i l'Espai
Emprèn.

Accions
proposades:

- Trobar un nou espai, d'acord amb Coordinació de Campus - Traslladar-hi
l'equipament - Reactivar la beca de l'ajut de l'ICE associada al Fablab Promoure l'adhesió de les altres escoles del Campus Nord, organitzacions
d'estudiants i l'Espai Emprèn.

Indicadors i
valors
esperats:

Degut a que durant el quadrimestre de Primavera del curs 2020-2021
possiblement segueixin les restriccions de mobilitat i d'activitats, possiblement la
implementació durant aquest curs sigui limitada i s'assoleixi completament al
llarg del curs següent.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

11/1/2023

Estat:

No iniciada
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GRETST: Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de la
Telecomunicació

9.1 Anàlisi de l’evolució de la titulació
Els primers graduats del GRETST corresponents a estudiants de nou accés, que cursen les
assignatures del grau des del quadrimestre 1A, acaben el grau el curs 2018-19. Aquests
estudiants no són representatius del que serà el funcionament estable del GRETST, atès que són
estudiants declarats Aptes de Fase Inicial en els dos primers quadrimestres. El nombre de titulats
es començarà a estabilitzar a partir del curs 2019-20, però més endavant patirà l’efecte de la
disminució del nombre de places ofertades en el GRETST el curs 2018-19. Per tant, no s’espera
una estabilització efectiva fins el curs 2022-23.
El nombre de graduats el curs 2019-20 és de 168 estudiants, sensiblement superior als 155
titulats el curs 2018-19, i és similar al nombre d’estudiants declarats Aptes del Bloc
d’Especialització en el curs 2018-19. Els dos col·lectius d’estudiants (graduats i aptes curriculars)
són diferents però, en règim permanent, les dues xifres haurien de coincidir.
El nombre d’estudiants de la promoció 2015 (incorporats als estudis el quadrimestre 2015-1)
actualment titulats és de 100, dels quals 49 es van titular el curs 2018-19. En la promoció 2016
hi ha actualment 58 estudiants titulats.
Les dades estadístiques recollides per la universitat donen els següents valors dels indicadors de
qualitat especificats als documents del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de
l’ETSETB:
2018-19

2019-20

Verifica

Taxa de rendiment

74,8%

77,9%

Taxa d’eficiència

93,6%

89,6%

Mín. 85%

Taxa d’abandonament

44,6%

Màx. 40%

Taxa de graduació

33,3%

Mín. 35%

La disminució de la taxa d’eficiència és natural atès que la xifra del curs 2018-19 es calcula amb
estudiants que han superat la Fase Inicial en dos quadrimestres i, per tant, no representa el valor
esperat de l’indicador. Les taxes d’abandonament i de graduació es poden calcular per primer
cop al curs 2019-20 i, per tant, no es poden comparar amb valors anteriors.
La taxa d’abandonament és lleugerament superior a la prevista a la memòria de verificació del
GRETST. Cal mencionar que a la memòria de verificació el càlcul de l’indicador no es tenen en
compte els estudiants que han abandonat els seus estudis en el primer quadrimestre (un 10% el
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curs 2015-16). Per tant, el valor de referència per la taxa d’abandonament és del 44.4%, que
coincideix amb el valor obtingut el curs 2019-20.
Les taxes d’abandonament i de graduació poden variar significativament atès que la mida de les
promocions ha disminuït i que s’ha creat el grau GREELEC amb la conseqüent extinció de la
menció de Sistemes Electrònics, fets que afecten el funcionament de la Fase Inicial del GRETST.
La taxa de rendiment ha experimentat un creixement mantingut des de la implantació del pla
d'estudis del grau GRETST. Concretament la taxa ha crescut des d'un 53.8% fins a 77.9%. Cal
destacar que els estudiants que es tenen en compte els primers anys des de la implantació no
són totalment representatius del que serà el grau en el futur. En primer lloc, més de 200
estudiants entren al grau per la via d'adaptació de l’expedient acadèmic des d'un altre grau.
Aproximadament un 30% dels estudiants comptabilitzats en la cohort 2015-16 entren per
aquesta via. En segon lloc, al llarg dels anys comptabilitzats el pla d'estudis no estava
completament implementat, i en conseqüència, els percentatges d'aprovats a les assignatures
recentment implementades no estava estabilitzat. Seria d'esperar que la taxa de rendiment
s'estabilitzi els propers anys, però la disminució de l’oferta de places del grau provocarà un lleu
transitori en els indicadors, que pot tenir un efecte en indicadors acumulatius, com és el cas de
la taxa d'eficiència, en els pròxims 3 anys.
El rendiment dels estudiants a la fase inicial considerant únicament els estudiants admesos via
preinscripció universitària té un comportament estable, en el que aproximadament de 300
estudiants admesos cada any (per les cohorts 2015, 2016 i 2017) uns 135 no superen la fase
inicial (abandonaments i trasllats d'expedient inclosos) i dels 165 restants uns 83 la superen dins
del temps previst. Les cohorts del 2018 i 2019 són més petites (220 estudiants) i pateixen l'efecte
de la desagregació de la menció en sistemes electrònics en el actual grau GREELEC (50
estudiants). Per tant, les dades d'aquestes darreres cohorts no són directament comparables
amb les anteriors. De totes maneres, el nombre d'estudiants de la cohort de 2018 que no
superen la fase inicial és 91, i el nombre d'estudiants que superen la fase en el temps previst és
aproximadament 66.
Cohort

Places ofertades

No superen FI

Superen FI en el temps previst

2015

300

138

81

2016

300

136

89

2017

300

129

78

2018

220

91

66

2019

220

62

El percentatge d'aprovats a les assignatures de quadrimestres de cursos avançats es situen
majoritàriament entre el 70% i el 90%, excepte algunes assignatures de caire marcadament
teòric i fonamental que poden arribar en ocasions al 50% d'aprovats. Les assignatures optatives
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dels últims quadrimestres i les assignatures de projectes d'enginyeria poden arribar fàcilment
fins el 100% d'aprovats. En conjunt, es veu que els estudiants que superen la fase inicial del grau
progressen sense gran dificultat fins al final dels seus estudis.

9.2 Propostes de millora per al curs 2019/2020
Per a aquest curs, dins de la gestió acadèmica del GRETST es van establir les següents propostes
de millora, explicitades en l’Informe de Gestió del curs 2019/2020.
A. Enquestes de satisfacció del TFG. Totes les activitats formatives del grau són actualment
avaluades mitjançant enquestes als estudiants, excepte el TFG. Des del punt de vista de
la gestió de la qualitat dels estudis, és important disposar de l’opinió dels estudiants.
Tot i que el TFG no pot ser considerat com una assignatura normal, cal buscar la manera
de recollir i agregar la informació significativa per detectar les possibles mancances i
aplicar les millores pertinents per aconseguir la màxima qualitat formativa.
B. Creació Comissió Acadèmica de Grau. Dins del marc general de l’Escola de la creació de
totes les comissions acadèmiques de cada grau i màster, es crearà la CATEL (Comissió
Acadèmica del GRETST) i es constituirà per a efectuar les avaluacions curriculars del curs
2019/2020. Previsiblement, per raons de temps, l’informe de seguiment de la titulació
no podrà ser discutit en la comissió fins al curs 2020/2021.
C. Informació últims crèdits per finalitzar el graus. S’ha detectat que els estudiants tenen
nombrosos dubtes de com organitzar l’assoliment dels últims crèdits del grau. Es
proposa la creació d’un document explicatiu, basat en regles clares i exemples pràctics,
que suposi una guia ràpida i entenedora per seleccionar i planificar la finalització dels
estudis. La guia tractarà temes com el reconeixement d’activitats, la simultaneïtat del
TFG amb altres assignatures o els requisits per garantir l’acompliment dels crèdits
obligatoris de cada menció.
D. Millora de la gestió dels processos de gestió crítics. Els períodes d’avaluació i matrícula
del GRETST són especialment crítics, degut a la mida i complexitat del grau (repetició de
docència en tots els quadrimestres, diverses mencions, etc.). Es proposa racionalitzar
els calendaris dels processos més importants, especialment els que es situen a Febrer i
Juliol.
E. Seguiment personalitzat dels estudiants dels graus en extinció. El curs 2019/2020
s’extingiran definitivament els antics graus TIC. Es proposa fer un seguiment
personalitzat dels estudiants matriculats als graus en extinció en els últims anys i que
encara no han finalitzat els seus estudis ni han adaptat el seu expedient al nou grau
GRETST.
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9.3 Balanç de les propostes de millora del curs 2019/2020 i anàlisi de
resultats
Degut a les circumstàncies singulars derivades de la pandèmia COVID-19, algunes de les
accions de millora previstes s’han posposat pel curs 2020/2021.
A.

Enquestes de satisfacció del TFG.
Posposada pel curs 2020/2021.

B.

Creació Comissió Acadèmica de Grau.
La Comissió Acadèmica del Grau GRETST, anomenada CATEL, s’ha constituït i s’ha reunit
tres vegades: dues per a efectuar l’avaluació curricular i una per a discutir l’informe
d’activitat acadèmica del grau i les possibles accions de millora. Aquest és el funcionament
previst de la comissió i que es mantindrà cada any.

C.

Informació últims crèdits per finalitzar el grau.
Posposada pel curs 2020/2021.

D.

Millora de la gestió dels processos de gestió crítics.
S’ha racionalitzat la tipologia d’instàncies associades als tràmits acadèmics i s’ha fixat i
publicat els terminis adequats per presentar-les. Resta pendent trobar la manera més
eficient de generar la documentació necessària per a l’avaluació curricular. Per tant, es
manté l’acció de millora per continuar-la el curs 2020/2021.

E.

Seguiment personalitzat dels estudiants dels graus en extinció.
Els graus TIC actualment en fase d’extinció són: Grau en Ciències i Tecnologies de la
Informació (GRCITTE), Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (GRESAUD), Grau en
Enginyeria de Sistemes Electrònics (GRESE), Grau en Enginyeria de Sistemes de
Telecomunicació (GRESTEL), Grau en Enginyeria Telemàtica (GRETELE) i tronc comú
(GREAT). El curs 2019-20 era el darrer curs amb convocatòries d’exàmens d’aquests graus,
i l’últim amb convocatòries de lectura de TFG. Donada la situació excepcional causada per
la pandèmia COVID-19, les convocatòries de defensa de TFG s’han prorrogat fins a
novembre de 2020, moment en el què es dona per definitiva l’extinció dels graus
esmentats.
S’ha fet un seguiment dels estudiants amb expedients oberts als graus en extinció. Al llarg
del curs 2019-20 s’han graduat 13 estudiants (3 d’ells corresponen realment al curs 201819 en la convocatòria extraordinària del TFG), quatre estudiants han adaptat el seu
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expedient al GRETST, i dos estudiants més han sol·licitat un quadrimestre addicional per a
la defensa del TFG. De la resta d’expedients oberts, tan sols 6 estudiants han estat
matriculats en algun dels últims tres anys. Dels 13 estudiants graduats, 8 són del GRESTEL,
2 del GRETELE, 2 del GRESE i un del GRCITTE.

9.4 Propostes de millora per al 2020/2021
A.

Enquestes de satisfacció del TFG (posposada del curs anterior)

Totes les activitats formatives del grau són actualment avaluades mitjançant enquestes als
estudiants, excepte el TFG. Des del punt de vista de la gestió de la qualitat dels estudis, és
important disposar de l’opinió dels estudiants. Tot i que el TFG no pot ser considerat com una
assignatura normal, cal buscar la manera de recollir i agregar la informació significativa per
detectar les possibles mancances i aplicar les millores pertinents per aconseguir la màxima
qualitat formativa.
Nom: Enquestes de satisfacció del TFG
Càrrec: Cap d’Estudis GRETST
Origen: Seguiment
Estàndard: Estàndard 6
Diagnòstic:
Totes les activitats formatives del grau són actualment avaluades mitjançant enquestes als
estudiants, excepte el TFG. Des del punt de vista de la gestió de la qualitat dels estudis, és
important disposar de l’opinió dels estudiants. Tot i que el TFG no pot ser considerat com una
assignatura normal, cal buscar la manera de recollir i agregar la informació significativa per
detectar les possibles mancances i aplicar les millores pertinents per aconseguir la màxima
qualitat formativa.
Implica modificació de la memòria verificada? (X) No ( ) Si
Objectiu a assolir:
Recollir i agregar la informació significativa per detectar les possibles mancances i aplicar les
millores pertinents per aconseguir la màxima qualitat formativa.
Accions proposades:
Dissenyar un formulari per a la enquesta de satisfacció del TFG
Establir un mecanisme automatitzat per a recollir les respostes
Analitzar la informació recollida
Indicadors i valors esperats:
Obtenir dades significatives del grau de satisfacció dels estudiantes de TFG
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Abast?
( ) Transversal de centre
(X) Programa formatiu
Prioritat?
( ) Baixa
(X) Mitja
( ) Alta
[Termini]
Estat? (X) No iniciada
( ) En curs
( ) Finalitzada
Accions realitzades:

B.

Informació últims crèdits per finalitzar el grau (posposada del curs anterior)

S’ha detectat que els estudiants tenen nombroses dubtes de com organitzar l’assoliment dels
últims crèdits del grau. Es proposa la creació d’un document explicatiu, basat en regles clares i
exemples pràctics, que suposi una guia ràpida i entenedora per seleccionar i planificar la
finalització dels estudis. La guia tractarà temes com el reconeixement d’activitats, la
simultaneïtat del TFG amb altres assignatures o els requisits per garantir l’acompliment dels
crèdits obligatoris de cada menció.

Nom: Informació últims crèdits per finalitzar el grau
Càrrec: Cap d’Estudis GRETST
Origen: Seguiment
Estàndard: Estàndard 6
Diagnòstic:
S’ha detectat que els estudiants tenen nombroses dubtes de com organitzar l’assoliment dels
últims crèdits del grau. Es proposa la creació de un document explicatiu, basat en regles clares i
exemples pràctics, que suposi una guia ràpida i entenedora per seleccionar i planificar la
finalització dels estudis. La guia tractarà temes com el reconeixement d’activitats, la
simultaneïtat del TFG amb altres assignatures o els requisits per garantir l’acompliment dels
crèdits obligatoris de cada menció.
Implica modificació de la memòria verificada? (X) No ( ) Si
Objectiu a assolir:
Informar els estudiants afectats abans de la prematrícula de juliol
Accions proposades:
Crear el contingut informatiu
Crear un espai a la web de l’Escola amb el contingut informatiu
Indicadors i valors esperats:
Document en format PDF amb el contingut informatiu
Racó en la web amb el contingut informatiu
Abast?
( ) Transversal de centre
(X) Programa formatiu
Prioritat?
( ) Baixa
(X) Mitja
( ) Alta
[Termini]
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Millora de la gestió dels processos de gestió crítics (continuació del curs anterior)

Els períodes d’avaluació i matrícula del GRETST són especialment crítics, degut al tamany i
complexitat del grau (repetició de docència en tots els quadrimestres, diverses mencions, etc.).
Es proposa racionalitzar els calendaris dels processos més importants, especialment els que es
situen en Febrer i Juliol.

Nom: Millora de la gestió dels processos de gestió crítics
Càrrec: Cap d’Estudis GRETST
Origen: Seguiment
Estàndars: Estàndar 6
Diagnòstic:
Els períodes d’avaluació i matrícula del GRETST son especialment crítics, degut al volum i
complexitat del grau (repetició de docència en tots els quadrimestres, diverses mencions, etc.).
Es proposa racionalitzar els calendaris dels processos més importants, especialment els que es
situen a Febrer i Juliol.
Implica modificació de la memòria verificada? (X) No ( ) Si
Objectiu a assolir:
Millorar la generació de la informació de suport per a l’avaluació curricular
Accions proposades:
Analitzar les diferents situacions dels estudiants en relació a les accions a realitzar per la
comissió d’avaluació curricular.
Definir les extraccions de llistats de suport i estudiar el màxim aprofitament dels processos
massius d’introducció de les dades d’avaluació curricular.
Indicadors i valors esperats:
Millora de la eficiència del procés de gestió de l’avaluació curricular.
Abast?

( ) Transversal de centre

Prioritat?

(X) Baixa

( ) Mitja

(X) Programa formatiu
( ) Alta

[Termini]
Estat?

() No iniciada

Accions realitzades:

(X) En curs

( ) Finalitzada
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S’han efectuat reunions d’anàlisi de l’avaluació curricular de la Fase Inicial.

C.

Estudiar la introducció de paraules clau als TFG i als perfils dels professors que poden formar
part de tribunals

La gestió dels tribunals de TFG és una de les activitats crítiques de la gestió acadèmica del grau,
ja que el volum de TFG defensats cada any es molt gran. La descripció dels TFG mitjançant
paraules clau permetria una millor assignació de membres de tribunals si alhora els professors
declaren la seva expertesa amb una llista de paraules clau.
Nom: Estudiar la introducció de paraules clau als TFG i als perfils dels professors que poden
formar part de tribunal
Càrrec: Cap d’Estudis GRETST
Origen: Seguiment
Estàndard: Estàndard 6
Diagnòstic:
La gestió dels tribunals de TFG és una de les activitats crítiques de la gestió acadèmica del grau,
ja que el volum de TFG defensats cada any es molt gran. La descripció dels TFG mitjançant
paraules clau permetria una millor assignació de membres de tribunals si alhora els professors
declaren la seva expertesa amb una llista de paraules clau.
Implica modificació de la memòria verificada? (X) No ( ) Si
Objectiu a assolir:
Classificació de TFG i assignació de membres de tribunals de TFG per paraules clau.
Accions proposades:
Analitzar la viabilitat del sistema, tenint en compte que requereix la assignació de paraules
clau en cada TFG i cada professor ha de mantenir la seva llista de paraules clau.
Generar una possible llista de paraules clau principals i secundàries, a partir dels TFG defensats
els últims anys.
Construir un sistema d’especificació de expertesa mitjançant les llistes de paraules clau, similar
al que s’utilitza en les revisions de treballs de revistes.
Indicadors i valors esperats:
Llista de paraules clau.
Sistema d’especificació de la expertesa dels professors
Abast?
( ) Transversal de centre
(X) Programa formatiu
Prioritat?
( ) Baixa
(X) Mitja
( ) Alta
[Termini]
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10 GRELEC: Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
10.1 Anàlisi de l’evolució de la titulació en el curs 2019/2020
Aquest és el segon curs que s’ofereix aquest grau. Per tant, es comencen a donar els
cursos 2A (tardor) i 2B (primavera).
Com l’any passat, l’escola ha ofertat un total de 50 places de nou ingrés amb accés per
preinscripció universitària. Finalitzada l’entrada d’estudiants aquest curs han entrat 52
estudiants nous a la titulació dels quals només 4 son dones baixant el nombre de dones
(11) que van entrar el curs passat.
La demanda ha estat per sobre de l’oferta amb un 128% de demanda en primera
preferència. Per tant, les places es cobreixen totes en primera instància amb les
sol·licituds en primera preferència amb una nota d’accés de 9,5 per l’assignació de
Juliol.
Com el curs passat, pràcticament tota la demanda es genera a partir d’estudiants que
realitzen les PAU. Tot i això, hi ha un 4,2% d’accessos des d’altres titulacions
universitàries.
Degut a la recent implantació del grau, encara no es poden donar dades sobre taxes
d’abandonament, eficiència o graduació.
Tot i que hi ha poques dades disponibles, la satisfacció del estudiant es pot considerar
bona tal i com es veu a les enquestes realitzades, amb elevada participació, al voltant
del 62% i resultats al voltant de 3,8 tant per les assignatures com pels professors.
Respecte l’any anterior els resultats han millorat lleugerament tot i que la participació
ha baixat una mica.

10.2 Balanç de les propostes de millora proposades per al curs 2019/2020
En el curs 2019/20 el grau es trobava encara a les fases inicials d’implantació. Per tant,
a part de la feina associada a la posada en marxa del segon curs (2A y 2B), no es va fer
cap proposta específica de millora important.
Tot i això, la titulació ha participat en les propostes de millora transversals definides per
l’escola. En particular la creació de comissions acadèmiques pels graus, la definició de
l’informe de seguiment del centre, l’anàlisi de l’abandonament en fase inicial i els
convenis marc amb centres de recerca. Actualment ja es disposa del reglament de la
comissió acadèmica del grau i la llista dels seus components. Aquesta comissió es
presentarà a la Junta d’Escola per la seva aprovació a principis de 2021.
Dins de l’apartat de promoció, es va proposar una millora específica associada a la
creació de demostradors de hardware per fer-los servir en les visites als laboratoris
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d’electrònica per donar un millor context a les tasques que es fan a l’escola. Durant el
curs actual s’ha progressat en aquest aspecte amb dos demostradors per circuits lineals
i processat digital del senyal. Malauradament el confinament associat a la COVID-19 no
ha fet possible fer sessions presencials de portes obertes.
Dins també de les millores del pla de promoció varen fer visites a instituts per
promocionar la titulació. Aquestes visites però es varen veure interrompudes amb les
restriccions associades a la pandèmia COVID-19.
S’ha participat també en dos projectes estratègics de l’escola. En primer lloc, dins del
projecte de Biorobòtica, tot i que encara no hi ha estudiants a les assignatures
d’Integració de Sistemes i Projecte de fi de Grau que es puguin beneficiar d’aquest
projecte, s’ha participat en el desenvolupament d’un projecte de fi de màster en
robòtica que desenvolupa una plataforma que es pot fer servir com a punt de partida
per tasques futures dins la titulació.
Finalment, dins del projecte estratègic associat al desenvolupament del FabLab de
l’escola, s’ha participat en la posada en marxa i la compra de material per una estació
de soldadura amb capacitat per soldar components SMD i el tractament de components
sensibles a descàrregues electrostàtiques. S’espera que futurs projectes d’estudiants de
la titulació puguin fer ús d’aquest laboratori que incorpora també dues impressores 3D.

10.3 Propostes de millora per al 2020/2021
Durant el curs 2020/21 es posarà en marxa el tercer curs del grau (3A a la tardor i 3B a
la primavera). La posada en marxa d’aquest curs i els ajustos que encara s’han de fer a
assignatures dels cursos anteriors són la tasca més important que s’ha de fer per aquest
curs. Especialment, tenint en compte la feina addicional associada a la situació
de pandèmia COVID-19. Per tant, no es proposaran projectes de millora importants per
aquest curs. Tot i això sí que hi ha alguns punts a destacar dins d’aquest àmbit.
En particular, en aquest curs, comença l’assignatura de Tècniques d’Emprenedoria
(TEM). En aquesta assignatura es defineix un projecte amb col·laboració amb empreses
o altres institucions que s'acabarà de desenvolupar en la assignatura d’Integració de
Sistemes (INT) del curs 4A. Per tant, dins d’aquest curs s’haurà de treballar amb la
subdirecció de Relació amb les Empreses per tal de definir els projectes a desenvolupar.
És molt probable que les tasques de promoció del grau associades a les jornades de
portes obertes s’hagin de fer en les condicions de distanciament social associades a la
pandèmia COVID-19. Tot i que es poguessin tornar a oferir jornades de portes obertes
presencials, es mantindran les jornades de portes obertes virtuals per accedir millor a
estudiants de fora de l’àmbit territorial de Barcelona. Per tant, durant aquest curs es
treballarà en la millora de la promoció de la titulació fent servir mitjans no presencials.
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Dins també de l’apartat de promoció de la titulació es col·laborarà amb l’esforç que fa
l’escola en portar actius als instituts i realitzar tasques de promoció específiques per
estudiants de la ESO i batxillerat.
El grau també participarà de les propostes estratègiques de l’escola. En particular i de
manera especial, les associades al FabLab i a la docència mitjançant projectes.
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11 GEF - Grau en Enginyeria Física
11.1 Anàlisi de l'evolució de la titulació en el curs 2019-20
L'anàlisi general del GEF continua sent molt positiva com es reflecteix a la taula d'indicadors
generals que segueix. Gran part d'aquest èxit és deguda a l'alt nivell dels estudiants, que entren
amb una nota d'accés superior a 12, amb un 35% dels quals són del Centre de Formació
Interdisciplinària Superior (CFIS) que simultàniament fan un altre grau a la UPC.
Indicadors generals del GEF
Curs

Nota
tall

Nous

Matriculats

EETC

EETC/
PETC

Rendi
ment

Mitj
ana

2011-12

11.22

2012-13

Grad
uats

Eficièn
cia

57

57

44.5

12.6

84.3%

6.65

11.97

57

105

85.8

12.9

87.8%

6.79

2013-14

12.14

55

149

124.7

10.5

92.4%

6.82

2

2014-15

12.09

60

195

164.5

10.4

92.9%

7.07

23

99.5%

2015-16

12.56

57

207

175.0

10.8

91.5%

7.31

38

98.9%

2016-17

12.21

60

216

179.6

11.3

94.3%

7.44

46

97.6%

2017-18

12.69

62

235

185.0

11.6

93.8%

7.36

41

98.1%

2018-19

12.73

53

240

193.3

12.1

93.9%

7.53

50

92.0%

2019-20

12.77

52

230

181.9

11.3

94.0%

7.64

97%

A la taula anterior, els valors dels indicadors titulats en blau corresponen als publicats pel
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) al Llibre de Dades de la UPC, mentre que els
dels titulats en negre els hem obtingut pel nostre compte i poden discrepar amb els del GPAQ.
La majoria de discrepàncies no són significatives, excepte en el cas del nombre d'estudiants nous
que fins el curs 2016-17 els del GPAG són inferiors a reals perquè no comptabilitzava els
estudiants del CFIS que accedien al GEF com segona opció.
En total al GEF hi ha més de 200 matriculats, 230 el curs 2019-20, amb un 35% del CFIS. La
mitjana de crèdits matriculats és d'uns 50, inferior als 60 que hauria de fer un estudiant en un
any perquè els estudiants del CFIS no han de fer totes les assignatures del GEF, doncs també en
fan a l'altre grau, algunes de les quals se'ls convaliden. I el nombre d'Estudiants Equivalents a
Temps Complet (EETC), és a dir, el nombre total de crèdits matriculats cada any acadèmic dividit
pels 60 crèdits que hauria de fer un estudiant, és al voltant de 180 EETC. En general, el nombre
d'EETC publicats pel GPAQ és lleugerament superior al nostre (probablement perquè no
controlem les assignatures d'altres graus que els estudiant matriculen com optatives del GEF),
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però els 242 EETC del curs 2019-20 comptabilitzats pel GPAQ és massa alt per ser correcte amb
només 230 estudiants matriculats al grau.
Els dos darrers cursos han entrat al grau 53 i 52 estudiants nous, respectivament, un nombre
lleugerament inferior al de cursos anteriors, doncs, per raons que desconeixem, el percentatge
d’estudiants assignats per preinscripció universitària que al final no es matriculen ha estat més
alt, d'un 25% el curs 2019-20 front al 10% habitual.
La demanda d'accés al grau en primera preferència continua sent molt alta, el curs passat amb
un 232% respecte l'oferta de 40 d'entrada, i les places es cobreixen pràcticament amb sol·licituds
de primera preferència. A més, la nota de tall per accedir també continua sent molt alta,
lleugerament creixent d'un any a l'altre, amb la màxima de 12.77 el curs 2019-20.
L'alt nivell dels estudiant fa que el seu rendiment sigui molt alt, superior al 90%. La nota mitjana
és prou bona, al voltant de 7.5, tot i que un pel baixa si es té en compte la nota d'accés.
El percentatge de dones que han accedit al GEF ha estat del 23%. Aquest percentatge s’ha mogut
en els darrers anys entre el 15% i el 35% i acostuma a ser superior entre els alumnes que només
fan el GEF que entre els alumnes CFIS (33% entre estudiants EF i 5.3% entre CFIS al curs 201920).
Com es veu a la taula que segueix, les taxes d'abandonament i graduació, excepte en el cas de
la primera cohort, són al voltant del 20 % i superiors al 70%, respectivament, tot i que el
percentatge de graduats comptant els que triguen més de 5 anys a fer-ho és d'un 80%. A l'hora
de valorar la taxa d'abandonament cal tenir en compte que entre els estudiants que abandonen
hi ha dos col·lectius d'estudiants particulars. D'una banda, abandonen la pràctica totalitat,
excepte un cas, dels un, dos o tres estudiants que cada any entren per vies d'accés que no
requereixen tenir una nota d'admissió superior a la de tall (majors de 25 anys, graduats,
esportistes d'elit i estudiants amb alguna discapacitat). D'altra banda, hi ha alguns estudiants
del CFIS que decideixen passar a fer un únic grau i abandonen el GEF.
Evolució de les cohorts d'entrada al GEF
Cohort

Nous

Taxa Abandó

Taxa Graduació

Graduats

2011

57

29.8%

66.7%

70.2%

2012

57

19.3%

80.7%

80.7%

2013

55

20.0%

78.2%

80.0%

2014

60

21.7%

75.0%

78.3%

2015

57

21.1%

73.7%

La taxa de graduació de la cohort del 2015 feta publica pel GPAQ és només del 56 %, un valor
molt inferior al real que esperem corregeixin aviat.
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El curs 2019-20, aproximadament el 70% de la docència del segon quadrimestre es va impartir i
avaluar en mode telemàtic, així com la realització i defensa dels TFG, donada la impossibilitat de
fer les classes en mode presencial, a causa del confinament domiciliari que es va decretar per la
pandèmia causada pel virus SARS2-Covid19. Pel que fa als TFGs, el 74% dels projectes es van
realitzar fora de la UPC (el 58% en universitats en el marc d’un programa de mobilitat o en
entitats estrangeres que han signat un Learning agreement for traineeships amb l’ETSETB).

11.2 Balanç de les propostes de millora proposades per al curs 2019-20
A l'Informe de Gestió del curs 2018/19 es van apuntar les cinc possibles millores següents que,
d'una manera o altra, es venen plantejant des del curs 2015/2016, no pas per realitzar-les
immediatament, sinó per reflexionar sobre elles i anar-les desenvolupant mica a mica en el
moment més adient.
A. Reglamentar la nova estructura de comissions del GEF
S’han elaborat les propostes quasi definitives dels reglaments de la Comissió Acadèmica del GEF
(CAGEF) i de la Comissió Consultiva d'Avaluació Curricular del GEF (CAC-GEF). L'aprovació dels
reglaments i la creació d'aquestes comissions s’ha hagut de post-posar per al proper curs degut
a la situació excepcional del quadrimestre de primavera per la pandèmia de la COVID.
B. Implementar l'acord per millorar les aplicacions d'Oferta i Dipòsit de TFG
De l'acord per millorar les aplicacions d'Oferta i Dipòsit de TFG, en el qual es proposen algunes
millores generals per a tots els graus de l'ETSETB, i d'altres específiques per al GEF, ja s'han
implementat pràcticament totes les relacionades amb l'Oferta del TFG al GEF. En particular, el
professor que fa l'oferta, a més del rol de director o codirector, també pot triar el de tutor, ja
pot associar el TFG a una àrea temàtica, i pot incloure un breu pla de treball.
Queden pendents les millores proposades per a l'aplicació de Dipòsit del TFG, com ara que
l'estudiant pugui modificar el títol del TFG proposat inicialment, o que el codirector/tutor d'un
TFG fet fora de la UPC pugui dipositar el Supervisor's Assessment i, si s'ha defensat en una altra
universitat, el Lecture and Qualification Certificate.
C. Sistematitzar l'adquisició i anàlisi d'indicadors del GEF
Com en cursos anteriors, s'ha continuat millorant les aplicacions de la intranet del web de
l'ETSETB que, a partir de les dades de PRISMA, permeten obtenir la majoria d'indicadors
relacionats amb els resultats acadèmics anuals dels estudiants del grau, i amb els estudiants de
nou accés i l'evolució de cada cohort d'entrada i cada promoció de graduats.
S’està treballant en un model de memòria del GEF que inclogui tots els indicadors que poden
ser d'interès per al seguiment del grau, com ara els que cal incloure a l'Informe de Gestió i la
Memòria Anual del centre, entre d'altres, així com els relacionats amb els processos del nou
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l'Escola, en particular els del Seguiment i
Acreditació del grau.
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D. Pla de promoció del GEF
S’ha creat un compte a Instagram per promocionar el GEF, que es manté actiu i que en uns
mesos ha assolit un seguiment al voltant de 300 persones. S’han afegit dos nous vídeos a la sèrie
de "EFers Exteriors", en els que estudiants d’EF que fan el TFG a l’estranger expliquen la seva
experiència. Es va iniciar la promoció del GEF als instituts, conjunta amb els altres graus de
l’ETSETB, però es va veure interrompuda per l’inici de la pandèmia al març.
Com a conseqüència de les mesures restrictives degudes a la pandèmia de la COVID, la promoció
presencial del GEF, en el Saló de l’Ensenyament o amb les Jornades de Portes Obertes, s’ha hagut
de substituir per sessions telemàtiques online que al GEF hem anomenat Jornades de Finestra
Oberta. Valorem positivament aquest format, doncs ha permès realitzar més sessions de les
habituals i que el nombre de participants hagi estat major, raó per la qual el continuarem obrint
la finestra quan també puguem obrir les portes.

E. Estudiar mecanismes per al seguiment dels graduats en enginyeria física
La idea inicial de fer una prova pilot per crear un espai virtual de trobada per als graduats en
enginyeria física que els permeti mantenir el vincle amb la UPC, i que al mateix temps ens
permeti disposar d'una base dades per fer el seu seguiment professional, continua aturada per
manca de recursos. Per això, el seguiment dels graduats és limita a la recollida manual de la
informació que ens faciliten voluntàriament prèvia petició.
Tot i així, s'ha creat l'usuari Enginyeria Física UPC a Linkedin per establir contacte entre els
graduats en enginyeria física per la UPC i els professors del grau, la qual cosa ens permet
complementar el seguiment manual dels graduats.

11.3 Propostes de millora per al 2020-21
De les cinc possibles millores proposades el curs 2019-20, per al 2020-21 mantenim en certa
manera les tres primeres, i n'incloem una de nova. I ho fem amb la idea de millora continuada
amb la qual les estem plantejant des del curs 2015/2016 per anar-les desenvolupant mica a mica
en el moment més adient.
A. Creació de la Comissió Acadèmica i de la Comissió Consultiva per a l’Avaluació Curricular
A1. Aprovar les propostes quasi definitives dels reglaments de la Comissió Acadèmica del GEF i
de la única Comissió Consultiva d'Avaluació Curricular del GEF que derogui les anteriors, i
procedir a la seva constitució per tal que puguin exercir les seves funcions.
A2. Adequar la Normativa Acadèmica del GEF a la nova situació que es deriva de la creació
d'aquestes comissions.

B. Millorar l'aplicació de Dipòsit de TFG i aprovar la normativa de TFG del GEF
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B1. Implementar les millores proposades per a l'aplicació de Dipòsit de TFG, com ara que
l'estudiant pugui modificar el títol del TFG proposat inicialment, o que el codirector/tutor d'un
TFG fet fora de la UPC pugui dipositar el Supervisor's Assessment i, si s'ha defensat en una altra
universitat, el Lecture and Qualification Certificate.
B2. Aprovar la normativa de TFG del GEF que s'està aplicant sense haver estat aprovada
formalment per la Junta d'Escola.
C. Millorar l'adquisició i anàlisi d'indicadors del grau, i establir un model de Memòria del GEF
C1. Com en cursos anteriors, seguirem amb la millora contínua de les aplicacions de la intranet
del web de l'ETSETB que, a partir de les dades de PRISMA, permeten obtenir la majoria
d'indicadors relacionats amb els resultats acadèmics anuals dels estudiants del grau, i amb els
estudiants de nou accés i l'evolució de cada cohort d'entrada i cada promoció de graduats.
C2. Establir un model de memòria del GEF que inclogui tots els indicadors que poden ser
d'interès per al seguiment del grau, com ara els que cal incloure a l'Informe de Gestió i la
Memòria Anual del centre, entre d'altres, així com els relacionats amb els processos del nou
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l'Escola, en particular els del Seguiment i
Acreditació del grau.
D. Ampliar les opcions per fer com a optatives del GEF assignatures d'altres graus de la UPC
Al GEF hi ha tres blocs d’assignatures optatives: les pròpies del GEF, les relacionades amb el GEF
que es fan al GRETST, i les complementàries o d’anivellament d’algun màster de la UPC que es
matriculen per blocs. Darrerament s’han creat graus nous a l’ETSETB, com el GRELEC i el GCED,
i alguns Màsters s’han reestructurat o està previst que ho facin, com el MEE, o el Master in
Innovation and Research in Informatics (MIRI) de la FIB, del qual està previst que sorgeixi un
màster independent en ciència i enginyeria de dades. Per aquests motius volem ampliar el
ventall d’opcions per fer com a optatives del GEF assignatures d'altres graus de la UPC
relacionades amb màsters que poden ser d'interès a alguns estudiants del grau.
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Millorar l'aplicació de Dipòsit de TFG i aprovar la normativa de TFG del GEF

230.M.60.2021

Càrrec:

Cap d'Estudis del GEF

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

De l'acord per millorar les aplicacions d'Oferta i Dipòsit de TFG, en el qual es
proposen algunes millores generals per a tots els graus de l'ETSETB, i d'altres
específiques per al GEF, ja s'han implementat pràcticament totes les
relacionades amb l'Oferta del TFG al GEF, però queden pendents les millores
proposades per a l'aplicació de Dipòsit del TFG. A més, la normativa de TFG del
GEF que s'està aplicant no ha estat formalment aprvada per la Junta d'Escola.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Flexibillitzar l'aplicació de Dipòsit del TFG per estudiants i professors, i aprovar
la normativa de TFG del GEF.

Accions
proposades:

Implementar a l'aplicació de Dipòsit del TFG que l'estudiant pugui modificar el
títol del TFG proposat inicialment, i que el codirector/tutor d'un TFG fet fora de la
UPC pugui dipositar el Supervisor's Assessment i, si s'ha defensat en una altra
universitat, el Lecture and Qualification Certificate. Revisar en la Comissió
Acadèmica del GEF la normativa de TFG i presentar-la a Junta d'Escola per la
seva aprovació.

Indicadors i
valors
esperats:

Millores en l'aplicació de Dipòsit del TFG i aprovació de la normativa de TFG.

Abast:

Titulació: Grau en Enginyeria Física

Prioritat:

mitja

Termini:

11/1/2023

Estat:

No iniciada

Ampliar les opcions per fer com a optatives del GEF assignatures d'altres graus
de la UPC

230.M.61.2021

Càrrec:

Cap d'Estudis del GEF

Origen:

seguiment
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Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Al GEF hi ha tres blocs d’assignatures optatives: les pròpies del GEF, les
relacionades amb el GEF que es fan al GRETST, i les complementàries o
d’anivellament d’algun màster de la UPC que es matriculen per blocs.
Darrerament s’han creat graus nous a l’ETSETB i s'han modificat o creat
Màsters nous a la UPC. com el GRELEC i el GCED, i alguns Màsters s’han
reestructurat o està previst que ho facin, com el MEE, o el Master in Innovation
and Research in Informatics (MIRI) de la FIB, del qual està previst que sorgeixi
un màster independent en ciència i enginyeria de dades. Per aquests motius
volem ampliar el ventall d’opcions per fer com a optatives del GEF assignatures
d'altres graus de la UPC relacionades amb màsters que poden ser d'interès a
alguns estudiants del grau.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Actualitzar i ampliar el ventall d’opcions per fer com a optatives del GEF
assignatures d'altres graus de la UPC relacionades amb màsters que poden ser
d'interès a alguns estudiants del grau.

Accions
proposades:

Contactar amb caps d'estudi del GRETST, GRELEC i GCED, i amb caps
d'estudi de Màsters que s'han reestructurat recentment o està previst que ho
facin (per exemple, MEE i MIRI) per identificar les assignatures o grups
d'assignatures d'interés pels estudiants del GEF.

Indicadors i
valors
esperats:

Millorar les opcions d'assignatures d'altres graus per fer com a optatives al GEF.

Abast:

Titulació: Grau en Enginyeria Física

Prioritat:

mitja

Termini:

11/1/2023

Estat:

No iniciada
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12 MET: Master’s degree in Telecommunications Engineering
El màster en Enginyeria de Telecomunicacions (MET) és una proposta de formació adaptable a
les necessitats de dos tipus d’estudiants: els que volen centrar-se en una carrera professional i
els que desitgen cursar un doctorat a l’àrea d’enginyeria de telecomunicacions.
Aquest màster proporciona als graduats l’expertesa en sistemes de comunicacions, xarxes,
electrònica i sistemes audiovisuals per garantir que tinguin les competències professionals que
necessiten per exercir la professió d’enginyer de telecomunicacions. En el màster, els estudiants
poden triar entre una gran varietat d’assignatures per adquirir un perfil general, especialitzar-se
en un camp o iniciar-se en la recerca per cursar posteriorment un títol de doctorat.
L’objectiu és que, en un escenari multidisciplinari, els graduats entrin a la indústria moderna
com a professionals de referència. Per millorar les seves perspectives laborals, els estudiants
poden cursar tant la tesi de màster com alguns dels crèdits optatius en una empresa o laboratori.
De la mateixa manera, els estudiants interesants en fer un doctorat, poden realitzar assignatures
d’introducció a la recerca que junt a la tesi de màster els poden suposar fins a 45 ECTS relacionats
amb un tema d’investigació que posteriorment poden continuar en el doctorat.
El MET té un fort caràcter internacional. S'imparteix íntegrament en anglès per tal de afavorir el
seguiment dels estudis a estudiants d'altres països. També hi ha la possibilitat d'obtenir una
titulació conjunta amb una altra universitat de renom internacional, o realitzar tot un curs en un
programa de mobilitat fent assignatures optatives i la tesi de màster.

12.1 Anàlisi de l’evolució de la titulació en el curs 2019/2020
El pla de qualitat de l'escola assigna als caps d'estudi el seguiment dels processos d'orientació a
l'estudiant i desenvolupament de l'ensenyament.

Orientació a l’estudiant en el MET
L'orientació a l'estudiant es realitza en base a cinc accions:
1. El subdirector cap d'estudis del MET atén les consultes sobre qüestions acadèmiques
generals i administratives, i atén les qüestions acadèmiques específiques com a coordinador
del màster.
2. S'assigna un professor tutor a cada estudiant: Aquest tutor és el punt de referència de
l'estudiant amb l'escola i pot consultar-li qualsevol dubte o problema que tingui.
3. Tutoria de matrícula: En el màster MET la matrícula és lliure i els dubtes de matrícula
s'adrecen al cap d’estudis del màster.
4. Presentació del procediment de matrícula i dels serveis de secretaria el dia de matrícula de
nous estudiants: Personal de secretaria acadèmica realitza una presentació als nous
estudiants sobre els documents necessaris per a la matrícula, costos dels estudis, on trobar
horaris, informació present al web, com realitzar canvis de matrícula, procediments que es
poden realitzar a l'e-secretaria, carnet UPC i Oficina de Mobilitat Internacional.
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5. Sessió de benvinguda: Els màsters MEE, MATT i MET realitzen la sessió conjunta el primer
dimecres de cada quadrimestre. En aquestes sessions s'explica el funcionament dels
màsters, es recorden aspectes importants com ara on trobar la informació al web, dades de
contacte del responsable d’administració i del coordinador acadèmic, etc. També es
presenten projectes de recerca dels professors on els estudiants poden col·laborar a través
de les assignatures d'introducció a la recerca i TFMs i es resol qualsevol dubte que hi pugui
haver.
Es pot veure en el punt 8.3.3 de la memòria que l'assistència d'alumnes a les sessions d’acollida
i orientació del MET ha estat alta (60 estudiants), i el curs anterior va ser d’uns 50. Aquestes
sessions es consideren importants ja que permeten resoldre molts dubtes als estudiants no
familiaritzats amb el nostre centre, a més de trencar el gel i fer-los l'escola més propera.
Respecte al tutor personal, només els estudiants estrangers fan consultes als seus tutors i la
majoria de consultes sobre la matrícula s'adrecen directament al cap d'Estudis.
Es considera que aquest pla de tutorització amb les accions descrites anteriorment funciona
correctament ja que ofereix diferents possibilitats als estudiants, i cadascun d'ells escull la que
millor li convé en base a la seva maduresa, coneixement del centre i necessitats.

Desenvolupament dels ensenyaments en el MET
L'anàlisi del desenvolupament dels ensenyaments es realitza en base al nombre d'entrada
d'estudiants als màsters (taula 5.4.1 de la memòria) i als indicadors de rendiment dels estudiants
(taula 5.4.2 de la memòria).
El rendiment dels ensenyaments es mesura utilitzant tres paràmetres referents als estudiants
que han acabat els estudis: la taxa d’eficiència, la taxa de graduació i el nombre de titulats; i un
paràmetre referent als estudiants que no acaben els seus estudis: la taxa d’abandonament.
El nombre de nous estudiants ha sofert una important davallada degut a la competència amb el
MATT que s’ha començat a impartir durant aquest curs. En concret, el nombre mig de
estudiantat nou per curs era d’uns 70-75 i aquest any ha caigut a 35. En el global el nombre
d’estudiants nous del curs 2019-20 en els màsters MET i MATT està en 74 estudiants. Aquesta
reducció en la demanda d’accés del MET fa que sigui necessari plantejar la reducció de l’oferta
de places en el MET i el possible increment de places en el MATT.
Respecte a la procedència dels estudiants del màster veiem un 64% dels alumnes que prové de
la UPC, un 16,7% de la resta d'universitats espanyoles i un 19,3% d'universitats estrangeres. El
percentatge d'estudiants estrangers continua amb una tendència a estabilitzar-se al voltant del
20%. De tota manera, es pot considerar un màster que principalment dona servei a una gran
majoria d'estudiants dels graus de l'ETSETB, en especial, als del GRETST.
Respecte al rendiment, el MET funciona molt satisfactòriament:
−

La taxa d'eficiència és del 95,6%. Significa que els estudiants titulats el curs 2019-20 han
hagut de matricular 125,5 ECTS per acabar el màster que té 120 ECTS. L'objectiu definit
en el Verifica és del 90%.
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−

La taxa de graduació ha estat del 68,6% quan el curs passat va ser del 69,3%. Significa
que el 69.3% dels estudiants titulats el curs 2019-20 ho han fet en 2 o 3 anys. De tota
manera, aquest paràmetre depèn molt de la tipologia d'estudiant que es trobi en el
màster aquest curs. Els estudiants que compaginen estudis amb treball, solen tardar
més de tres anys en acabar el màster, i aquest fet no significa que el rendiment del
màster sigui dolent. Per tant, aquest indicador no s’ha d’entendre com la taxa de
graduació real (que no ho és), sinó com la taxa de graduació de estudiants que acaben
en el temps previst de 2 o 3 anys. L'objectiu definit en el Verifica és del 65%, justament
perquè s’espera que hi hagin estudiants compaginant estudis i treball.

−

La taxa d'abandonament ha estat del 8,6% quan el curs passat va ser del 13,3%. Es creu
que aquest valor és raonable ja que la majoria dels estudiants que abandona ho fa per
motius personals, molt pocs ho fan per motius acadèmics. L'objectiu definit en el Verifica
és del 10%. En qualsevol cas aquest indicador tampoc mesura la taxa d’abandonament
d’estudiants del màster, sinó la taxa d’abandonament estimada de la cohort que hauria
d’haver acabat el curs anterior.

En quant a la valoració dels estudiants respecte al professorat del màster, la valoració continua
sent molt positiva, un 3.9 sobre 5.

12.2 Balanç de les propostes de millora proposades per al curs 2019/2020
En aquest apartat es citen els objectius planificats per al curs 2019/20 per al màster MET en el
darrer informe de gestió i el seu estat d'acompliment:

Creació de la Comissió Acadèmica del MET
La Comissió Acadèmica del MET (CAMET) es l’encarregada de millorar la gestió de la titulació,
tal i com descriu el SGIQ de l’Escola. Aquesta comissió té les funcions d’admissió d’estudiants,
transferència i reconeixement de crèdits i selecció de complements formatius que requereixin
els estudiants per al seu accés al màster. A més, supervisa el procés de tutorització dels
estudiants amb rendiment insuficient i s’encarrega d’analitzar els indicadors dels informes
elaborats per l’equip directiu segons indica el SGIQ de l’Escola i fer propostes de millora. També
té com a funció elevar l’informe anual de seguiment del MET definit en el SGIQ de l’Escola.
Tot i que estava prevista la seva creació durant el curs 2019/20, aquest comissió s’ha acabat
creant en l’acord en Comissió Permanent del 20 d’octubre de 2020.

Organitzar el programa d’estudis del MET per tal d’evitar que hi hagin estudiants que acabin
l’optativitat sense cap intensificació o especialitat
Donat que el MET dona llibertat als estudiants a l’hora d’escollir quines assignatures matriculen,
adreçant el dubtes al cap d’estudis del màster. Per poder-se titular han d’haver seguit,
mitjançant l’optativitat, un dels camins (4 intensificacions y 6 especialitats) que s’ofereixen. En
moltes ocasions, els estudiants cursen tota l’optativitat sense haver assolit els requeriments
d’alguna intensificació o especialitat i han de matricular crèdits extra per tal de poder-se titular.
Per tal de resoldre aquest problema, s’ha organitzat el programa d’estudis gestionat per l’escola,
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de forma que els estudiants han de declarar en cada matrícula d'optativitat quin camí estan
seguint, per tal de que siguin conscients dels seus requeriments. Els estudiants continuen
podent canviar de camí al llarg dels estudis, per fer-ho han de tenir el vist-i-plau del cap d’estudis
per controlar si el canvi es pot fer segons l’optativitat que els hi resti.

Adaptar el programari de planificació i calendarització dels plans d’estudis (ePlaDoc) per integrar
informació (horaris, espais, responsables, ...) d’assignatures d’altres Unitats Bàsiques compartides
amb els plans d’estudis de l'ETSETB
L’ETSETB disposa d’una eina de planificació i calendarització dels plans d’estudis que no
permetia incloure informació d’assignatures dels plans d’estudi ETSETB que són d’altres centres.
Això provocava que els estudiants no poguessin utilitzar correctament l’eina de planificació
d’horaris per tal de que no hi tinguin solapaments. A més a més, la informació d’aquestes
assignatures s’havia d’introduir manualment en la web, de forma que en ocasions no estava
actualitzada. Actualment, el problema s’ha resolt de forma que les assignatures d’altres Unitats
Bàsiques compartides amb l’ETSETB es poden incloure a ePlaDoc i els estudiants poden veure
els horaris a l’eina de planificació d’horaris.

Revisió de la presentació de la informació referent al MET al web
Cal que la que la informació sobre el MET al web sigui el més clara i visual possible per als
estudiants. Actualment, costa tenir una idea clara del pla d'estudis i de totes les opcions de
matricula que són possibles (bridge, core, intensificacions, especialitats, altres optatives,
seminaris, pràctiques en empreses, mobilitat internacional, assignatures de projectes, ...).
Alguns alumnes no tenen clares les assignatures que han de cursar per obtenir una intensificació
o especialitat. En alguns casos, la informació referent als horaris de algunes assignatures és difícil
de trobar-la, especialment per a alumnes estrangers.
Aquesta tasca encara està en curs, ja que actualment només s’han pogut revisar alguns dels
apartats del web. Especialment, es té cura de que la informació es mantingui actualitzada cada
quadrimestre, tot i que encara queda reorganitzar la informació.
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12.3 Propostes de millora per al 2020/2021
A continuació es presenten les propostes de millora del MET per al curs 2020/2021.
230.M.53.2021 – Posada en marxa d’un web promocional del MET:
Posada en marxa d’un web promocional del MET
Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

El darrers dos cursos s’ha identificat una davallada d’estudiants internacionals
important. Aquests estudiants utilitzen la web per trobar informació del MET i ferse una idea dels seus continguts. Per aquesta raó, des de l’escola, es
promocionen els màsters amb una web promocional amb la intenció de fer més
visible cada màster.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Millora de la promoció del màster.

Accions
proposades:

Desevolupar un web promocional del MET per al curs 2020-21.

Indicadors i
valors
esperats:

Augment dels estudiants d'entrada al màster.

Abast:

Titulació: Master's degree in Telecommunications Engineering

Prioritat:

alta

Termini:

1/1/2022

Estat:

Finalitzada

Actuacions
realitzades:

Reunions amb l'Unitat Suport Institucional i Relacions Externes de l'ETSETB per
definir els continguts de la web promocional.

Resultats
obtinguts:

Posada en marxa del web promocional al novembre de 2020.

230.M.53.2021
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230.M.54.2021 – Revisió d'assignatures optatives de comunicacions òptiques a la intensificació de
comunicacions i a l'especialització de comunicacions per fibra òptica del MET:
Revisió d'assignatures optatives de comunicacions òptiques a la intensificació
de comunicacions i a l'especialització de comunicacions per fibra òptica del
MET

230.M.54.2021

Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Les assignatures de comunicacions òptiques que s'ofereixen al MET no tenen la
demanda esperada, de forma que els estudiants que segueixen l'especialització
de comunicacions per fibra òptica no en són gaires.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

Sí

Objectius a
assolir:

Augmentar l'atractiu de l'especialització de comunicacions per fibra òptica i de
l'assignatura de comunicacions òptiques que s'ofereix a la intensificació de
comunicacions, canviant les assignatures ofertes ara, per d'altres optatives amb
continguts més atractius per als estudiants que cursin l'especialitat i remodelant
les assignatures obligatòries amb contingutes més actuals. Oferir un assignatura
més atrictiva de comunicaciones òptiques en la intensificació de comunicacions.

Accions
proposades:

Revisar les assignatures i temaris de comunicacions òptiques i proposar els
canvis necessaris.

Indicadors i
valors
esperats:

Increment en el nombre d'estudiants que cursen les assignatures relacionades
amb comunicacions òptiques i amb la seva especialització.

Abast:

Titulació: Master's degree in Telecommunications Engineering

Prioritat:

baixa

Termini:

1/1/2024

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Proposta de canvis per part del coordinador de l'especialitat de comunicacions
per fibra òptica (membre de la Comissió Acadèmica del MET) en les
assignatures de l'especialitat i de l'optativa relacionada de la intensificació de
comunicacions.
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13 MATT: Master’s degree in Advanced Telecommunication Technologies
El màster en Tecnologies Avançades de Telecomunicació és un projecte conjunt de l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i de l’Escola Tècnica
Superior de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC). El programa es
compon de 60 ECTS, 15 dels quals es corresponen a assignatures obligatòries (MLEARN –
Machine Learning from Data, ARQSOFT – Software Architecture, EWOC – Entrepreneurship for
World Challenges), 33 a crèdits optatius i 18 a la tesi de màster. Totes les assignatures del MET
es poden cursar com a optatives del MATT, amb la limitació de que només es poden cursar 5
ECTS en introducció a la recerca.

13.1 Anàlisi de l’evolució de la titulació en el curs 2019/2020
El pla de qualitat de l'escola assigna als caps d'estudi el seguiment dels processos d'orientació a
l'estudiant i desenvolupament de l'ensenyament.

Orientació a l’estudiant en el MATT
L'orientació a l'estudiant es realitza en base a cinc accions:
1. Els cap d’estudis del MATT de l’ETSETB i el coordinador del MATT de l’EETAC atenen les
consultes sobre qüestions acadèmiques (generals i específiques) i administratives (assistits
per l’àrea de gestió acadèmica de Màsters de l’ETSETB).
2. S'assigna un professor tutor a cada estudiant en funció de l’itinerari que vol seguir
l’estudiant: Aquest tutor és el punt de referència de l'estudiant amb l'escola i pot consultarli qualsevol dubte o problema que tingui. A més a més, l’estudiant necessita el vistiplau
acadèmic del seu tutor per tal de formalitzar la matrícula.
3. Presentació del procediment de matrícula i dels serveis de secretaria el dia de matrícula de
nous estudiants: Personal de secretaria acadèmica realitza una presentació als nous
estudiants sobre els documents necessaris per a la matrícula, costos dels estudis, on trobar
horaris, informació present al web, com realitzar canvis de matrícula, procediments que es
poden realitzar a l'e-secretaria, carnet UPC i Oficina de Mobilitat Internacional.
4. Sessió de benvinguda: Els màsters MEE, MET i MATT realitzen la sessió conjunta el primer
dimecres de cada quadrimestre. En aquestes sessions s'explica el funcionament dels
màsters, es recorden aspectes importants com ara on trobar la informació al web, dades de
contacte del responsable d’administració i del coordinador acadèmic, etc. També es
presenten projectes de recerca dels professors on els estudiants poden col·laborar a través
de les assignatures d'introducció a la recerca i TFMs i es resol qualsevol dubte que hi pugui
haver.
Es pot veure en el punt 8.3.3 de la memòria que l'assistència d'alumnes a les sessions d’acollida
i orientació ha estat alta (60 estudiants). Aquestes sessions es consideren importants ja que
permeten resoldre molts dubtes als estudiants no familiaritzats amb el nostre centre, a més de
trencar el gel i fer-los l'escola més propera.
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Respecte al tutor personal, els estudiants consulten especialment durant la matrícula.
Es considera que aquest pla de tutorització amb les accions descrites anteriorment està
funcionant correctament ja que ofereix diferents possibilitats als estudiants, i cadascun d'ells
escull la que millor li convé en base a la seva maduresa, coneixement del centre i necessitats.

Desenvolupament dels ensenyaments en el MATT
L'anàlisi del desenvolupament dels ensenyaments es realitza en base al nombre d'entrada
d'estudiants als màsters (taula 5.5.1 de la memòria) i als indicadors de rendiment dels estudiants
(taula 5.5.2 de la memòria).
El rendiment dels ensenyaments es mesura utilitzant tres paràmetres referents als estudiants
que han acabat els estudis: la taxa d’eficiència, la taxa de graduació i el nombre de titulats; i un
paràmetre referent als estudiants que no acaben els seus estudis: la taxa d’abandonament.
El nombre de nous estudiants durant el curs 2019/20 ha sigut de 65. D’aquests estudiants 27
estudiants són estudiants del MET o del MEE que van traslladar l’expedient al MATT. Això suposa
que un total de 38 estudiants van ser admesos al MATT de una oferta inicial de 30 places. Això
es va poder fer degut a que la capacitat d’entrada del MATT és de 40 estudiants al quadrimestre
de tardor i de 20 al quadrimestre de primavera, tot i que l’oferta el primer curs era de 30. En el
curs 2020/21 aquesta oferta puja a 60 estudiants. En quant a la perspectiva de gènere s’observa
prop de un 25% de dones en el màster, corresponent a la tendència a l’augment en el curs
2019/20 en els màsters en telecomunicacions de l’ETSETB.
Respecte a la procedència dels estudiants del màster veiem un 81,5% dels alumnes que prové
de la UPC, un 10,8% de la resta d'universitats espanyoles i un 7,7% d'universitats estrangeres.
La demanda més important d’aquest màster es la d’estudiants del GRETST que volen cursar un
itinerari relacionat amb la seva menció.
Respecte al rendiment, el MATT funciona molt satisfactòriament:
−

La taxa d'eficiència és del 92,2%. Significa que els estudiants titulats el curs 2019-20 han
hagut de matricular 65 ECTS per acabar el màster que té 60 ECTS. L'objectiu definit en
el Verifica és del 90%.

−

Donat que el curs 2019-20 és el primer que s’imparteix el MATT, encara no hi ha
estadístiques sobre la taxa de graduació, donat que l’estadística té en compte els
estudiants que acaben el un any o dos. Concretament, el nombre d’estudiants que s’ha
graduat durant el primer curs ha sigut de 26 que són el 68% d’estudiants de la primera
cohort, i per tant, el valor real serà més gran. Aquest paràmetre depèn molt de la
tipologia d'estudiant que es trobi en el màster en cada moment. Els estudiants que
compaginen estudis amb treball, solen tardar més temps en acabar el màster, i aquest
fet no significa que el rendiment del màster sigui dolent. Per tant, aquest indicador no
s’ha d’entendre com la taxa de graduació real (que no ho és), sinó com la taxa de
graduació de estudiants que acaben en el temps previst de 1 o 2 anys. L'objectiu definit
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en el Verifica és del 70%, justament perquè s’espera que hi hagin estudiants
compaginant estudis i treball.
−

Donat que el curs 2019-20 és el primer que s’imparteix el MATT, encara no hi ha
estadístiques sobre la taxa d'abandonament. L'objectiu definit en el Verifica és del 10%.

En quant a la valoració dels estudiants respecte al professorat del màster, la valoració continua
sent molt positiva, un 4 sobre 5.

13.2 Balanç de les propostes de millora proposades per al curs 2019/2020
El MATT ha començat a impartir-se en el curs 2019/20 i per tant per a aquest curs no hi havia
plantejada cap proposta de millora.

13.3 Propostes de millora per al 2020/2021
A continuació es presenten les propostes de millora del MATT per al curs 2020/2021.
230.M.55.2021 – Revisió d'assignatures optatives de l'itinerari de xarxes òptiques del MATT:
Revisió d'assignatures optatives de l'itinerari de xarxes òptiques del MATT

230.M.55.2021

Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Les assignatures de comunicacions òptiques que s'ofereixen al MATT no tenen
la demanda esperada, de forma que els estudiants que segueixen l'itinerari de
xarxes òptiques no en són gaires.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Augmentar l'atractiu de l'especialització de comunicacions per fibra òptica i de
l'assignatura de comunicacions òptiques que s'ofereix a la intensificació de
comunicacions, canviant les assignatures ofertes ara, per d'altres optatives amb
continguts més atractius per als estudiants que cursin l'especialitat i remodelant
les assignatures obligatòries amb contingutes més actuals. Oferir un assignatura
més atrictiva de comunicaciones òptiques en la intensificació de comunicacions.

Accions
proposades:

Revisar les assignatures de comunicacions òptiques i proposar els canvis
necessaris.
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Indicadors i
valors
esperats:

Increment en el nombre d'estudiants que cursen ll'itinerari de xarxes òptiques.

Abast:

Titulació: Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies

Prioritat:

mitja

Termini:

1/1/2023

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Proposta de canvis per part del coordinador de l'intensificacio de xarxes
òptiques en les assignatures de l'itinerari.

230.M.56.2021 – Eliminació de l'itinerari de Ciberseguretat del MATT
Eliminació de l'itinerari de Ciberseguretat del MATT

230.M.56.2021

Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Actualment, l'itinerari de Ciberseguretat del MATT no té sentit ofertar-lo ja que
les assignatures del track s'ofereixen al màster en cibeseguretat (MCYBERS) de
l'ETSETB i els estudiants interesats en cursar aquest itinerari poden aprofundir
més al MCYBERS.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Treure de la web la informació referent a l'itinerari de ciberseguretat tenint en
compte que poden haver-hi estudiants ja matriculats al MATT que encara
vulguin cursar aquestes assignatures o que vulguin que se'ls certifiqui el
seguiment del track.

Accions
proposades:

Mantenir l'itinerari per a aquells estudiants que es van matricular durant el curs
2019-20, quan encara no s'oferia el MCYBERS. Eliminar la informació de l'itineri
a la web durant el curs 2020-21. La informació que els estudiants requereixin
sobre les assignatures implicades la donarà el cap d'estudis directament als
estudiants.
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Indicadors i
valors
esperats:

Accés al MATT sense voler cursar l'itinerari de ciberseguretat. Increment en el
nombre d'estudiants que volen cursar el MCYBERS.

Abast:

Titulació: Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies

Prioritat:

alta

Termini:

2/1/2022

Estat:

No iniciada
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14 MEE: Master's degree in Electronic Engineering
14.1 Anàlisi de l’evolució de la titulació en el curs 2019/2020
L'anàlisi del desenvolupament del MEE durant el curs 2018/19 es realitza en base al nombre
d'entrada d'estudiants als màsters (taula 5.6.1 de la memòria) i a l’evolució dels indicadors
propis del màster (taula 5.6.2 de la memòria). Tres d’aquests indicadors es refereixen als
estudiants que han acabat els estudis: la taxa d’eficiència, la taxa de graduació i el nombre de
titulats; i un indicador fa referència als estudiants que no acaben els seus estudis: la taxa
d’abandonament.
En quant al nombre d’estudiants d’entrada, tenim 35 estudiants nous en el curs 2019/20 que
demostra una estabilitat respecte a cursos anteriors (35-40 en els darrers tres cursos). En una
anàlisi més detallada, es veu com el nombre d’estudiants provinents de la UPC és d’un total de
20 indicant la seva fidelització. Entre ells trobem 9 estudiants del Grau d’Electrònica Industrial i
Automàtica de titulacions UPC a més de 11 estudiants de la menció de Sistemes Electrònics del
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la nostra escola. Respecte
aquests darrers estudiants, es va trobar que en general no van consultar adequadament els seus
tutors per tal de consensuar la matrícula. Tot i no ser un problema important, el fet de que pugui
haver matriculacions sense consultar el tutor és un defecte de procediment que s’hauria de
solucionar. En aquest sentit, proposem com a acció de millora revisar el procediment de
matriculació per tal de que en tot cas hi hagi una consulta al tutor. Per altra banda, vam tenir
únicament 4 estudiants internacionals. Per tal d’augmentar l’impacte sobre aquests estudiants,
es va posar en marxa un web promocional al març 2020 i s’espera tenir un impacte positiu en el
següent curs.
Pel que fa al rendiment, a continuació, es fa un anàlisi detallat de l’evolució de cada indicador.
Tot i no haver definit una taxa de rendiment prevista per al màster MEE a la memòria de
verificació, el seu valor està estabilitzat al voltant del 90 % des de fa quatre cursos. Com que en
aquesta titulació no hi ha fase selectiva, aquesta taxa es calcula com el ràtio entre crèdits
superats respecte als matriculats. Per tant, el seu valor indica un bon rendiment dels estudiants
a les assignatures matriculades. En el mateix sentit trobem la taxa d’eficiència amb valors al
voltant del 95 % què és mes elevat que el valor definit a la memòria de verificació. Aquest
indicador ens assenyala que els titulats matriculen un 95 % de crèdits ordinaris i per tant fan poc
ús de la via de reconeixement de crèdits. En quant a la taxa d’abandonament, a la memòria de
verificació estava previst un valor del 25 %. Efectivament, aquesta taxa es mou al voltant
d’aquest valor en els darrers cursos. Ja en la memòria de verificació es considerava raonable que
un 25% dels estudiants que entren abandonessin per diferents motius. A partir d’una petita
anàlisi cas per cas, veiem que apart d’un cas de baix rendiment, la resta d’estudiants que
s’inclouen en aquesta taxa són estudiants que han avançat en el màster però abandonen al ser
atrets per l’empresa abans de titular-se. Els tutors i el cap d’estudis intenten orientar aquests
estudiants per tal de trobar la millor configuració del màster per tal d’acabar el màster. Aquest
indicador suggereix una duració dels estudis de màster massa llarga tenint en compte que els
nostres estudiants es desenvolupen amb èxit a l’empresa abans de titular-se.
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Finalment, la taxa de graduació prevista a la memòria de verificació era del 50 %. Tot i que els
valors obtinguts no es troben lluny del previst, es veu una clara tendència a la baixa en els darrers
quatre anys. Aquesta taxa té en compte els estudiants graduats d’una cohort que finalitzen els
estudis en el temps previst o en un any més. Aquesta davallada ja va ser correlada en l’informe
de gestió del curs passat amb un alt percentatge està compaginant treball i estudis i els obliga a
alentir el seu ritme de matrícula. La majoria dels contractes són conseqüència de la demanda a
les empreses de l’àmbit de l’electrònica i per tant es pot considerar un bon indicador de la
inserció laboral dels estudiants. No gens menys, una inserció massa aviat penalitza la taxa de
graduació i també la d’abandonament com ja s’ha indicat més amunt. Un altre indicador que és
rellevant i que apunta a la mateixa conclusió és l’evolució dels convenis de cooperació educativa
que es pot observar a la taula 6.1.1 de la memòria. En particular, el nombre d’estudiants que
han gaudit d’aquests convenis ha pujat d’uns 20-22 als 28-35 en els darrers dos cursos.
Totes aquestes dades juntament amb la relativament baixa taxa de graduació van suggerir ja el
curs passat la possibilitat de reconvertir el MEE cap a un format més curt de 90 ECTS i es va
proposar una acció de millora amb aquest objectiu els resultats de la qual han estat positius. Per
tant, com a acció de millora per al curs 2020/21 es proposa portar a terme amb èxit el procés de
verificació del MEE reconfigurat a 90 ECTS.

14.2 Balanç de les propostes de millora proposades per al curs 2019/2020
Per aquest curs 2019/2020 hi havia tres accions de millora per al MEE. A continuació les
presentem i analitzem el seu estat de desenvolupament.
1. Creació de la Comissió Acadèmica del MEE: seguint el SGIQ aquesta comissió és
l’encarregada de la gestió de la titulació. Tot i que estava previst la seva creació durant el
curs 2019/2020, la situació excepcional del quadrimestre de primavera ha endarrerit
aquesta acció fins a l’acord en Comissió Permanent del 20 d’octubre de 2020. Per tant, es
considera aquesta acció de millora com a completada.
2. Desenvolupament d’un web promocional del MEE: aquesta acció de millora tenia com
objectiu fer més visible el MEE per als estudiants internacionals. El web promocional es va
posar en marxa al març 2020 i es pot consultar en el següent link:
https://electronicengineering.masters.upc.edu/ Per tant, aquesta acció de millora també
es pot considerar aconseguida.
3. Estudi de viabilitat i oportunitat per a reconvertir el MEE en un màster de 90 ECTS: tal i com
s’ha descrit més amunt, la idea d’aquesta acció de millorar era poder avaluar si la reducció
del màster MEE a 90 ECTS era viable per tal de millorar les taxes d’abandonament i de
graduació. Per tal de portar-la a terme, es va definir un grup de treball encapçalat pel cap
d’estudis del màster, representants dels quatre itineraris d’especialització i el cap d’estudis
de tercer cicle del departament d’enginyeria electrònica. Després de múltiples reunions on
es van discutir les possibles configuracions del MEE es va arribar a la conclusió que la
duració de 90 ECTS era la més raonable. A més l’oportunitat de modificar el MEE a 90 ECTS
s’identifica al llarg del quadrimestre de tardor del curs 2020/21 amb l’objectiu de redactar
el document de verificació i enviar-lo a l’AQU al febrer-març 2021. Amb aquest timing, el
màster reconfigurat entrarà en funcionament al setembre 2022, justament quan tindrem
la primera promoció del Grau en Electrònica de Telecomunicacions. S’ha de tenir en compte

Informe de Gestió 2018/2019 de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona

87

que a més de escurçar la duració del màster, es produirà una actualització de continguts de
les assignatures que permetran que aquests estudiants identifiquin el MEE com a sortida
natural.
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14.3 Propostes de millora per al 2020/2021
A part de les propostes de millora transversals recollides més amunt, a continuació incloem
tres propostes específiques del MEE que s’identifiquen con a accions estratègiques més
rellevants de cara al curs 2020/2021.
Redacció del document de verificació del MEE de 90 ECTS

230.M.44.2020

Càrrec:

Cap d'estudis del MEE

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Després d'analitzar els baixos resultats en la taxa de graduació i en la taxa
d'abandonament del MEE, es determina que una reconfiguració del MEE cap a
90 ECTS és el més adequat. A més, s'actulitzaran els continguts del màster
donant servei a la primera promoció del Grau en Electrònica de
Telecomunicacions prevista al juny 2022.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

Sí

Objectius a
assolir:

Redacció i aprovació per part de la Junta d'Escola del documenet de verificació
del MEE de 90 ECTS

Accions
proposades:

La CAMEE serà l'encarregada de la redacció del document. Es proposa treballa
dins la comissió els diferents aspectes del document fent revisió entre parells del
mateix. Quan tinguem un esborrany consensuat, s'enviarà a Serveis Generals
per tal de que revisin els continguts i donin el seyu vist-i-plau.

Indicadors i
valors
esperats:

Memòria de verificació del MEE de 90 ECTS

Abast:

Titulació: Master's degree in Electronic Engineering

Prioritat:

alta

Termini:

30/12/2021

Estat:

No iniciada

Revisió del procés de prematrícula entre tutor i estudiant

230.M.45.2020
Càrrec:

Cap d'estudis del MEE
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Origen:

seguiment

Estàndard:

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

Diagnòstic:

S'ha detectat que els estudiants del MEE que provenen de la menció de
Sistemes Electrònics del Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació de la nostra escola en general no consulten adequadament els
seus tutors per tal de consensuar la matrícula, segurament degut al
coneixement dels procediments de l’escola i dels professors al darrera de les
assignatures core. El fet de que pugui haver matriculacions sense consultar el
tutor és un defecte de procediment que s’ha de solucionar per tal de millorar la
tutorització dels estudiants.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Trobar un procediment que obligui als estudiants a consensuar la matricula amb
el seu tutor.

Accions
proposades:

Reunions amb el Cap de Planificació i la Cap de l'àrea de gestió acadèmica per
tal de trobar el millor procediment

Indicadors i
valors
esperats:

Definir un procediment adequat per a la correcta tutorització de l'estudiant a
l'hora de fer la matrícula

Abast:

Titulació: Master's degree in Electronic Engineering

Prioritat:

mitja

Termini:

30/12/2022

Estat:

No iniciada
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15 MEF: Master's degree in Engineering Physics
15.1 Anàlisi de l’evolució de la titulació en el curs 2019/2020
La titulació de MEF de l’ETSETB es va impartir per primera vegada el curs 2019/20. El nombre
d'estudiants, els crèdits matriculats i la titulació de procedència dels estudiants es mostren a la
taula 5.8.1 de la memòria, mentre que els principals indicadors del màster en resultats
acadèmics i les enquestes de satisfacció de l’estudiantat es mostren a les taules 5.8.2 i 5.8.3,
respectivament.
Pel que fa al nombre d’estudiants d’entrada, van ser 12 estudiants nous, tots matriculats en el
primer i segon quadrimestres, excepte un estudiant Erasmus que va cursar només algunes
assignatures del primer quadrimestre. Els onze estudiants que van cursar els estudis complets
van matriculat el TFM en el segon quadrimestre. La procedència dels estudiants ha estat
majoritàriament d’altres universitats estatals (75%), mentre que l’alumnat UPC ha estat el 16.7%
del total i el d’universitats estrangeres, el 8.3%.
El rendiment dels estudiants va ser, globalment, molt bo: a onze de les tretze assignatures
impartides l’índex d’aprovats va ser del 100% i a les dues restants va ser del 87.5 i 83.3%, segons
dades proporcionades pel professorat. Això dóna unes taxes globals d’èxit del 99.2% i de
rendiment del 95%, segons dades oficials de la UPC. Les taxes d’abandonament i de graduació
no consten oficialment, però es poden estimar a partir dels resultats recollits pel cap d’estudis:
l’abandonament va ser del 0% (millor que el 5% previst a la memòria de verificació), mentre que
la taxa de graduació ha estat del 90.9% (superior al 85% prevista a la memòria de verificació).
Un dels estudiants, tot i haver defensat amb èxit el seu TFM, no s’ha pogut graduar per haver
superat només 56 dels 60 crèdits necessaris per la graduació. Segons dades oficials, la taxa
d’eficiència ha estat del 98.4%, superior a la prevista a la memòria de verificació (90%).
Finalment, les enquestes de satisfacció dels estudiants indiquen una participació de prop del
50%, amb un índex de satisfacció pel que fa a continguts de 3.4 sobre 5 i pel que fa a professorat
de 4 sobre 5. Donat que el primer indicador és sensiblement millorable, es van fer algunes
propostes de millora pel curs 2020/21, tal com es descriurà a la secció 15.3. També cal fer notar
que aproximadament el 33% de la docència del segon quadrimestre es va impartir i avaluar en
mode telemàtic, així com la realització i defensa dels TFM, donada la impossibilitat de fer les
classes en mode presencial, a causa del confinament domiciliari que es va decretar per la
pandèmia causada pel virus SARS2-Covid19.
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15.2 Balanç de les propostes de millora proposades per al curs 2019/2020
Al curs 2019/20 no hi havia plantejada cap proposta específica del MEF per ser el primer en
que s’impartiren els estudis, per la qual cosa no reportem cap balanç en aquest apartat.

15.3 Propostes de millora per al 2020/2021
A part de les propostes de millora transversals recollides més amunt, a continuació incloem
tres propostes específiques del MEF que s’identifiquen con a accions estratègiques més
rellevants de cara al curs 2020/2021.

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

Cap d'estudis del MEF

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
Atès el gran nombre de titulacions que s'imparteixen actualment a l'Escola, la seva
gestió requereix una estructura centrada en el concepte de titulació, que eviti l’actual

Diagnòstic:

sobrecàrrega de la Comissió Permanent. Per això, es va decidir al curs 2019-2020 de
crear una comissió específica que gestioni els aspectes acadèmics de cada titulació,
que inclouen l’avaluació curricular i els processos del Sistema de Garantia Interna de
Qualitat.

Implica
modificació de la
memòria

No

verificada?:
Objectius a

230.M.46.2020

assolir:

Accions
proposades:

Creació de la Comissió Acadèmica del MEF

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

Indicadors i

Disposar del reglament de funcionament i composició de la Comissió Acadèmica del

valors esperats:

MEF. Nomenar els membres que formen la Comissió Acadèmica del MEF.

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

alta

Termini:

30/12/2021

Estat:

Finalitzada

Actuacions

Reunió telemàtica amb els professors del màster feta amb data 07/09/2020. Redacció

realitzades:

de la reglamentació de la CAMEF. Proposta de membres de la CAMEF.

Resultats
obtinguts:

S'ha elaborat el reglament de la CAMEF i se n'ha validat els seus continguts a la
Comissió Permanent de l'ETSETB. Pendent d'aprovació en Junta d'Escola, prevista
pel 13 de gener de 2021.
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Revisió dels temaris de les assignatures “Project Management” (PM) i “Surface
Engineering and Microdevices” (SEM)
Càrrec:

Cap d'estudis del MEF

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

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

Implica
modificació de la
memòria

No

verificada?:
Objectius a
assolir:

230.M.47.2020

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

Fer canvis menors en el contingut i planificació de les dues assignatures esmentades.
Accions

Nota: El professor coordinador de PM ha estat reemplaçat per un altre, per motius

proposades:

d’organització del seu departament. El nou coordinador ha treballat en l’acció de
millora.

Indicadors i

Millora en la qualitat dels programes de les assignatures, que doni com a resultat

valors esperats:

millor valoració dels alumnes.

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

alta

Termini:

30/12/2021

Estat:

Finalitzada

Actuacions

Reunions amb coordinadors de les assignatures esmentades i diàleg sobre millores a

realitzades:

implementar. Propostes de millora elaborades per cada coordinador.

Resultats
obtinguts:

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

Adaptació del pla d’estudis del MEF per poder acollir alumnes del Màster
Erasmus Mundus “Biopham”

230.M.48.2020

Càrrec:

Cap d'estudis del MEF

Origen:

Seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatius
La UPC participa en un màster europeu tipus “Erasmus Mundus”, que ha estat
concedit per la Comissió Europea a l’estiu de 2020, dotat amb 4.4 M€ en quatre anys,
amb 22 estudiant becats per any. Tots aquests estudiants, juntament amb d’altres no

Diagnòstic:

becats vindran a estudiar a la UPC durant el segon quadrimestre de cada curs, a
partir de febrer de 2022. Això requereix reorganitzar i ampliar la nostra oferta
educativa per tal que pugui oferir les matèries requerides, que són majoritàriament les
impartides en el nostre màster.
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Implica
modificació de la
memòria

No

verificada?:
Aconseguir la adequació dels estudis del MEF per tal que els puguin cursar els
Objectius a

alumnes del màster “Biopham”, juntament amb els nostres propis alumnes, fent els

assolir:

mínims canvis necessaris. Aquests canvis implicaran el màxim desenvolupament del
MEF, pel que fa la seva optativitat.

Accions
proposades:

Indicadors i
valors esperats:

Reunions de la Comissió Acadèmica del MEF amb el coordinador del Màster
Biopham per tal de plantejar i resoldre el problema de l’encaix. Reunions més àmplies
amb professors del MEF per tal de trobar un consens sobre els canvis proposats.
Aquesta proposta de millora significarà una reorganització del MEF que afectarà
mínimament els estudiants propis i permetrà acollir els nous alumnes del màster
Biopham.

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

Alta

Termini:

30/12/2021

Estat:

En curs

Actuacions

Reunions preliminars amb el coordinador del Màster "Biopham", proposta de

realitzades:

modificacions en el pla docent del MEF.
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16 Processos i Suport a la Gestió
16.1 Anàlisi i balanç de l’evolució de la gestió en el curs 2019/2020
Els principals objectius organitzatius del curs 2019/2020 han sigut la consolidació de la Unitat
Transversal de Gestió de l’àmbit TIC Campus Nord (UTGCNTIC) posada en marxa al febrer de
2019 i l’optimització dels processos en les unitats especialitzades que estan donant suport a la
gestió, realitzant els ajustos organitzatius necessaris per a millorar la qualitat dels serveis.
L’estructura organitzativa de la UTG està formada per 10 unitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unitat Suport Recerca i TRR
Unitat Suport Departaments
Unitat Recursos i Serveis
Unitat Gestió Estudis Doctorat
Unitat Serveis TIC
Unitat Gestió Estudis Grau i Màster ETSETB
Unitat Suport Institucional i Relacions Externes ETSETB
Unitat Gestió Estudis Grau i Màster FIB
Unitat Suport Institucional i Relacions Externes FIB
Unitat de Serveis Tècnics Laboratoris

D’aquestes, 2 unitats donen suport exclusiu a l’ETSETB (Unitat Gestió Estudis Grau i Màster
ETSETB, Unitat Suport Institucional i Relacions Externes ETSETB). I hi ha 2 unitats transversals
que donen servei a totes les unitats acadèmiques de la UTG i per tant, també a ETSETB (Unitat
Recursos i Serveis i Unitat Serveis TIC). I la nova unitat de laboratoris dona suport tant a les
unitats acadèmiques com als departaments de la UTG.
Balanç:
• Finalització i publicació de les guies de serveis.
• S’ha resolt el concurs d’interinatge per cobrir la plaça de tècnica de gestió de gestió
acadèmica.
• S’ha resolt el concurs laboral intern de cap de la Unitat de Serveis Tècnics Laboratoris.
• Adaptació i implantació de l’aplicació de viatges de l’UTGCNTIC.
• Adaptació i implantació de l’eina de gestió de compres de l’UTGCNTIC.
• Adaptació i implantació de la nova aplicació de Gestió d’Usuaris i Recursos de la UTG.
• Configuració dels primers tràmits a través del Gestor de tiquets de la UTG.
També durant aquest curs s’han posat en marxa les eines de comunicació interna necessàries
per millorar la coordinació i comunicació entre les diferents unitats especialitzades.

Informe de Gestió 2018/2019 de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona

95

Balanç:
• El butlletí electrònic està en marxa, i s’han enviat 3 comunicats.
• Explotació del canal de notícies del web de la UTG com a eina de comunicació i creació
d’un nou apartat informatiu sobre la COVID-19
• Creació d’un nou entorn de treball amb el nou espai de fitxers compartits entre les
diferents unitats al GSuite de Google.
• El 10 de març de 2020, es va celebrar el primer aniversari de la posada en marxa de la
UTG.
L’aparició sobtada de la pandèmia de la COVID-19 ens ha obligat a implementar algunes accions
no previstes:
• Adaptació de les Unitats al teletreball.
• Adaptació de tots els processos a no presencial (Servei de cita prèvia online per a
gestions).
• Adequacions dels espais: EPIs, senyalització i reducció capacitat. Millores ventilació i
qualitat de l’aire (ventilació forçada, noves finestres, ...).
• Sistema de control de presència i gestió de les dades relacionades amb afectacions
COVID-19 del PAS.

16.1.1 Anàlisi i balanç en UGEGiM
Actuacions relacionades amb la posada en marxa de nous plans d’estudi:
•

•

Implementació de tots els processos d’organització i gestió acadèmica necessaris per a
la posada en marxa dels nou plans d’estudis:
 Master in Advanced Telecommunication Technologies (MATT).
 Master's degree Engineering Physics (MENGFIS).
Implementació dels processos previs d’organització i gestió acadèmica a la implantació
del Master's degree in Cybersecurity (MCYBER) i preparació de la seva posada en marxa
definitiva en el curs 20-21.

Adaptacions per atendre les necessitats originades amb la pandèmia de COVID19 :
•
•

•

Canvis organitzatius a la UGEGIM per afavorir l’adaptació al teletreball total de tot el
personal de la unitat al març de 2020.
Modificació del sistema de signatura dels certificats i faig constar de manual a digital per
poder atendre les noves necessitats generades amb les limitacions a la mobilitat dels
nostres usuaris.
Adaptació dels processos i procediments per la matrícula dels estudiants nous totalment
online i al mes de setembre. Per això es va incrementar i millorar la informació sobre el
procés de matrícula, augmentar les notícies i els banners d’accés a la informació més
rellevant i l’elaboració d’una guia de matrícula pas a pas per acompanyar la màxim el
procés de la primera matrícula.
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Posada en marxa del “xat de matrícula” com a prova pilot pels estudiants no nous (atès
que l’equip de Secretaria Acadèmica prestava serveis exclusivament en format
teletreball per la situació de confinament) per tal de garantir una atenció de qualitat,
eficient i coordinada, i aplicació en format producció als estudiants nous que es van
matricular on line al mes de setembre per substituir l’atenció presencial habitual de la
1era matrícula.
Elaboració de diferents propostes d’horaris de les titulacions ETSETB segons 2 models
diferents:
o Docència estàndard, basada en estructures històriques d’horaris i amb
ocupacions d’espais al 100% pels cursos de Tardor i Primavera 20-21
 GRETST
 GREELEC
 MET
 MATT
 MEE
 MENGFIS
 MCYBER
o Docència híbrida, adaptada a les necessitats fixades pel COVID19, que permeti,
amb espais salubres, una ocupació d’espais docents al 50% pel curs de Tardor
20-21
 GRETST
 GREELEC
 GREFISI
 MET
 MATT
 MEE
 MENGFIS
 MCYBER
Incorporar a l’Anàlisi de l’Activitat Docent del PDI els nous criteris de valoració aprovats
pel reconeixement de les actuacions desenvolupades per adaptar la docència als
requeriments de la COVID19 .
Adaptació del procediment de defensa y avaluació on line del TFE. Per això es va
confeccionar un nou protocol per la defensa en remot dels TFE, obligats per la situació
de confinament forçat per la pandèmia, i es va implementar la signatura electrònica de
les actes de TFE a través del Portafirmes UPC.

Millora i optimització del procés d'avaluació:
•
•

Anàlisi del procés d’avaluació curricular dels graus de l’escola per tal de millorar-lo i
simplificar-lo.
Implementació de la introducció de les qualificacions de les assignatures a Prisma per
part dels/de les coordinadors/es, confecció de les instruccions detallades del
procediment i acompanyament al PDI en tot el procés de canvi.
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Millora i optimització del sistema d'atenció i comunicació amb l'usuari:
•

Anàlisi de la viabilitat d’un sistema de ticketing comú a tota la unitat, que faciliti tant a
la atenció als nostres usuaris com la gestió organitzada i sistemàtica de les seves
demandes de servei . Per al desenvolupament d’aquesta actuació hem partit de la
recollida i tractament de les dades sobre els diferents aplicatius de gestió de tiquets,
realitzant enquestes a les unitats de gestió acadèmica de diferents centres de la UPC
sobre satisfacció, utilitat, grau de dificultat per la posada en marxa, ... i comparació de
les prestacions dels sistemes DEMANA vs GN6 amb la conclusió de que el sistema que
millor s’adapta a les nostres necessitats és el sistema DEMANA.

Augment de la coordinació en la planificació dels processos de la UGEGIM:
•

Elaboració i presentació als serveis informàtics de l’escola del plec de requeriments i
especificacions que permetin dotar al nostre centre d’un aplicatiu de gestió i planificació
dels processos acadèmics en una interfície multiusuari, i amb capacitat per nodrir de
dades diferents canals d’informació web.

Participacions per a la millora dels serveis de gestió acadèmica a nivell de la Universitat
Politècnica de Catalunya:
•

•

•

Participació en el projecte de gestió integral del TFE, que forma part dels projectes de
millora dels processos de Gestió Acadèmica UPC, obtenint un procés comú que integra
tots els procediments diferencials de tots els centres UPC i concloent amb la necessitat
d’aconseguir una aplicació informàtica que connectant els actuals aplicatius corporatius
permeti una gestió integral del TFE des de la inscripció, passant per la matrícula, la
composició dels tribunals, l’avaluació i finalment la publicació del TFE.
Participació, dins dels processos de millora de la Gestió Acadèmica UPC, en el projecte
de disseny d’un sistema d’informació que permeti gestionar la planificació acadèmica
des de l’encàrrec docent fins a l’Anàlisi de l’activitat docent amb dada única i permetent
la visualització de la informació segons les necessitats dels diferents agents implicats,
des dels Vicerectorat de Política acadèmica i de personal fins a la visualització de l’horari
als estudiants, passant pel servei de personal (contractació) i GPAQ (encàrrec, AAD i
enquestes), així com els departaments i centres implicats en la docència i incorporant
eines de previsió i optimització en la distribució d’horaris i capacitats dels grups de
matrícula.
Presentacions realitzades pel Responsable de la Unitat de Gestió de Grau i Masters
ETSETB del “Model ETSETB: Gestió d’un Centre amb Eines Pròpies Integrades des de
l’Encàrrec Docent fins a l’AAD”:
o Assemblea Plenària del Servei de Gestió Acadèmica UPC-Centres Docents: 19 de
novembre de 2019
o Reunió amb Vicerector de Política Acadèmica Santiago Gassó Domingo i Cap
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) Santiago Roca. 17 de
desembre de 2019
o Reunió amb Vicerector de Transformació Digital Agustín Fernández Jiménez,
Director Àrea Acadèmica Francisco Javier Navallas i Mercè Oller Directora Àrea
TIC. 17 de gener de 2020
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Consell Tècnic de les TIC (COTETIC). 06de febrer de 2020
Reunió amb representants del departament d’Arquitectura de Computadors i la
Cap Unitat de Serveis TIC de la UTGCNTIC per a la presentació de l’aplicatiu
DAMERO del DAC per al repartiment de l’encàrrec dins del departament. 20 de
febrer de 2020

16.1.2 Anàlisi i balanç en USIRE
Davant la Pandèmia de la COVID-19 el personal de la Unitat s’ha adaptat perfectament al
teletreball oferint la totalitat dels seus serveis als seus usuaris.
Les actuacions i projectes realitzats per encàrrec de la direcció i de les subdireccions
responsables de: Relacions amb les Empreses, Relacions Internacionals, Promoció d’Estudis i
Qualitat, han estat les següents:
Relació amb les Empreses:
•
•

S’ha creat una interfície a la intranet amb motiu de la pandèmia per facilitar la interacció
entre empreses i estudiants dintre del Marc del Fòrum Telecos Spring Edition.
S’ha començat a implantar la signatura digital dels convenis de pràctiques que comporta
un estalvi de temps i de feina en el procés..

Relacions Internacionals:
•
•

•

S’ha donat suport a l’ampliació del nombre de Dobles Titulacions.
S’ha implementat la possibilitat de que futurs estudiants de mobilitat contactin amb
estudiants que ja han estat en els destins on volen optar a fer la seva futura mobilitat
per rebre informació de primera mà.
S’ha implantat la gestió informatitzada dels acords de mobilitat.

Promoció d’Estudis:
•

•

•
•
•

Es posa en marxa el Programa de divulgació de les STEM, les TIC i els estudis de
telecomunicació amb una programació de visites a centres de secundària i batxiller de
l’àmbit de Barcelona.
Amb motiu de la Pandèmia es redissenya el model de JPO de presencial a virtual, amb
presentacions via Meet, creació de vídeos promocionals, pàgines web, etc., obtenint
una major participació de futurs estudiants que amb el model tradicional.
S’han creat webs promocionals específiques del Màster MET, el Màster MEE y el Màster
de Ciberseguretat.
S’ha implicat de manera més activa els estudiants en la Promoció d’estudis de l’escola.
S’ha fet una major promoció adreçada a estudiants de primària i ESO.

Qualitat:
•
•

S’ha donat suport a la revisió del SGIQ.
S’ha donat suport a l’elaboració del nou Informe de Seguiment del Centre.
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16.1.3 Anàlisi i balanç en l’àmbit TIC (SI)
Les persones de la Unitat TIC de l’àrea de suport a la docència i l’aprenentatge de la UTGCNTIC
i que donen suport a l’ETSETB, han participat activament en algunes de les iniciatives de millora
del curs 2019/20 de l’escola.
El 90% de l’activitat des del març fins finals de juliol ha estat centrada a donar cobertura TIC per
atendre les necessitats originades per la pandèmia. Això ha suposat que algunes de les propostes
s’han endarrerit pel següent curs i en canvi d’altres projectes i actuacions s’han incorporat en el
període actual.
Propostes de millores presentades en l’Informe de Gestió per ser realitzades durant el curs
2019/2020
Valoració de les actuacions i projectes per encàrrec de la Secretaria Acadèmica:
•

Automatitzar la generació d'actes per a reunions: En procés d’elaboració que caldrà
finalitzar durant el curs vinent.

•

Incloure la signatura electrònica en tots els processos de l'Escola: En procés d’incloure
altres processos. Caldrà finalitzar-los durant els propers períodes.

Valoració de les actuacions i projectes per encàrrec de la subdirecció de Qualitat i Planificació:
•

Revisió dels processos associats a les presentacions de TFEs: S’han realitzat algunes
millores com les ofertes de TFG catalogades per àrees, generar una plantilla en LaTeX
per a realitzar el TFEs de l’Escola, enviament automàtic als membres del tribunal de la
declaració de confidencialitat, generació d'un nou format d'acta d'avaluació de tribunals
de TFE.

Valoració de les actuacions i projectes per encàrrec de la subdirecció de Relacions
Internacionals:
•
•

Digitalització dels acords internacionals de mobilitat: Finalitzada amb èxit i amb
satisfacció dels usuaris.
Disposar de valoracions estadístiques de les qualificacions: Finalitzada la programació
necessària.

Valoració de les actuacions i projectes per encàrrec de la subdirecció de relacions amb les
empreses:
•

Gestió de les pràctiques externes pels estudiants del grau en ciència i enginyeria de dades:
Finalitzada l’adaptació de l’aplicatiu pels estudiants i PDI.

●

Eina TIC per la gestió de les propostes de PAE
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L’eina que ha de gestionar les propostes de PAE no existeix. La complexitat actual de la
gestió dels PAE requereix una automatització de tot el procés.
S’ha fet un primer estudi per valorar el reaprofitament d’altres aplicatius i mòduls ja
existents a l’ecosistema del desenvolupament TIC de l’ETSETB.
Es preveu que en les propostes de millora del pròxim curs es comencin a definir més
concretament els requisits i el desenvolupament d’aquesta eina.
En les actuacions de millora encarregades per l’àrea d’UGEGIM:
•

Desenvolupar l’aplicatiu de gestió i planificació dels processos acadèmics: analitzat i
disseny de la nova aplicació de calendarització de processos.

•

Donar suport a la posada en marxa del sistema de tiqueting de la unitat: s’ha assessorat
en diverses reunions. El curs vinent ho posaran en marxa i no es preveu que Serveis TIC
els hagi de donar suport, només assessorament o suport esporàdic

Valoració de les propostes de millores associades als serveis de docència i gestió:
•

Integrar els Laboratoris de Telemàtica (C3) al sistema de suport TIC pels laboratoris de
l’ETSETB des de l’Unitat TIC – Àrea de Docència i Aprenentatge: S’ha instal·lat el
servidor, s’ha integrat la xarxa a la troncal ETSETB i s’han creat les imatges per les
assignatures que poden integrar-se. Malauradament, no s’ha pogut posar en marxa
perquè els espais han estat tancats durant la pandèmia. Aquest projecte caldrà
finalitzar-lo durant el curs vinent, si la pandèmia ens ho permet.

•

Analitzar les necessitats TIC dels Laboratoris que fan servir NanoSatLab per la seva
docència a l’ETSETB per donar-los el suport TIC adient: Aquesta actuació es va finalitzar
amb un assessorament tecnològic segons les peticions realitzades pels responsables
tècnics del NanoSatLab.

•

Potenciar l'ús de Ravada (Entorn de virtualització d'escriptori) en la docència ETSETB i
adaptar-lo a les noves necessitats docents: Ravada ha estat una peça clau per la
docència d’assignatures de laboratoris durant els confinaments. En un punt posterior
s’explica el detall.

•

Equipar adequadament els nous espais de reunions del B3 i millorar l'equipament i
infraestructura de l'aula multimèdia per garantir el funcionament i el servei. L’Aula
multimèdia s’ha millorat com a aula híbrida i per tant ja es té una càmera digital. Els
espais de reunions queden pendents al curs vinent perquè aquest curs el confinament
i el teletreball no s’han requerit d’aquests espais.

•

Evolucionar l'entorn de desenvolupament cap a entorns de DevOps, tot seguint amb
metodologies Agile i integració contínua: S’ha començat amb una aplicació i queda
pendent per continuar durant els pròxims cursos.

•

Començar a analitzar la migració a una arquitectura basada en microserveis i servidor
d'APIs: Queda pendent pel curs vinent.
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Posar en marxa GET per tot el PAS d’UGEGiM: Finalitzat i així ja totes les àrees
administratives de l’ETSETB tenen GET.

Adaptacions per atendre les necessitats originades amb la pandèmia de COVID19
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Participació en el grup de treball UPC per la definició de les tipologies i sistemes
audiovisuals necessaries per la docència híbrida a la UPC.
o Es van equipar 15 aules amb càmeres Poly Studio i 6 tipus amfiteatre amb
càmeres Minrray i micròfons d’ambient
o Substituïda pissarra de la Sala Multimèdia del B3 per una més gran
o Documentació del servei
o Dues activitats formatives adreçades al PDI
o Establits canals de comunicació i col·laboració amb la FIB, Camins i Coordinació
de Campus Nord
Laboratoris híbrids
Suport al Teletreball
o Canvi del webmail per un més modern
o Servei per engegar l’ordinador remotament
o Elaboració de documentació i vídeos explicatius
Suport Pràctiques Docents
o Servidor brokertelecos.upc.edu
Procediment alternatiu per fer exàmens no presencials sense ATENEA
Suport via xat per matrícula: Botó de suport a una secció de la web de l’Escola, respostes
predefinides, etiquetes, alertes via correu i assessorament tecnològic i d’usuari a
UGEGIM per la seva utilització. Ha estat un éxit d’ús i una gran satisfacció per part dels
usuaris i dels responsables del servei.
Millores principals projecte Ravada: Desenvolupaments correctius i evolutius i afegides
noves funcionalitats necessàries per a la docència no presencial com: Auto shutdown
usuaris desconnectats, Clústers, accés per grups de LDAP, Gestió del hardware virtual:
CPUs, memòria i xarxa, Pools de màquines virtuals, Accés a ports de xarxa interns de
les màquines virtuals.
Dinamitzar i fer suport a la comunitat UPC d’administradors de Ravada
Aplicació Fòrum Virtual amb la gestió de continguts necessària per a la publicació de
materials promocionals i comunicació de l'estudiant amb les diferents entitats.
Adaptació de l’aplicatiu de convenis amb documents de responsabilitat per la COVID19
i modificació de procediments.
Adaptació de la Web per donar suport a tota la comunitat, amb relació a la docència
en confinament, i mantenir-la informada.

Altres actuacions
Sistemes d’Informació i desenvolupament:
• Adaptar les ofertes d’Introduction to research al nou màster MATT
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Introducció de l'assignació docent amb els cursos intensius
Millores d'ePlaDoc (Aplicatiu de la Planificació Docent): Permetre associar calendaris a
programes, control de franges d'horaris amb la informació de PRISMA, integrar EETAC
a ePladoc i Informe de franges conflictives
Automatització del ranking prioritari: Nou formulari a la part de gestió per poder
introduir els estudiants que disposen de priorització a l’hora d’assignar l’ordre de
matrícula
Millores al formulari de prematrícula d'estudiants: Enviament d’un e-mail de
confirmació amb codi de prematrícula
Realització d'indicadors per elaborar estadístiques d'igualtat de gènere
Aplicació per la cerca d'ofertes actives i d'històrics de destinacions de mobilitat
internacional
Millores en l'aplicatiu de gestió per la mobilitat internacional
o Recollida d'informació d'estudiants que han fet mobilitat en una universitat
estrangera i que accepten ser mentors de futurs estudiants outgoing
o Incorporació automàtica dels mentors en l'acord de cada universitat.
o Adaptació del mòdul d'assignació de places estudiants outgoing al Grau
d'Enginyeria de Dades
o Detecció i assignació de places de mobilitat anuals en el mòdul d'assignació de
places d'estudiants outgoing
o Incorporació del registre d'assistència a reunions de mobilitat en el càlcul de
punts pel ranking d'assignació de places outgoing.
o Gestió del número de places ofertades en cada assignatura per l'aplicatiu
oferta d'assignatures per estudiants incoming.
o Diverses actuacions per corregir esmenes, anomalies i actualitzacions de
llibreries
Millores en l'aplicatiu de gestió de convenis
o Nou mòdul en l'aplicatiu de gestió de convenis per configurar els paràmetres
de l'aplicació i del procés.
o Modificacions en les condicions del procés de convenis:
 Control i definició dels dies mínims per poder sol·licitar un conveni
 Permetre la sol·licitud de convenis anuals
 Retorn automàtic a l'estudiant de la sol·licitud d'esmena per part del
Sotsdirector d'empreses
o Possibilitat d'afegir fitxers addicionals a la fitxa del conveni per part del gestor
de l'Escola.
o Diverses actuacions per corregir esmenes, anomalies i actualitzacions de
llibreries
Millores en l’aplicació de gestió de Jornades de Portes Obertes:
o Refactorització del codi per adaptació a noves eines més modernes de
compilació i desplegament
o Incorporació del projecte al repositori de la UPC i configuració de la integració i
desplegament continu (DevOps)
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Diverses actuacions per corregir esmenes, anomalies i actualitzacions de
llibreries

Laboratori d’Electrònica
• Actualització als equips dels laboratoris del sistema operatiu: es passen tots a W10.
Ofimàtica i sales de presentació
• Migració de bústies compartides des del correu @etsetb.upc.edu a GSuite d’UGEGIM.
• Renovació d’equipament en la sala de Juntes del B3
• Renovació de 8 ordinadors pel PAS i 5 monitors per l’equip directiu

16.2 Propostes de millora de la gestió per al 2020/2021
Pel curs 2020/2021 caldrà continuar treballant en completar els aspectes organitzatius i
funcionals de les unitats especialitzades de la UTG que estan donant suport a la gestió de
l’escola. Es realitzaran els ajustos organitzatius necessaris per a millorar la qualitat dels serveis,
i es realitzaran els concursos necessaris per cobrir les places vacants a cada unitat especialitzada
o les modificacions en les places per adaptar-se a les necessitats de cada unitat.
També proposem ampliar els sistemes de gestió de tasques amb l’eina “Demana” per optimitzar
l’eficiència dels processos de les unitats de la UTG que ho necessitin.
Durant aquest curs continuarem adaptant els processos de gestió al teletreball, i a la combinació
entre presencialitat i teletreball.
Aquestes millores de caràcter general es completen amb les propostes de cada àmbit.

16.2.1 Millores en processos UGEGiM
Propostes de millora de la Unitat de Gestió de Graus i Màsters ETSETB pel curs 20-21:
•

•
•

Desenvolupar un nou model d’horaris basats en la docència híbrida, adaptada a les
necessitats fixades pel COVID19, que permeti amb espais salubres una ocupació d’espais
docents al 50% i una minimització de la presencialitat al campus, en cas de necessitat,
concentrant laboratoris en el menor nombre de dies possible, pel curs de Primavera 2021.
Donar suport a una reestructuració dels criteris d’avaluació curricular que facin més
eficients les reunions de les comissions per l’avaluació curricular.
Posar en marxa un sistema de ticketing comú a tota la unitat, que faciliti tant a la atenció
als nostres usuaris com la gestió organitzada i sistemàtica de les seves demandes de
servei, facilitant que la no presencialitat sigui un dels estadis habituals en les relacions
usuari-administració, garantint un grau d’atenció i resolució dels serveis idèntics als de
la relacions presencials usuari-administració, habituals fins ara i encetar el camí cap a
l’administració electrònica.

Informe de Gestió 2018/2019 de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona

•

•

•

104

Participar a la presentació, a la cartera de projectes TIC de la UPC de la convocatòria
2021, del projecte de disseny d’un sistema d’informació que permeti gestionar la
planificació acadèmica de manera global i comú per tots els centres de la universitat.
Participar a la presentació del projecte de gestió integral del TFE com a proposta a la
cartera estratègica de projectes TIC a executar durant l’any 2021, fruït del procés de
millora del Govern de les TIC de la UPC emmarcat en l’objectiu estratègic 8 del Pla
d’Actuacions de la UPC 2018–2021 a fi de caminar cap una universitat plenament digital.
Participar en el disseny d’un nou concepte de Secretaria Acadèmica més moderna i
especialitzada on es prioritzi l’atenció telemàtica amb una comunicació més fluida a
través del sistema de ticketing, augment de la promoció d’eines de comunicació
telemàtica com el “xat de matrícula” i una atenció presencial més propera amb una
recepció dels usuaris en format taula-cadira, organitzada amb la implementació d’un
millorat sistema de cita prèvia.

16.2.2 Millores en USIRE
Les propostes de millora sobre les actuacions i projectes a realitzar per encàrrec de la direcció i
de les subdireccions responsables de: Relacions amb les Empreses, Relacions Internacionals,
Promoció d’Estudis i Qualitat, són les següents:
Relacions amb les Empreses:
•
•

•
•
•

Participació en la creació i disseny d’un nou model mix (presencial/virtual) del Fòrum
Telecos.
És fomentarà la relació entre les empreses que actualment fan convenis de pràctiques
amb l’escola, per fidelitzar-les, establir vincles més estables i informar-les de primera
mà dels nous aspectes i canvis normatius de cada curs.
Participar en la creació d’una eina integral de gestió dels PAEs.
Fomentar la participació d’estudiants en temes d’emprenedoria.
Millora en la gestió de la morositat.

Relacions Internacionals:
•
•

Es fomentarà la col·laboració amb el Gabinet de Relacions Internacionals per la
promoció dels màsters a nivell internacional.
Es donarà suport a la implantació de les Dobles Titulacions de Grau i Màster.

Promoció d’Estudis:
•
•
•
•

Es dissenyarà un model mix presencial i virtual de jornades de portes obertes.
Es realitzaran jornades de portes obertes específiques per a territoris fora de Catalunya
amb les noves eines que faciliten l’assistència remota.
Es fomentarà l’autogestió de la producció audiovisual de la promoció d’estudis.
Millorar el web de Futurs estudiants..
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Després d’una primera època inicial de llançament, millorar el posicionament, presència
i publicitat de l’escola en les xarxes socials.

Qualitat:
•
•
•

Participació en el redisseny dels Plans associats al SGIQ.
Participació en la implantació del nou disseny del SGIQEs donarà suport a la inclusió de la perspectiva de gènere en les titulacions de l’escola.

Institucional i direcció:
•
•

Es participarà en el procés d’automatització de la generació d’actes per a reunions.
Es donarà suport a la creació dels nous reglaments de les Comissions Acadèmiques i a la
derogació de les antigues.

16.2.3 Millores en l’àmbit TIC (SI)
Suport, assessoria tecnològica i desenvolupament de les propostes de millores de cada
subdirecció i de les unitats de gestió:
Secretària Acadèmica: Continuació dels projectes que s’han començat durant el curs anterior.
●

Automatitzar la generació d'actes per a reunions

●

Incloure la signatura electrònica en tots els processos de l'Escola

Subdirecció de promoció d’estudis: Es preveu que es pot necessitar la participació dels Serveis
TIC per dues de les propostes proposades: Jornada de Portes Obertes Virtuals i Tallers Virtuals
Subdirecció de relacions internacionals: Es preveu que es pot necessitar la participació dels
Serveis TIC per la proposta: Implementació d'anàlisis de resultat d'enquestes de satisfacció
d'estudiants "incoming", per titulacions / assignatures per identificar els problemes d'adaptació
dels estudiants "incoming" que van reportar a les enquestes del curs 2019/2020.

També es faran unes propostes de millores per cada àrea dels Serveis TIC. Millores orientades a
l’eficiència, qualitat i adaptabilitat en els serveis de docència, gestió i transversals de l’escola de
Telecomunicació, UTG i/o UPC.
Sistemes d’Informació i desenvolupament
•
•
•
•
•
•

Posada en marxa d'un servidor API per al desenvolupament d'aplicacions.
Exportar els horaris via API-REST per a l'aplicatiu d'horaris de la UPC
Millora a la visualització dels Òrgans de Govern de la intranet
Noves llistes de distribució de correu per Màsters, Graus, Coordinadors, Convenis,
Enginyeria Física i revisió de les llistes d’estudiants per curs.
Integració dels convenis amb els TFG.
Millora de la intranet de les empreses en el aplicatiu de convenis.
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•
•
•

Millora de l’eina de TFE per la titulació del Grau de Física
Revisió de la gestió automàtica dels usuaris PDI dins la Intranet i aules TIC
Autenticació única (SSO UPC) a la intranet.

•

Noves aplicacions
o A causa de la pandèmia es posarà en marxa Apparca: Aplicació pel registre de
l’ocupació dels llocs de treball en aules pel rastreig de persones de proximitat d’un
infectat de COVID. Funcionarà amb codi QR i coordenades.
o Aplicació per la calendarització de processos per l’UGEGIM
o Nova eina de gestió de PAEs

Suport Ofimàtic i sales de presentacions i híbrides
•
•
•

Millora de les instal·lacions: Aula C4002, Sala de juntes B3, nova aula híbrida al mòdul
A4 equipada amb una càmera Polycom, sales de reunions del B3
Tauler d’estat de les aules híbrides: Per fer pública informació de l’estat i afectacions al
servei
Establir un protocol més adient pel suport a les aules híbrides del Campus Nord. La
idea és que sigui fàcil i adaptat a les necessitats del professorat.

Sistemes: suport a la docència i a la gestió
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Canvi del CPD: Tota la infraestructura crítica es mourà al CPD de la UPC de l’edifici
Omega. Al CPD del B3 només quedarà allò que sigui imprescindible.
Inversions en infraestructures i serveis:
o Servidor de monitorització per obsolescència
o Substitució del servidor VPN d’estudiants per obsolescència
o Virtualitzadora d’escriptori per substituir els blades obsolets que donen servei a les
aules informàtiques de l’A2, laboratoris d’electrònica i TSC i al personal del B3.
o Adquisició d’una nova virtualitzadora per donar servei a nous projectes específics
de docència que requereixin les assignatures
o Nou equip KVM
o Nou servidor d’estudiants per al repositori d’arxius i aules TIC
Migració de màquines virtuals del Cloud UPC al nou sistema
Migració de comptes de correu @ETSETB a @UPC
Suport via xat (serveis TIC, laboratoris i aules híbrides) i botó de suport ràpid als webs
de Ravada, secció d’aules híbrides de l’Escola i Intranet ETSETB del PDI
Participació en els projectes estratègics TIC de la UPC amb Ravada com a eina de VDI
per la UPC. Liderem el projecte que és OpenSource i obert a la comunitat.
Ravada: Millores evolutives i correctives de l’eina.
Revisió de l’eina per entorn segur en exàmens
Actualització de la gestió d’usuaris integrat amb LDAP UPC
Aula mòbil: S’han renovat i ampliat a 12 portàtils
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Laboratoris TIC i Aules informàtiques
•

Electrònica:
o Renovació d’ordinadors de 2 aules del Laboratori d’Electrònica (C4S102A i
C4S102C)
o Renovació de 2 projectors al Laboratori d’Electrònica (C5S101A i C5S101C)

•

TSC: Integrar els Laboratoris del TSC al sistema de suport TIC i política de gestió de
l´ETSETB des de Unitat TIC- Àrea de Docència i Aprenentatge

•

Telemàtica: Finalitzar la posada en marxa de la integració dels Laboratoris de
Telemàtica (C3) al sistema de suport TIC pels laboratoris de l’ETSETB des de Unitat TIC
– Àrea de Docència i Aprenentatge.

•

Aules informàtiques de l’A2
o

S’executaran obres per disposar d’una aula de 26 llocs de treball individuals:
A2S107 i A2S108 s’ajunten.

o

L’aula A2S102 es transformarà en una aula amb portàtils i llocs de treball mòbils
per docència flexible. L’equipament serà tot nou.

o

Servei d’aules de lliure accés amb control de presència i rastreig (Apparca)

