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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. El curs 2020/2021 correspon la seva
elaboració i presentació.
L’Informe de Seguiment del Centre parteix de les dades objectives incloses en la “Memòria
2020/2021” , que detalla les dades concretes relacionades amb aquesta gestió i que té uns
continguts mínims establerts per la normativa anteriorment comentada. En l’Informe de
Seguiment es fa una anàlisi dels indicadors, estructurant-lo per titulacions i molt enfocat en la
gestió dels processos d’avaluació i qualitat.
De l’anàlisi realitzat en l’Informe de Seguiment del Centre se’n deriva el pla de millora, conjunt
d’accions concretes per aconseguir els objectius estratègics, alineats amb els eixos transversals
d’actuació de l’Escola, i que queden recollits en l’Informe de Gestió.
Aquest curs es correspon l’elaboració i presentació dels 3 documents claus de comandament:
“Informe de Gestió 2020/2021”, el “Informe de Seguiment del Centre” i la “Memòria
2020/2021”.
A l’hora d’estructurar l’ “Informe de Gestió 2020/2021”, 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 en un apartat a part les
propostes de millora que es pretenen assolir en el curs 2021/2022. Aquestes propostes de
millora és el que s’anomena Pla de Millora, part integral de l’Informe de Seguiment del Centre,
però que per coherència es presenta en l’Informe de Gestió.
Les línies d’actuació derivades d’aquest document (“Informe de Gestió 2020/2021”) es recolzen
en les dades presentades en el document “Memòria 2020/2021” i, per tant, es fa referència a
taules i continguts que es detallen en aquest segon document.

2. Direcció
El curs 2020/2021 era el segon exercici acadèmic sencer de l’actual equip directiu. Igualment era
el segon curs on la nova UTGCNTIC donava 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 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, cadascuna de les titulacions de l’ETSETB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRETST: Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
GRELEC: Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
GEF: Grau en Enginyeria Física
MET: Màster Enginyeria de Telecomunicació
MATT: Master in Advanced Telecommunications Technologies
MEE: Master en Enginyeria Electrònica
MEF: Màster en Enginyeria Física
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)

De tota manera, l’anàlisi de la informació, indicadors i objectius de cadascuna de les titulacions
es troba en l’Informe de Seguiment del Centre, document pensat per aquesta finalitat.
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.

2.1. Situació a l’inici i balanç de les propostes de millora per al curs 2020/2021
Al setembre de 2020 s’iniciava el curs, el segon gestionat per l’actual equip directiu i també el
segon marcat per la pandèmia del SARS-COVID19, amb la incertesa de com acabaria
evolucionant la situació de crisi, amb la voluntat de seguir amb la impartició de la docència amb
la màxima normalitat possible, i planificant un curs versàtil que d’una banda permetés arribar a
una presencialitat màxima (especialment de les pràctiques i els processos d’avaluació) i d’altra
sigués el suficientment flexible com per adaptar-nos a contingències sobrevingudes com la del
curs 2019/2020.
A nivell quantitatiu, 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 349 professors (punt 2.3 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 2020 disposava d’un pressupost de 294.890€ (punt 4.2 de la Memòria) corresponents en més
d’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 4.4
de la Memòria. El petit decrement respecte el pressupost del curs anterior es deu principalment
a que el curs 2019-2020 es va disposar de partides addicionals per fer front a la situació de
contingència de la pandèmia.
L’evolució respecte d’anualitats anteriors tant de la satisfacció com de captació de recursos
propis és positiva, 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 seguint treballant per millorar 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 2020-2021, que seria el curs on
es graduaria la primera promoció del GCED. 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. Era el torn de l’acreditació del GRETST, MET, MEE i MPHOT (tot i que finalment el MEE no
va caler passar el procés, degut a la seva reverificació).
Els indicadors de rendiment inclosos en la memòria de verificació de tots aquests estudis, tal
com queda detallat en l’Informe de Seguiment del Centre, 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. Se seguia 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
coherent, tal com es fa a la majoria d’universitats europees i com es feia a l’ETSETB en l’extint
Pla92. Aquest canvi legislatiu va venir a setembre de 2021 (RD 822/2021), ja iniciat el curs
2021/2022.
L’oferta de graus es complementava amb els màsters amb gestió acadèmica ETSETB (MET,
MATT, MEE, MPHOT, MEF). El curs 2020-2021 s’impartia per primer cop el MCYBS. El MATT
seguia la seva evolució amb èxit i el MEF consolidava la seva demanda per no patir per la seva
continuïtat. 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 línia més estratègica al començament del curs 2020-2021 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. Cal remarcar però que
l’evolució de la crisi de la COVID-19 va truncar de manera abrupta les mobilitats internacionals
el curs 2019-2020 pel que el 2020-21 es veurà obligatòriament afectat per una davallada
considerable de l’activitat en aquest aspecte.
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 2020-2021.
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.

Línies estratègiques de millora
Amb l’escenari descrit en el punt anterior, el curs 2020/2021 s’iniciava amb un voluntat de
màxima normalitat però conscients que la COVID-19 havia trastocat la manera de planificar els
estudis i el seu funcionament. Ja s’explicarà en l’apartat de Gestió de la Pandèmia, però
independentment de les actuacions d’adaptació a la nova situació se seguien portant a terme,
en la mesura del possible, les 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 2020-2021 i fa balanç de la seva consecució.

2.2. Gestió de la Crisi COVID
Tot el curs 2019-2020 es va desenvolupar marcat per la crisi de la COVID-19 i la programació i
inici del curs 2020-2021 es va veure afectat igualment, tot i que es desitjava una màxima
normalitat aprofitant les moltes de les accions d’ajustos que es van plantejar en el curs anterior.
L’objectiu sempre va ser prioritzar la seguretat sanitària de tot el col.lectiu (estudiants,
professors i PAS) i reorganitzar la docència per tenir totes les aules i laboratoris a una capacitat
del 50%, a fi de mantenir la distància social. Totes les aules i laboratoris usades disposaven de
ventilació natural o forçada per garantir la renovació d'aire. Igualment, totes les aules i
laboratoris disposaven de dispensador de gel hidroalcohòlic per ser utilitzat per la comunitat. Es
van repartir mascaretes reutilitzables entre tota la comunitat.
Durant l’estiu previ al curs 2020-21 es va realitzar una sèrie d’actuacions i inversions en
equipament i infraestructura per garantir la qualitat de la ventilació (adequació d’aularis A2 i
instal.lació de càmeres per docència híbrida), i es va iniciar un sistema de monitorització de la
qualitat de l’aire (QAire) a nivell UPC.
Amb aquestes actuacions es pretenia un inici de curs 2020-21 amb presencialitat al 100% per
tots els estudis, tot i tenir només una ocupació d’espais del 50%.
Es mantenia el Comitè d’Emergència COVID, format per un estudiant, un PAS, un PDI i el director
de l’Escola, que s’encarregava de gestionar totes les notificacions i dubtes dels afectat per la
malaltia.
L’evolució dels indicadors generals de la pandèmia poc abans de començar el curs, coincidint
amb el retorn de vacances (on s’havia produït un relaxament de les mesures de prevenció) van
provocar un repunt que suggeria adaptar ja d’inici la programació inicial.
Finalment el curs es va iniciar el 13 de setembre però els màsters MET, MATT i MEE van passar
a modalitat on-line (mantenint pràctiques i avaluació presencials). Es volia mantenir al màxim la
presencialitat en els estudis de grau (que es considerava que eren els que més ho necessitaven).
Cal fer un especial 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.

De totes maneres, i tot i les mesures preses, l’evolució dels indicadors a nivell general de
Catalunya van forçar que el 15 d’octubre de 2020 s’hagués de passar la docència a modalitat
online (majoritàriament síncrona). Aquesta situació es va allargar fins a final de curs. Es van
adaptar els exàmens parcials per la seva realització online. De totes maneres, els exàmens de
gener-febrer, que estaven programats de manera presencial van mantenir majoritàriament el
seu format a l’aula, tot i que s’establiren mecanismes i mesures per garantir l’avaluació a aquells
estudiants afectats per confinament.
Passat el període d’exàmens, el segon quadrimestre s’esperava amb esperança de millora
d’incadors generals de la COVID-19 i a l’espera de les notícies de les campanyes de vacunació.
Prioritzant que els cursos inicials de grau són els que més es veien afectats per l’adaptació a la
universitat, es va iniciar el segon quadrimestre mantenint la modalitat d’abans de vacances de
nadal (tot on-line excepte pràctiques i avaluació) tot i que es va fer l’esforç de retornar els grups
de primer a les aules, fet que es va produir amb normalitat. El 8 de març es va poder estendre
la mesura al 2n curs de tots els graus. La desescalada va ser progressiva. Es mantenien totes les
mesures de seguretat i s’anava millorant amb sistemes de traçabilitat i control. Això va permetre
arribar als exàmens de juny programant-los altre cop tots de manera presencial. Durant el
període d’estiu es van acabar de realitzar actuacions de millora de la ventilació en els espais del
C4 i C3 necessaris i es preveia començar el curs 21-22 (i així es va programar a finals del curs 2021) amb presencilitat al 100% i ocupació al 70%. De tota manera, es va mantenir l’estructura
modificada d’horaris que permetia compactar pràctiques, només al primer quadrimestre, a
l’espera que la campanya de vacunació i l’evolució de la pandèmia permetés un segon
quadrimestre del curs 21-22 ja amb estructura horària normal, recuperant la franja cultural i de
controls parcials comuns.

Es van mantnir reunions setmanals del comitè COVID i periòdiques de tots els directors de centre
amb el rector i vicerectors per coordinació d’actuacions COVID. Es van seguir fent totes les
Jornades de Portes Obertes i el Fòrum d’empreses online. Es manté la matrícula del curs
2021/2022 de manera online.

2.3. Propostes de millora per al curs 2021/2022
El curs 2021/2022, 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 iniciats els cursos 2019/2020 i 2020/2021 (amb
el parèntesi inclòs de la COVID), 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.

3. Secretaria Acadèmica
3.1. Situació a l’inici i balanç de les propostes de millora per al curs 2020/2021
Les propostes de millores presentades en el darrer Informe de Gestió per ser realitzades durant
el curs 2020/2021 van ser les següents:
• 230.M.27.2020 - Reglamentar les noves comissions acadèmiques pels graus que falten i
màsters i derogar les comissions velles.
• 230.M.29.2020 - Automatitzar la generació d’actes per a reunions.
• 230.M.30.2020 - Incloure la signatura electrònica en tots els processos de l’Escola a través
del Portafirmes de la UPC.
A més de les propostes inicials també s’han dut a terme els processos electorals per la renovació
total de la:
o
o

Junta de l’ETSETB: del 21 d’octubre de 2020 al 19 de gener de 2021
Comissió Permanent: del 10 de febrer de 2021 al 5 de març de 2021

3.1.1. Noves Comissions de Titulació - 230.M.27.2020
Valoració de 230.M.27.2020: Totes les comissions acadèmiques pels graus propis de l’Escola, i
les comissions acadèmiques pels màsters s’han creat, així com també la Comissió d’Avaluació
Curricular (CAC) única.
La Comissió Permanent va aprovar el 20 d’octubre de 2020 la creació de les comissions de
titulació següents:
-

Comissió Acadèmica del GRETST: CATEL
Comissió Acadèmica del GREELEC: CAELE
Comissió Acadèmica del GREFISI: CAGEF
Comissió Consultiva per a l'Avaluació Curricular al Grau en Enginyeria Física: CCAC-GEF
Comissió Acadèmica del MET: CAMET
Comissió Acadèmica del MATT: CAMATT
Comissió Acadèmica del MEE: CAMEE
Comissió Acadèmica del MENGFIS: CAMEF
Comissió Acadèmica del MCYBERS: CAMCYBS

Seguint les directrius de la secretària general de la UPC i l’assessor de serveis jurídics, la Junta
d’Escola, el 13 de gener de 2021, va derogar aquestes comissions (excepte la CAMATT) i les va
tornar a crear junt amb la Comissió d’Avaluació Curricular: CAC. D’aquesta manera les
comissions estan creades fins que la Junta d’Escola les derogui o desaparegui.
Per garantir que entre els membres de les comissions de titulació hi hagi especialistes de les
diferents titulacions, aquestes comissions són consultives, i es crea una comissió executiva
única, la CAC, per realitzar l’avaluació curricular dels graus de l’ETSETB. La CAC realitza
l’avaluació curricular a partir de les propostes rebudes de les comissions específiques de cada
un dels graus, que són les que realitzen el seguiment dels estudiants.
En la comissió permanent del 20 d’octubre de 2020 es van derogar les comissions:
-

Comissió docent, creada en l’acord 6/4 de la Comissió Permanent de l’ETSETB el dia 29
d’abril de 2009.

-

Comissió de Reglament, creada en l’acord 5/7 de la Comissió Permanent de l’ETSETB el
dia 1 de juliol de 2013.
Comissió de revisió i reestructuració dels plans d'estudis dels graus TIC, creada en l’acord
2/1 de la Junta de l’ETSETB el dia 14 de maig de 2014.
Comissió de Qualitat, creada en l’acord 1/10 de la Comissió Permanent de l’ETSETB el
dia 4 de novembre de 2015.
Comissió Acadèmica de Màsters (CAM), creada en l’acord 3/7 de la Comissió Permanent
de l’ETSETB el dia 9 d’abril de 2014.
Comissió Avaluadora de Graus TIC (CAGTIC), creada en l’acord 3/6 de la Comissió
Permanent de l’ETSETB el dia 9 d’abril de 2014.

L’aprovació de la CAMATT per part de la Junta d'Escola de l'ETSETB està pendent ja que cal
consensuar el reglament amb l'altre centre que participa al màster, l'EETAC. No obstant, la
comissió ja existeix i funciona, pel que aquesta proposta de millora es dona per acabada.

3.1.2. Aplicatiu Actes - 230.M.29.2020
Valoració de 230.M.29.2020: Pel curs vinent cal acabar de refinar l’eina i posar-la en
funcionament.
Es vol disposar d'una eina que automatitzi el procés de generació d'actes i faciliti la seva creació,
garantint així l’existència de les mateixes.
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.
Tot i l’endarreriment per força major, es disposa d'una versió de prova al juliol de 2021, on tots
els membres de l'equip directiu i PAS de l'escola poden testejar l'aplicatiu i fer els comentaris
que creguin oportuns.

3.1.3. Portafirmes UPC a processos de secretaria- 230.M.30.2020
Valoració de 230.M.30.2020: La signatura electrònica ha facilitat els processos administratius
relacionats amb els convenis amb empreses, i la signatura de certificats acadèmics, que es poden
realitzar de manera molt més ràpida i eficient. Queda pendent passar pel Portafirmes les actes
dels tribunals de TFGs i TFMs.
S’ha iniciat el procés per incloure la signatura electrònica als convenis amb empreses, a les
certificacions acadèmiques i a la signatura d’actes de TFGs i TFMs, a través del Portafirmes de la
UPC.
En concret al curs 2020-21, s’ha inclòs al Portafirmes de la UPC la signatura de la majoria de
certificacions acadèmiques personals, incloses les que s’han de legalitzar. I des del 1 de juny de
2021 l’eina de gestió de convenis inclou la signatura digital amb Portafirmes.
S’ha descartat la signatura electrònica a les actes de les reunions (Junta Electoral, Comissions
Acadèmiques, Reunions d'equip directiu,...) a través del Portafirmes de la UPC, i s’ha proposat
una nova acció de millora (230.M.87.2022).

4. Subdirecció de Planificació i Qualitat
4.1. Situació a l’inici i balanç de les propostes de millora per al curs 2020/2021
Des de l’àrea de Planificació dels Estudis i Qualitat, el curs 2020/2021 es va iniciar amb: (i) la
incertesa de si la planificació pel quadrimestre de tardor apostant per una docència presencial
en els graus, tot limitant la capacitat de les aules i laboratoris al 50% de l'aforament per la
pandèmia, tindria recorregut; i (ii) l'acreditació del grau GRETST i re-acreditació dels màsters
MET, MEE i MPhot. Tot i que la docència de graus es va començar presencialment, a finals
d'octubre es va haver de tornar a una docència no presencial, però en la que els alumnes podien
assistir al campus per a realitzar laboratoris i assignatures de projectes de manera presencial, i
les classes teòriques que tenien abans o després de les sessions pràctiques. Les actuacions fetes
a l'estiu del 2020 equipant les aules amb sistemes de transmissió en streaming va permetre
commutar a un sistema de docència híbrid sense entrebancs majors i sense haver de planificar
docència de nou.
A continuació es presenten les diferents actuacions en les dues àrees de responsabilitat.
Àrea de planificació dels estudis
El curs 2020/21
(i) es va seguir amb la implantació del grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació oferint
docència del quart curs.
(ii) es va planificar la docència pel quadrimestre de primavera del curs 2020/2021 amb horaris
que ajuntàven les sessions pràctiques presencials en un mateix dia per a minimitzar la presència
d'alumnes al campus. També, els cursos de 1A i 1B dels graus, i posteriorment 2A i 2B, van ser
tot presencials amb aules al 50%. La resta de cursos eren no presencials, excepte pràctiques de
laboratori i assignatures de projectes. Es va aprovar a CP el 22/01/2021 els horaris de classes i
calendari d’exàmens dels estudis gestionats per l’Escola.
(iii) es va preparar l’encàrrec docent del curs 2021/2022. El total de punts assignats per totes les
titulacions gestionades i participades per l’ETSETB va ser de 11.130 punts, incloent els punts de
TFGs i TFM. L’encàrrec docent es va aprovar en Comissió Permanent el 23 de març de 2021.
L’encàrrec del 2021/2022 es va elaborar amb les mateixes condicions que el del curs 2020-21,
és a dir, tota la docència presencial respectant un 50% de l'aforament en aules i laboratoris, i
amb grups de 60 (en lloc de 40) als cursos de 1A i 1B del GRETST.
(iv) es va preparar la planificació acadèmica del quadrimestre de tardor del curs 2021/2022 que
es va aprovar a la Comissió Permanent del 07 de juliol del 2021. 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%.
(v) es va gestionar les peticions de beques de suport a l’aprenentatge pel quadrimestre de tardor
del curs 2021/2022 del GRETST i GREELEC. En total es van donar 13 beques aprenentatge entre
5 i 15 hores per setmana durant 3 o 4 mesos.

Àrea de qualitat
Els esforços durant el curs 2020/2021 en l’àrea de qualitat es van centrar sobretot en l'elaboració
de l'autoinforme d'acreditació del GRETST, MET, MEE i MPhot i de la preparació de la visita del
Comitè d'Avaluació Externa prevista pel setembre del 2021. Les accions concretes van ser les
següents.
(vi) Reunions quinzenals de la sotsdirectora de Planificació d’Estudis i Qualitat (PEQ) amb els
caps d’estudis implicats per a planificar les tasques que s’havien de dur a terme, assignar
responsabilitats i prendre decisions. També, la sotsdirectora de PEQ i membres de la unitat
USIRE es reunien setmanalment per a fer el seguiment del procés de recollida d’evidències de
les assignatures, i organització del web on s'havien de publicar.
(vii) A principis d’octubre de 2020 es va constituir el Comitè d'Avaluació Interna, encarregat de
l'elaboració de l'autoinforme d'acreditació. La redacció de l’autoinforme es va realitzar de
manera col·laborativa sota l'edició visió de la sotsdirectora de PEQ. Els caps d’estudis de les
titulacions, la sotsdirectora de PEQ, i els caps de les unitats UTG TIC-CN varen ser els
responsables de la redacció de la major part del text. Després del període d'exposició pública,
l’autoinforme es va aprovar a Comissió Permanent el 23/03/2021, i un cop incorporades totes
les esmenes, es va lliurar al GPAQ el 24/03/2021 al GPAQ per a que ho trametés a AQU.
(viii) Durant el juliol i setembre es va preparar la visita del CAE, contactant amb les persones dels
diferents grups d'interès (estudiantat, professorat i empleadors) que van participar a les
audiències amb el Comitè d'Avaluació Externa. La sosdirectora de PEQ va realitzar sessions
preparatòries online pels diferents col·lectius. La visita va tenir lloc de manera online el 27 i 28
de setembre, i va transcórrer sense incidents.

4.2. Balanç propostes de millora per al curs 2020/2021
A continuació es fa una anàlisi resumida dels resultats obtinguts de les accions de millora durant
el curs 2020/2021 establertes a l’informe de gestió del curs 2019/2020.
Àrea de Qualitat
1. 230.M.49.2021. Implementació del nou SGIQ de l’Escola amb la implicació dels
responsables del processos.
Estat: Finalitzada
- L'anterior SGIQ de l’escola s'havia aprovat a CP el 07/02/2019, i la seva implantació va
coincidir amb una reestructuració de l’organigrama de la UTGTIC CN i un canvi de l’equip
directiu a 04/2019. Des d’aleshores, el SGIQ s’ha anat modificant incorporant diverses
millores, que es poden veure en la taula d'històric a cada procès. La més rellevant va ser
l’aprovació del SGIQ a CP el 02/12/2020 que incorpora, entre d’altres, un informe de
seguiment específic biennal.
- Les Comissions Acadèmiques de Titulació i els respectius reglaments es van crear el
13/01/2021. Actualment, aquestes comissions estan en funcionament i a gener de 2022
s'ha elaborat el segon informe de seguiment del centre.
- Els plans del SGIQ es van aprovar a CP el 23/03/2021.
- El SGIQ de l'escola i plans estan publicats al web de l'escola a:
https://telecos.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/guia-del-pla-de-qualitat.
2. 230.M.51.2021. Acreditació en "progrès vers l'excel·lència" de GRETST, MET, MEE i MPhot.
Estat: Finalitzada
- Elaboració de l'autoinforme d'acreditació i aprovació a l'Acord de Comissió Permanent
CP2021-05-06 el 23/03/2021.
- Recollida i organització d'evidències i mostres d'actuació es van organitzar en un web
creat específic per a l'acreditació.
- Preparació de visita Comitè d'Avaluació Externa. El programa de la visita es va presentar
a Junta d'Escola 28/07/2021.
- Visita del Comitè d'Avaluació Externa a l'Escola, que va tenir lloc el 27 i 28 de setembre
de 2021 en format online.
3. 230.M.52.2021. Incrementar la presència de la perspectiva de gènere en les titulacions de
l'Escola.
Estat: En curs
- Participació 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.
- S'ha visibilitzat i publicitat al web de l'ETSETB l'àrea i activitats relacionades amb el
Programa d'Igualtat de la UPC.
- La responsable de l'ETSETB del programa d'igualtat de gènere de la UPC ha participat en
l'elaboració de l'autoinforme i el procés d'acreditació de l'accció 230.M.51.2021.
- Al juliol del 2021 es va establir contacte amb la periodista i professora Carme García
Ribas i experta en lideratge femení, per a que imparteixi algun seminari pels estudiants
de grau dels darrers cursos.

Àrea de planificació dels estudis
4. 230.M.50.2021 Estudi de la viabilitat d’automatitzar la configuració dels tribunals de TFGs.
Estat: Finalitzada
Aquesta acció de millora, que quedava pendent d'accions de millora anteriors en relació al
TFG, es desestima. No es considera prioritària pel centre ja que el procediment actual és
participatiu, transparent, i suficientment eficient.

5. Subdirecció de Promoció d’Estudi.
5.1. Situació a l’inici i balanç de les propostes de millora per al curs 2020/2021
El curs 19/20 va estar marcat per la pandèmia provocada pel COVID-19. Això va condicionar
algunes accions que es van aprofitar per millorar la promoció dels estudis. Les accions de millora
proposades pel curs 19/20. El curs 20/21 es van proposar 3 accions de millora: 1) xarxes socials,
web i mitjans audiovisuals, 2) Creació de tallers virtuals, 3) Jornades de Portes Obertes en format
virtual. L’anàlisi de les propostes es mostra a continuació:
1) Xarxes socials, web i mitjans audiovisuals.
- S’ha promocionat les xarxes socials de l’escola incloent concursos per enviar
TikToks.
- S’ha dinamitzar la quantitat i qualitat dels continguts de les xarxes socials,
especialment d’Instagram.
- S’ha refet el web per a futurs estudiants, incloent vídeos i més contingut
audiovisual en general.
- S’ha generat vídeos de laboratoris, explicats per estudiants.
2) Creació de tallers virtuals.
- S’han creat tallers virtuals adreçats de manera adaptada a estudiants d’ESO i
batxiller.
- Els tallers inclouen les temàtiques d’audiovisuals, ciberseguretat i
bioenginyeria.
- Es defineixen varis indicadors per valorar l’activitat. Destaco els següents:
o Valoració de l’activitat (1 valoració molt negativa, 5 valoració molt
positiva): 4 té 42.6% i 5 un 25.2%.
o Conèixer l’enginyeria de telecomunicació: només un 38.9% admet
conèixer l’enginyeria de telecomunicació abans de fer els tallers i el
coneixement puja a un 89.1% després dels tallers.
3) Jornades de Portes Obertes en format virtual. Aquesta acció de millora va ser
condicionada per la pandèmia, però es va aprofitar per millorar la promoció definint un
nou format de jornada, que incloïa:
- Presentació general, transversal de l’Escola, els estudis i les sortides
professionals.
- Presentació acadèmica del cap d’estudi.
- Visualització off-line del vídeos i material audiovisual.
- Torn obert de paraules.
La valoració per part dels assistents i els professors va ser molt positiva, es generen més
preguntes i la jornada és molt dinàmica. Es decideix fer servir aquest format en el futur,
intercalant JPO presencials i virtuals.

6. Subdirecció de Relacions Internacionals
6.1. Situació a l’inici i balanç de les propostes de millora per al curs 2020/2021
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 2020/2021 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:
− Nombre d’estudiants outgoing (per titulació)
− Nombre d’estudiants incoming (per titulació)
− Nombre de places ofert per estudiants outgoing (per estudiants de grau i per estudiants
de màster)
− Resultats acadèmics obtinguts pels estudiants de mobilitat
− Resultats enquestes de satisfacció
− Suggeriments i queixes rebudes en relació a aquest procés
Mobilitat d’estudiants de l’ETSETB “Outgoing”: El nombre d’estudiants de l’ETSETB que van
realitzar mobilitat al curs 2020/2021 “outgoing” (87) mostra una caiguda molt important
respecte al cursos anteriors 2019/2020 (120) i 2018/2019 (111), clarament perdent el 10% de
creixement anual per 4t any consecutiu que es mantenia fins al curs 2019/2020. Aquest és un
efecte del tancament que hem patit tots per efecte de la pandèmia de la COVID19 i no podem
fer més que confiar que es retorni a valors anteriors a la pandèmia el més aviat possible.
Detallant l’anàlisis per titulacions:
•

•

•

•
•

•
•

GRETST
o Els 27 estudiants que van fer mobilitat al curs 2020/2021, van anar majorment
a Àustria (6), Suècia (5), Finlàndia (3) i Suïssa (3).
GREFISI
o En el cas dels estudiants de GREFISI, els 18 estudiants que van fer mobilitat al
curs 2020/2021, van anar majorment a França (4), Regne Unit (4), Alemanya (3)
i Àustria (2).
GCED
o 8 estudiants de GCED van fer mobilitat al curs 2020/2021 mitjançant places de
l’ETSETB, majoritàriament a Suïssa (4), Nova Zelanda (2) i Alemanya (2).
MEE
o Al Master MEE, 2 estudiants van fer mobilitat a Alemanya i un altre a Itàlia.
MET
o 23 estudiants del MET van fer mobilitat al curs 2020/2021, principalment a
França (10), Suècia (5) i Itàlia (4).
MPHOT
o Durant el curs 2020/2021, cap estudiant del MPHOT va fer mobilitat.
MATT
o 8 estudiants del MATT van fer mobilitat, principalment a Alemanya (3), Finlàndia
(2) i Suïssa (2).

D’aquests valors globals de mobilitat, si ens fixem en la modalitat, Universitat o empresa
internacional, cal destacar que dels 87 estudiants “outgoing” que van fer mobilitat al 2020/2021,
només 8 van anar a un empresa internacional. La resta, 79, van anar a una Universitat
internacional. I detallant l’anàlisi per titulacions:
•

•
•

GREFISI
o 5 estudiants que van fer mobilitat al curs 2020/2021, a empresa internacional,
concretament, a Alemanya (3) i a França (2).
Màster MATT
o 1 estudiant va anar a empresa a Alemanya
Màster MET
o 1 estudiant va escollir empresa a França i un altre a Suïssa.

Finalment, 18 estudiants van fer estada per doble titulació, durant el curs 2020-2021.
Respecte als indicadors de satisfacció de la mobilitat, 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 4.45 sobre 5 (5 és molt satisfet), encara les dificultats molt greus que van patir
els estudiants de mobilitat d’aquest curs 2020-2021 per la pandèmia, que va suposar per a molts
d’ells haver d’enrederir la seva mobilitat. És per tant obligatori com a Escola, agrair l’esforç que
es va fer tot el personal involucrat en la gestió de la mobilitat en aquest curs complicat, en
donar suport als estudiants de mobilitat, i que els estudiants han agraït també amb aquesta
enquesta amb una participació significativa del 61%.
L’avaluació de totes 6 preguntes és molt positiva, totes les preguntes valorades entre un 4.36
de mínima (“Valoració de l'aportació professional de la teva estada”) y un 4.48 de màxima
(Avaluació global del teu període de mobilitat).
Finalment, indicar que durant aquest curs 2020-2021, les places ofertes per estudiants outgoing
van ser: 713 places de mobilitat en 191 Universitats Internacionals de 43 països. D’aquestes 191
Universitats Internacionals: 26 destins ofereixen les seves places de mobilitat exclusivament per
a estudiants de Màster, un 16%. La resta dels destins, 136, ofereixen les seves places de mobilitat
indistintament per estudiants tan de Màster com de Grau, un 84%. Per tant, el nombre de places
ofert per estudiants outgoing de Grau és de 599 places, y el nombre de places ofert per
estudiants outgoing de Master és de 713 places.
Mobilitat d’estudiants de l’ETSETB “Incoming”: Pel que fa a la mobilitat “incoming”, aquest curs
2020-2021, el nombre d’estudiants “incoming” va disminuir significativament. Des dels 100
estudiants “incoming” del 2019-2020 y els 95 del 2018-2019, al 2020-2021 només 49 van cursar
estudis a la nostra Escola. Si bé es veritat que aquest valor està molt afectat per la pandèmia de
la COVID, la mobilitat “incoming” va estar molt més afectada, amb 49 estudiants, que la
mobilitat “outgoing” amb 87. Aquest fet trenca la bilateralitat global que es mantenia durant
els darrers 7-8 anys. Aquest trencament de la bilateralitat global de la mobilitat internacional,
base del criteri Erasmus de no pagar taxes en destí i només pagar a la Universitat d’origen, no
sembla sigui recuperable fàcilment, principalment per la progressiva reducció de l’oferta

d’assignatures en Anglès, que limita a molts dels potencials estudiants “incoming” que
s’apropen a l’Escola.
Detallant l’anàlisi dels estudiants “incoming” per titulacions:
•

•
•
•
•

•

GRETST
o 7 estudiants incoming (1 de França, 1 de Espanya i 5 de Romania) van cursar
assignatures d’aquest Grau.
MEE
o 5 estudiants incoming (arribant de Bèlgica, Finlàndia, Itàlia)
MEF
o 1 estudiant incoming (de República-Txeca)
MATT
o 1 estudiant incoming (de Perú)
MET
o 32 estudiants incoming (11 de França, 7 d’Alemanya, 7 d’Itàlia, 3 de Bèlgica i
d’altres països)
MPHOT
o 3 estudiants incoming (d’Alemanya, França i Itàlia)

A aquests estudiants, hem d’agregar 4 estudiants, de Colòmbia, Romania i França (2) que venen
a fer pràctiques a un departament sota la supervisió d’un professor de la UPC. Des de l’ETSETB
gestionem el seu acord amb el Rectorat, però no matriculen res a l’ETSETB. Estan a la base de
dades de convenis de Rectorat.
Analitzant els resultats acadèmics obtinguts pels estudiants de mobilitat incoming, el estudiants
incoming van superar el 89,82% de les assignatures matriculades sense comptar els no
presentats i un 78,99%, si es compten també els no presentats.
Per titulacions, els resultats acadèmics dels estudiants de mobilitat és:
•
•
•
•

GRETST (Programa Mobilitat Incoming)
o Mitjana de 23 assignatures matriculades = 7.16 i mediana = 8,1.
MEE
o Mitjana de 50 assignatures matriculades = 7.39 i mediana = 7,7.
MET
o Mitjana de 139 assignatures matriculades = 7.78 i mediana = 8,3.
MPHOT
o Mitjana de 14 assignatures matriculades = 3,66 i mediana = 2,9.

valors, sense comptar els no presentats, perquè es considera que molts d’ells són estudiants que
finalment no es van presentar per motius personals o repatriació a conseqüència de la pandèmia
de la COVID.
Com es pot observar, les qualificacions obtingudes pels estudiants incoming son semblants als
dels estudiants locals, una mica més altes a Màster que a Grau, com ja es també habitual entre
el nostres estudiants locals. S’ha de dir que els resultats del Màster de fotònica no són

representatius, ja que la mostra és petita i de fet un estudiant d’Alemanya va matricular un
nombre d’assignatures raonables i les va a aprovar amb bones notes, però un altre estudiant de
França, va matricular moltes assignatures, i les va suspendre totes. Doncs és un cas molt
particular.

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, 4.13. 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.
D’altra banda, el resultats dolents en l’índex de satisfacció d’aquest grup d’estudiants
“incoming” que es van obtenir al 2019-2020 es van millorar durant el 2020-2021. La Fig. 6.1.1.,
es mostra de forma gràfica les dades de las secció 7.3.2 de la Memòria 2020-2021.
Satisfacció estudiants incoming
4,6
Have you received the
appropriate support from
our University and our
School during your
mobility?; 4,13
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4,4
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following?; 3,75
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3,4

3,2

3
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Fig. 6.1.1.: Evolució del grau de Satisfacció estudiants “incoming”.
Aquesta representació mostra que, els indicadors de “Was easy for you to adapt to the courses
you are following?” que al curs passat va marcar un mínim de 3.2, en aquest curs es va recuperar,
arribant a un 3,75, gràcies, en part, a la proposta específica de millora que es va proposar l’any
passat, “Implementació d'anàlisis de resultats d'estudiants incoming”.

D’altra banda, fent una revisió de les accions de millora proposades en cursos anteriors, es
dona per realitzada la millora 230.M.32.2020 “Digitalització dels acords internacionals de
mobilitat”, amb les actuacions dutes a terme durant el curs 2019/2020 per assolir les propostes
de millora i l’anàlisi de resultats que es va reportar a l’informe de gestió del curs 2019/2020. La
millora 230.M.34.2020 “Establiment d’acord de Doble Titulació de Grau i Master” encara no es
dona per finalitzada, ja que amb el nou decret que estableix els “Programas académicos con
recorridos sucesivos en el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura”, ha requerit un
replantejament d’aquesta possible doble titulació. Finalment, 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 almenys 5 anys” també es dona per tancada amb les
actuacions dutes a terme durant el curs 2019/2020 per assolir les propostes de millora i l’anàlisi
de resultats que se va reportar a l’informe de gestió del curs 2019/2020.
A continuació, es detallen les actuacions dutes a terme durant el curs 2019/2020 per assolir les
propostes de millora i es fa un anàlisi de resultats.
A)
230.M.72.2021 Creació de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat (CdRIM)
de l'ETSETB.
Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquestes propostes de millora
han estat les següents:
•
•

•

•

Es va redactar la normativa de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat (CdRIM)
Aquesta normativa va ser aprovada a Junta de Escola com a Document corresponent al punt
7 de l’ordre del dia, JE2021/04/07, “Creació i reglament de la Comissió de Relacions
Internacionals i Mobilitat (CdRIM) de l’ETSETB”.
Es va nombrar els seus membres, d’acord amb la normativa aprovada en acord CP2021-0403 pel qual s'aprova el nomenament dels membres no nats de la Comissió de Relacions
Internacionals i Mobilitat (CdRIM) per al curs 2021-2022. (Comissió Permanent 09/11/2021)
Va ser necessari també, la corresponent modificació del SGIQ en acord CP2021-04-04 pel
qual s'aprova la modificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l’Escola,
per la creació de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat (CdRIM)

Valoració: Els objectius proposats a aquesta millora es van realitzar tots i per tant es dona
aquesta millora per realitzada i finalitzada.
B)

230.M.73.2021 Implementació d'anàlisis de resultats d'estudiants incoming

Les actuacions principals que s’han dut a terme per tal d’assolir aquestes propostes de millora
han estat les següents:
•

•

•

Es va fer un anàlisis inicial de possibles eines informàtiques per relacionar els resultats
d'estudiants incoming dels estudiants "incoming" amb les titulacions / assignatures que
cursen a l'ETSETB.
Es va modificar l’extracció de dades dels resultats acadèmics dels estudiants incoming per
poder disposar d’un llistat del resultats acadèmics amb les titulacions / assignatures que
cursen a l'ETSETB.
S’aprofita aquest informe de gestió per mostrar els resultats agregats dels resultats
acadèmics per titulacions a l'ETSETB.
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Fig. 6.1.1.: Anàlisis de resultats d'estudiants incoming

•

S’aprofita per indicar que: a) els resultats del Màster de Fotònica (MPHOT) és poc
representativa, per ser una mostra molt petita de només 2 estudiants; b) en general els
estudiants incoming que fan cursos del Màster MET obtenen bones qualificacions; c) els
resultats mostren que els estudiants incoming que fan cursos del Grau GRETST obtenen
també, alguns d’ells, molt bones qualificacions; d) finalment, tot i haver estudiants incoming
que van obtenir les màximes qualificacions al Màster MEE, de mitjana, aquestes
assignatures són una mica més difícils per als estudiants incoming.

Valoració: Es va implementar l’anàlisi de resultats d'estudiants incoming, i per tant es dona
aquesta millora per finalitzada.

7. Subdirecció de Relacions amb les Empreses
7.1. Situació a l’inici i balanç de les propostes de millora per al curs 2020/2021
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.

Àmbit de Gestió de les pràctiques externes (Convenis de Cooperació Educativa)
Analitzant de forma global el curs, pel que fa als indicadors dels convenis, la memòria de
l’ETSETB destaca a l’aparat 6.1.1 els resultats en nombre de convenis totals (516),
d’estudiants (345) i d’hores acumulades (176.732 h.). A la mateixa secció de la memòria es
poden trobar les xifres desglossades per titulacions. La informació més rellevant és que el
curs 2020/21 es va recuperar el volum de convenis d’abans de la pandèmia com pot
observar-se a la figura, on es mostra el nombre de convenis (en volum d’hores) iniciats per
setmanes comparant els últims tres cursos acadèmics.

A nivell de gestió de convenis destacar, per una banda que el juny de 2021 es va
implementar una nova eina de gestió de convenis elaborada per la UPC, i per l’altra que es
va permetre que els convenis extracurriculars encavalquessin dos quadrimestres per reduir
la càrrega administrativa que implicava renovar tots els convenis a l’inici del segon
quadrimestre. Aquest segon aspecte és rellevant a l’hora de fer qualsevol comparativa de
convenis respecte cursos anteriors. Com la mesura adoptada va reduir el nombre de
convenis signats (però no el total d’hores, ni el d’estudiants), qualsevol comparativa s’ha de
fer en volum d’hores i no en número de convenis signats.
Balanç de la proposta de millora en aquest àmbit. Es proposava una revisió de les enquestes
de satisfacció. El resultat de redissenyar les preguntes a estudiants i empreses (amb una
granularitat de 1-5 en les respostes), ha permès recollir més i millor informació sobre les
pràctiques, i s’ha assolit un nivell molt més alt de participació d’estudiants i empreses (s'han
respost gairebé 400 enquestes). La valoració a la pregunta rellevant sobre el grau de

satisfacció ha estat de 4.74 sobre 5 per part de les empreses (valorant als estudiants), i de
de 4.60 sobre 5 per part dels estudiants (valorant l’experiència de les pràctiques). Un anàlisi
detallat dels resultats permetrà revisar els processos de les pràctiques en empresa que farà
la CdRUE i l’equip de gestió dels convenis a l’USIRE sota la coordinació del subdirector.
Proposta de noves millores. (i) La consolidació de les pràctiques en empresa, i en especial de
les curriculars, posa de manifest la necessitat d’una guia que permeti als tutors avaluar de
forma homogènia les pràctiques curriculars. Com a solució es proposa l’elaboració d’una
rúbrica d’avaluació. (ii) Amb la implementació de la nova eina de gestió i la nova normativa
de pràctiques elaborada per la UPC, es va produir un augment del nombre de consultes i
dubtes dels estudiants que ha posat de manifest la necessitat de revisar la informació que
tenen els estudiants i alhora revisar i actualitzar també la normativa de pràctiques de
l’Escola. Ambdues millores es detallen a la secció 11.5 en el pla de millora de relacions amb
les empreses.

Àmbit de Gestió de l’orientació professional
Les accions realitzades en aquest àmbit es troben a les seccions 6.3 (inclusió d’assignatures
de projectes PAEs), 6.4 (fòrum d’empreses) i 6.5 (resultats d’inserció laboral) de la memòria
de l’ETSETB. 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 i les relacions amb les
associacions i col·legis professionals.
Balanç de les propostes de millora en aquest àmbit. El fòrum d’empreses no es va poder
organitzar en format presencial degut a les restriccions sanitàries que encara van estar
vigents, mantenint-se el format virtual del curs anterior. Com a millora assolida, sí es destaca
la consolidació de la doble edició de fòrum a tardor i primavera. Respecte a l’eina integral
de gestió de PAE, s’ha treballat amb un document compartit que inclou tota la informació
necessària per les fases de definició de nous PAEs i seguiment administratiu, i és una millora
que encara està en procés de consolidació pels propers cursos.
Proposta de noves millores. Pel fòrum d’empreses, i en previsió de que el proper curs ja es
recuperi una certa normalitat, s’estudiarà un model d’activitat distribuïda al llarg de diversos
dies/setmanes amb una jornada central (acte presencial amb estands) complementada amb
xerrades, tallers i workshops. Aquest model pot tenir especial interès per l’edició de tardor.

Àmbit de Relacions amb empreses i Convenis Marc
S’ha continuat treballant amb els convenis amb Accenture i Everis i la càtedra HP , i en una
relació estreta de contacte amb les empreses que tradicionalment col·laboren amb l’Escola
en convenis de pràctiques i PAEs. Com aspecte a destacar, amb motiu del Dia Mundial de
les Telecomunicacions es va organitzar un acte que va incloure el lliurament de premis i
beques empresa (sec. 6.2 de la memòria). Es va treballar per a no perdre els premis que no
es van poder lliurar el curs anterior i que es van lliurar juntament amb els del curs 2020/21.
Balanç de la proposta de millora en aquest àmbit. Es marcava com objectiu augmentar les
empreses amb conveni marc. En aquest sentit s’ha vist que, si bé hi ha empreses
compromeses amb l’Escola que col·laboren en diferents accions (convenis, PAEs, premis i
beques), és complex recollir en un conveni marc totes aquestes accions que cobreixen un o
més cursos acadèmics. Les empreses són més receptives a comprometre’s de manera
individual en les diferents activitats tot i que comporti fer més tràmits administratius.

Proposta de noves millores. Es treballarà per consolidar l’acte amb motiu del Dia Mundial de
les Telecomunicacions com un acte que doni visibilitat a les relacions entre l’Escola i les
empreses, que coincideixi amb la setmana de l’edició del fòrum de primavera i en el que es
lliurin els premis i beques empresa.

Àmbit d’emprenedoria
Balanç de la proposta de millora en aquest àmbit i proposta de noves millores. Per fomentar la
participació dels estudiants en temes d’emprenedoria es va convidar a participar en el fòrum a
dues startups vinculades a l’espai Empren (Biyiud i Klasea), i al Servei de Gestió de la Innovació
de la UPC que va fer una xerrada sobre emprenedoria i innovació. Per altra banda, amb
empreses acollides a l’espai Empren, es van signar alguns convenis de pràctiques (Batou XYZ) i
en va realitzar un PAE (Klasea). Aquesta línia no està consolidada i per tant caldrà seguir
treballant-la en propers cursos

8. Àrea de Projectes Estratègics
La Memòria 2020/2021 inclou informació sobre les inversions en equipament docent i
informàtic per als laboratoris i també sobre els projectes fets a l’assignatura PAE, 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. Situació a l’inici i balanç de les propostes de millora per al curs 2020/2021
Per a aquest curs, dins de l’àrea d’innovació docent es van establir dues propostes de millora,
explicitades en l’Informe de Gestió del curs 2019/2020. També es va continuar treballant en
consolidar actuacions engegades els cursos anteriors, algunes de les quals es repeteixen de
manera sistemàtica cada curs, com les assignatures de projectes i les activitats acadèmiques
multidisciplinàries amb estudiants d’ESADE i IED. Pel que fa a les dues propostes de millora del
curs anterior, estaven plantejades a dos anys, fins principis de 2023 i s’hi està treballant.
La primera (230.M.58.2021) era consolidar el disseny i implementació de les noves assignatures
de projectes per als nous graus i màsters. 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
(GRELEC, MATT) o en els que participa però que estan gestionats per altres escoles (GCED,
MUM). Això va crear un increment de càrrega de docència i de gestió que, a l’haver-hi altres
Escoles involucrades, va ser especialment complicat. Es va plantejar doncs mirar d’equilibrar les
necessitats de docència en aquest tipus d'assignatures amb l'encàrrec i també les necessitats de
gestió. Es van quantificar les necessitats i es van re-dissenyar les assignatures de manera que la
càrrega docent fos més sostenible. S’han assignat dos professors ATP que no només són més
adequats per a aquest tipus d’assignatures sinó que també han alleugerit la càrrega. Pel que fa
a la gestió, al ser el segon cop que es fan algunes de les assignatures, ha estat més fàcil però no
s’ha arribat a la gestió unificada d’estudis que involucren múltiples centres. Hi seguim treballant
aquest any.
La segona (230.M.59.2021) Trobar un nou espai pel Fablab i posar-lo en marxa ha avançat poc.
Durant el quadrimestre de tardor de 2020 es va 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 tenia poca
aeració i es va destinar a una altra finalitat. Es va plantejar la necessitat de trobar un nou espai,
d'acord amb Coordinació de Campus, traslladar-hi l'equipament i reprendre l’activitat. Fa uns
mesos es va assignar al projecte part de l’espai alliberat per l'Òptica Universitària, però
recentment ens han dit que anirà a uns altres espais a l’edifici A2. Mentrestant, l'equipament de
l'embrió del Fablab s'ha ubicat en un laboratori petit al mòdul C5 i s'ha utilitzat per donar suport
a projectes en que només hi treballen un o dos estudiants simultàniament i per a les activitats
de promoció. Hi seguim treballant durant aquest any.

9. Àmbit titulacions:
Ja que l’anàlisi de les dades per cadascuna de les titulacions es troba en l’Informe de Seguiment
del Centre, en aquest apartat farem només referència a l’estat de les propostes de millora
proposades en l’anterior Informe de Gestió, com a seguiment de les tasques proposades i part
del Pla de Millora, segons el SGIQ.

9.1. GRETST: Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de la Telecomunicació
230.M.64.2021 Enquestes de satisfacció del TFG. No iniciada
230.M.65.2021 Informació últims crèdits per finalitzar el grau. No iniciada
230.M.67.2021 Estudiar la introducció de paraules clau als TFG i als perfils dels professors que
poden formar part de tribunals. No iniciada
230.M.66.2021 Millora de la gestió dels processos de gestió crítics. S’han efectuat reunions
d’anàlisi de l’avaluació curricular dels dos blocs curriculars. S'ha redefinit el contingut dels llistats
de suport per a l'avaluació curricular i s'han adaptat als criteris d'actuació de la CATEL.
Manca l'automatització de la detecció d'estudiants pendents de l'avaluació de les pràctiques
externes.

9.2. GRELEC: Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
A l’informe de gestió del curs 2018/19, presentat al curs 2019/20, es va presentar la proposta
de millora, amb codi 230.M.42.2020, associada a definir una comissió acadèmica pel grau i la
seva normativa associada. Aquesta millora es va tancar durant el curs 2020/21 amb el
nomenament de la Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria Electrònica (CAELE) a la Junta
d’Escola del 13 de Gener de 2021.
El curs 2019/20 no es van fer propostes de millora específiques per GREELEC degut en estar el
grau en la seva fase d’implantació. Totes els esforços s’han focalitzat en garantir un
desplegament adequat de totes les noves assignatures.
En particular, al curs 2020/21 s’ha treballat en la definició del les assignatures de projectes
Tècniques d’Emprenedoria (TEM) a 3B i Integració de Sistemes (INT) a 4A que defineixen la
principal aportació de la titulació al projecte CDIO de l‘escola. Dintre d’aquest àmbit, GREELEC
ha participat de les propostes estratègiques de l’escola com les associades al FabLab que és una
part important de la docència mitjançant projectes.
Finalment, a nivell de promoció s’ha treballat en garantir una bona qualitat en les jornades de
portes obertes, que s’han realitzat de manera conjunta amb GREELEC en un entorn no presencial
degut a la pandèmia COVID-19. A partir de la realimentació dels participants en les jornades es
pot veure que han tingut bona acceptació i, en el futur, s’intentarà mantenir algunes jornades
de portes obertes no presencials per intentar arribar a un espectre més ampli de la població.
Les propostes de millora, de cara al curs següent, es troben a l’apartat 11.8 d’aquesta memòria.

9.3. GEF - Grau en Enginyeria Física
A l’informe de Gestió del 2019-20 es va proposar:
230.M.61.2021: Ampliar les opcions per fer com a optatives del GEF assignatures d’altres graus
de la UPC. S’ha contactat amb caps d'estudi del GRETST, GREELEC, GCED, MATT/MET, MEE i
MAI/MIRI/MDS. S’ha actualitzat la informació a la web del GEF sobre les assignatures d’interès
pels estudiants que vulguin accedir als màsters MATT/MET, MEE i MAI/MIRI/MDS i que tenen
opció a cursar-les com a optatives a 4t.
L’acció de millora s’ha finalitzat i tancat.

230.M.60.2021: Millorar l’aplicació de Dipòsit de TFG i aprovar la normativa de TFG del GEF
S’ha considerat adequat que la defensa dels TFG de mobilitat es realitzi preferentment a la UPC,
en la universitat d’origen, i no en la de destí. S’han d’acabar de revisar altres aspectes del
reglament actual del TFG per tal de presentar-lo a la Comissió Acadèmica del GEF i a la Comissió
Permanent de l’ETSETB.
La proposta de millora segueix en curs.

9.4. GCED – Grau en Ciència i Enginyeria de Dades
L’informe de Gestió corresponent a aquesta titulació correspon al seu centre gestor: Facultat
d’Informàtica de Barcelona.

9.5. MET: Master’s deg ree in Telecommunications Engineering
En aquest apartat es citen les accions de millores planificades per al màster MET en el darrer
informe de gestió i el seu estat d'acompliment, així com les millores planificades en exercicis
anteriors que encara no s’havien finalitzat en el curs 2019/20.
230.M.41.2020 – 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. En
aquest sentit es van realitzant els canvis que es detecten com a més crítics i que poden fer que
els estudiants no trobin la informació sobre el màster de forma eficient. 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.
230.M.53.2021 – Posada en marxa d’un web promocional del MET. El darrers cursos s’havia
identificat una davallada d’estudiants internacionals important. Aquests estudiants utilitzen la
web per trobar informació del MET i fer-se 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. Al novembre de 2020 es va posar en marxa la web promocional del MET
(https://telecommunicationsengineering.masters.upc.edu/).
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. 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. L’objectiu d’aquesta acció és 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 continguts més actuals. També es proposava oferir un assignatura més
atractiva de comunicacions òptiques en la intensificació de comunicacions. Els canvis es van
aprovar per la CAMET el 21 de gener de 2021, i actualment, la informació ja està actualitzada en
la web del màster.
230.M.62.2021 – Modificació de l’oferta de places d’accés al màster MET. A partir del curs 201920 en que l’ETSETB va començar a impartir el màster MATT (Master's degree in Advanced
Telecommunication Technologies), les prescripcions al màster MET van baixar significativament.
Aquesta tendència a la baixa de la demanda del MET com a conseqüència de la competència
amb el MATT, que s’ofereix amb assignatures incloses en el programa del MET però amb un bloc
obligatori de només 15 ECTS, ha fet que en el curs acadèmic 2020-21 l’oferta de places s’hagi
reduït a 80 i es va plantejar la possibilitat de reduir-ho encara més. Actualment, aquesta acció
no s’ha realitzat donat que s’està a l’espera de veure com afectaran les accions de promoció de
l’Enginyeria de Telecomunicació que s’estan prenent, com la creació del Programa Acadèmic
d’Enginyer de Telecomunicació (RD822/2021) o les accions del Pla de Promoció d’estudis de
Telecomunicacions y atracció de talent recollits al RD 1040/2021.
230.M.63.2021 – Millorar la informació promocional del màster MET entre els estudiants que
volen entrar al grau GRETST
A partir del curs 2019-20 en que l’ETSETB va començar a oferir el màster MATT (Master's degree
in Advanced Telecommunication Technologies), les prescripcions al màster MET han baixat

significativament, especialment dels estudiants del grau GRETST. Es proposava millorar la
promoció del màster MET entre els estudiants que volen entrar al grau GRETST, per tal de que
coneguin des del principi tant la seva estructura com les seves sortides professionals, permetent
d’aquesta manera que puguin veure el MET com un màster que és una continuació natural dels
seus estudis de grau i els dona les competències d'Enginyer de Telecomunicació, que no donen
altres màsters. Actualment, aquesta acció de millora es veu inclosa en la creació del Programa
Acadèmic d’Enginyer de Telecomunicació en el que es promociona directament la realització
successiva de GRETST i MET als estudiants pre-grau.

9.6. MATT: Master’s degree in Advanced Telecommunication Technologies
En aquest apartat es citen les accions de millores planificades per al màster MATT en el darrer
informe de gestió i el seu estat d'acompliment, així com les millores planificades en exercicis
anteriors que encara no s’havien finalitzat en el curs 2019/20.
230.M.55.2021 - Revisió d'assignatures optatives de l'itinerari de xarxes òptiques del MATT. 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. El va proposar la revisió de les assignatures de comunicacions òptiques i proposar els
canvis necessaris. Aquests canvis es van aprovar per la CAMATT en data 21 de gener de 2021.
La informació s’ha actualitzat a la web del màster.
230.M.56.2021 - Eliminació de l'itinerari de Ciberseguretat del MATT. L'itinerari de
Ciberseguretat del MATT va deixar de tenir sentit oferir-lo ja que les assignatures s'ofereixen al
màster en ciberseguretat (MCYBERS) de l'ETSETB i els estudiants interessats en cursar aquest
itinerari poden aprofundir més al MCYBERS. Per tant, s’ha tret de la web la informació referent
a l'itinerari de ciberseguretat del MATT 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.

9.7. MEE: Master's degree in Electronic Engineering
Respecte a les accions de millora proposades a l’Informe de Gestió del curs 2019-2020 teníem
dues:
Redacció del document de Verificació del MEE de 90 ECTS (230.M.44:2020): aquest document
va ser redactat i aprovat a la Junta d’Escola del 3 de març de 2021. Posteriorment va ser enviat
a l’AQU i aprovat amb data 10 de juny de 2021 sense modificacions respecte al proposat. En
concret l’estructura de la nova configuració es pot veure en la següent figura:
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De la configuració actual de 120 ECTS, les assignatures del core SPEE i MTP són les úniques que
no s’incorporen al màster de 90 ECTS. A més, com a assignatures optatives es mantindran les
mateixes que al MEE actual de 120 ECTS, tot i que els crèdits optatius disponibles es rebaixen
de 45 ECTS a 35 ECTS. Pel que fa al TFM s’escurça la seva durada de 30 ECTS a 20 ECTS. Finalment,
els cursos bridge es reduiran i tindrem només 5.
Revisió del procés de prematrícula entre tutor i estudiant (230.M.45.2020): aquesta acció de
millora es va proposar per millorar la interacció entre tutor i estudiant, ja que en el seu moment
es van detectar estudiants que matriculaven sense haver consensuat la matrícula amb el seu
tutor. Aquesta acció de millora encara està oberta ja que degut a les circumstàncies excepcionals
de la COVID 19 les matrícules de màster eren online. Es continuarà treballant durant el curs
actual per tal de portar-la a terme.
De cara al curs que ve, es proposen les següents accions de millora:
Implantació de la nova configuració del MEE de 90 ECTS (230.M.90.2022): per a la implantació
d’aquest màster, es seguirà el calendari inclòs al document de verificació on es preveu la seva
implantació completa al setembre de 2022. Per tal de garantir la màxima qualitat en el procés
d’implantació del màster, es proposa aquesta acció de millora on, a més de portar a terme els
processos necessaris per posar en marxa el màster, es treballarà per a trobar la millor manera
d’adaptar els estudiants del màster actual cap al nou de 90 ECTS.
Sessions informatives del MEE de 90 ECTS als estudiants de l'ETSETB i de l'EEBE (230.M.83.2022):
per a una màxima difusió del nou màster, es planteja aquesta acció de millora que consisteix en
fer una presentació de la nova configuració tant a l’ETSETB com a l’EEBE. Històricament,
aquestes dues escoles han estat l’origen principal dels estudiants del MEE i cal informar als
estudiants interessats de la nova configuració del MEE.

Definició de rúbrica per a TFM (230.M.69.2021): s’ha detectat que les avaluacions de TFM no
presenten una dispersió de notes raonable. El fet d'avaluar el TFM mitjançant tribunals
específics permet assegurar la qualitat tècnica dels treballs, però es perd la perspectiva global.
Per aquesta raó, convé definir una rúbrica per a TFM per al MEE que pot ser adaptada també
al MET.

9.8. MEF: Master's degree in Engineering Physics
Pel curs 2020/21 es van proposar 3 accions de millora que es descriuen al corresponent IdG.
A continuació les presentem breument i analitzem el seu estat de desenvolupament.
Acció 230.M.46.2020: Creació de la Comissió Acadèmica del MEF, encarregada de la gestió de la
titulació. Es va aprovar en Comissió Permanent i en Junta d’Escola. La CAMEF ha realitzat ja
quatre reunions. Conseqüentment, es considera aquesta acció de millora com a completada.
Acció 230.M.47.2020: Revisió dels temaris de les assignatures “Project Management” (PM) i
“Surface Engineering and Microdevices” (SEM). Arrel dels resultats poc satisfactoris de les
enquestes docents sobre aquestes dues assignatures, es va fer la revisió dels seus programes i
metodologies, implementant-se els canvis al curs 2020/21. Per tant, aquesta acció de millora
també es pot considerar aconseguida.
Acció 230.M.48.2020: Adaptació del pla d’estudis del MEF per poder acollir alumnes del Màster
Erasmus Mundus “Biopham”. Per tal de poder oferir les assignatures requerides pel pla d’estudis
del Màster Erasmus Mundus “Biopham”, es van crear dues assignatures optatives addicionals a
les que ja ofereix normalment el MEF i es van fer canvis en el quadrimestre en què s’imparteixen
quatre assignatures més. Aquesta acció està encara en curs, donat que els canvis s’estan posant
en pràctica al present quadrimestre de primavera.

9.9. MPHOT: Master in Photonics
(pendent d’inclusió)

9.10. MCYBS: Master in Cybersecurity
El màster en ciberseguretat (MCYBERS) es va impartir per primera vegada el curs 2020/21. El
nombre d’estudiants d’entrada van ser 22, tots es van matricular en primer i segon
quadrimestre. Tots els estudiants admesos tenien el perfil requerit, havien cursat un grau en
l’àmbit de les telecomunicacions o de la informàtica. La procedència dels estudiants va ser
majoritàriament estatal degut a la pandèmia del Covid-19. El 63,6% dels estudiants procedien
de la UPC, el 18,2% d’altres universitats estatals, i el 18,2% d’universitats estrangeres (degut a
que tota la formació del màster es fa en anglès).
El rendiment dels estudiants va ser globalment molt bo. A totes les assignatures impartides
l’índex d’aprovats va ser superior al 91%, obtenint una taxa d’èxit del 97,1%, una taxa de
rendiment del 94,4% i una taxa d’eficiència del 100%, segons les dades oficials de la UPC. A la
memòria de verificació del MCYBERS es va proposar una taxa d’eficiència del 85%, per tant el
resultat obtingut (100%) ha estat superior al objectiu que vàrem establir.
Finalment, els resultats obtinguts a les enquestes de satisfacció del estudiants han estat d’un 3,6
sobre 5 per al contingut de les assignatures i de 4 sobre 5 per al professorat. En la valoració
d’aquests indicadors s’ha de tenir en compte que les assignatures era el primer cop que
s’impartien al MCYBERS i que gran part de la docència es va fer en mode online degut a la
situació de la pandèmia Covid-19.
No reportem cap balanç respecte a les propostes de millora, ja que va ser el primer curs en
que es va impartir el màster i no hi havia plantejada cap proposta de millora.

10. Àmbit Processos i Suport a la Gestió (UTG)
L’anàlisi i balanç dels principals objectius de la Unitat Transversal de Gestió de l’àmbit TIC
Campus Nord (UTGCNTIC) , durant el curs 2020/2021 és:
●

Completar els aspectes organitzatius i funcionals de les unitats especialitzades de la UTG
que estan donant suport a la gestió de l’escola.
○ S’han realitzat els ajustos organitzatius necessaris per a millorar la qualitat dels
serveis. En concret s’han modificat 3 places de nivell TSN1 per convertir-les en 2
places de nivell TG3 ( Núm. RLT 71023995 i 71024125) ubicades dintre de la Unitat
de Gestió d’Estudis de Graus i Màsters (UGEGiM) per realitzar tasques de
planificació acadèmica.
○ S’han realitzarat els concursos necessaris per cobrir les places vacants a cada unitat
especialitzada. En concret durant aquest curs s’han realitzat 3 concursos interns:
■ RESOLUCIÓ 686/2021, de 17 de maig de 2021, per la qual es convoca un
concurs intern de PROMOCIÓ HORITZONTAL per proveir la plaça de la
plantilla de PERSONAL FUNCIONARI: Tècnic/a d’Administració per a la
UGEGiM de la UTG Àmbit TIC Campus Nord. Codi 195-71.
■ RESOLUCIÓ 686/2021, de 17 de maig de 2021, per la qual es convoca un
concurs intern de PROMOCIÓ HORITZONTAL per proveir la plaça de la
plantilla de PERSONAL FUNCIONARI: Tècnic/a d’Administració per a la
UGEGiM de la UTG Àmbit TIC Campus Nord. Codi 195-72.
■ RESOLUCIÓ 544/2021, de 23 d’abril de 2021, per la qual es convoca un
concurs intern per proveir una plaça de personal laboral de la Universitat
Politècnica de Catalunya del catàleg de llocs de treball: Operador/a en
Informàtica i Comunicacions per a la UTG Àmbit TIC Campus Nord. Codi
195-70.

●

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.
○ S’ha fet la part d’estudi de la plataforma i s’ha començat amb la configuració ,
definició dels diferents processos i posada en marxa (veure el subapartat “Posar en
marxa un sistema de ticketing comú a tota la unitat” dintre del 10.1 UGEGiM).

●

Adaptar els processos de gestió al teletreball, i a la combinació entre presencialitat i
teletreball.
○ Per realitzar l’atenció als usuaris s’ha prioritzat l’atenció telemàtica. Per això s’han
posat en marxa i a disposició dels usuaris diversos canals de comunicació com:
serveis d’atenció telefònica, xats, videoconferències, emails, …
○ Per realitzar l’ atenció presencial s’han implementat i posat en funcionament les
eines necessàries per tal que els usuaris, principalment estudiants puguin demanar
cita prèvia.

10.1. UGEGiM
A l’inici del curs 20-21 estàvem immersos en un període on la pandèmia de COVID’19 marcava
significativament les actuacions a desenvolupar. Amb el clar objectiu de mantenir la gestió de la
docència i tots els seus processos associats en uns nivells d’alta qualitat, redefinint les actuacions
per garantir-les, alhora que participant en les millores que a nivell d’universitat afavorissin el
creixement de tots els centres que la conformen, es van definir tot un seguit de propostes de
millora.
A continuació fem balanç de les diferents actuacions realitzades:
● 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 20- 21.
○ S’han dissenyat els horaris de P20-21 amb aquests requeriments, que han permès
continuar amb la docència amb el màxim de normalitat possible, tenint en compte
la situació, garantint els drets a la docència de l’estudiantat i els mitjans necessaris
pel PDI.
● Donar suport a una reestructuració dels criteris d’avaluació curricular que facin més eficients
les reunions de les comissions per l’avaluació curricular.
○ S’han redefinit els criteris d’ordenació dels estudiants per a l’avaluació curricular de
GRETST i GREELEC per afinar l’ordenació dels estudiants que són avaluats. S’han
establert criteris per a la valoració de casos singulars a les comissions d’avaluació
curricular per agilitzar la seva resolució.
● 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 usuariadministració, 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.
○ S’ha creat la plataforma per la Secretaria Acadèmica i Planificació Acadèmica de
l’ETSETB
Portal pels usuaris: https://demana.upc.edu/etsetb/
Portal pels gestors: http://demana.upc.edu/etsetb/scp
S’ha identificat com a sol·licitant/responsable de la instància al Cap de la
UGEGIM i com a administrador principal a la Responsable de la Secretaria
Acadèmica.
6 membres dels equips d’UGEGIM i SI han rebut formació per tal de definir els
paràmetres interns del sistema de tiqueting.
S’ha iniciat la planificació dels diferents temes d’ajuda del sistema.
●

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.

○

●

●

El projecte va ser presentat a la cartera de projectes TIC UPC convocatòria 2021.
És un projecte col·laboratiu amb la participació de l’ETSETB, ETSAB, FIB, EPSEVG,
EEBE, ETSEIAAT, GPAQ i SGA.
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.
○ El projecte va ser presentat a la cartera de projectes TIC UPC convocatòria
2021.
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.
○ Per tal d’avançar en les actuacions dirigides al canvi de model en la prestació del
servei a la Unitat s’ha generalitzat l’ús del Xat de Matrícula com a eina d’atenció
immediata als usuaris durant el procés de matrícula de totes les titulacions de
l’Escola. S’ha estès el sistema de cita prèvia en l’atenció a l’estudiantat,
garantint la prestació del servei sense esperes innecessàries, facilitant la
planificació de l’estudiant dels tràmits que requereixen presencialitat. S’ha
facilitat la gestió de l’atenció de les demandes, la preparació dels
tràmits/documentació necessaris amb antelació a la cita prèvia. S’ha
incrementat l’atenció telemàtica de totes les gestions que no requereixen
presencialitat, agilitzant les gestions als usuaris.

10.2. USIRE
L’equip de la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes (USIRE) de l’ETSETB, ha
demostrat també durant el curs 2020-21 un alt grau d’adaptació al teletreball oferim
eficientment tot el seu catàleg de serveis de manera telemàtica, amb la característica que aquest
va ser el primer curs sencer en situació de restriccions i pandèmia.
Estat de les propostes de millora presentades pel curs 2020-21
Àmbit
Empreses

Mobilitat

Promoció

Qualitat

Institucional

Millora

Estat

Participació en la creació i disseny d’un nou model mix (presencial/virtual) del
Fòrum Telecos.

Finalitzat

Es 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 canvis.

Finalitzat

Participar en la creació d’una eina integral de gestió dels PAEs.

En procés

Fomentar la participació d’estudiants en temes d’emprenedoria.

En procés

Millora en la gestió de la morositat.

En procés

Es fomentarà la col·laboració amb el Gabinet de Relacions Internacionals per la
promoció dels màsters a nivell internacional.

Finalitzat

Es donarà suport a la implantació de les Dobles Titulacions de Grau i Màster

Finalitzat

Es dissenyarà un model mix presencial i virtual de jornades de portes obertes

Finalitzat

Es realitzaran jornades de portes obertes específiques per a territoris fora de
Catalunya amb les noves eines que faciliten l’assistència remota

Finalitzat

Es fomentarà l’autogestió de la producció audiovisual de la promoció d’estudis

En procés

Millorar el web de Futurs estudiants

Finalitzat

Després d’una primera època inicial de llançament, millorar el posicionament,
presència i publicitat de l’escola en les xarxes socials.

No iniciada

Participació en el redisseny dels Plans associats al SGIQ.

Finalitzat

Participació en la implantació del nou disseny del SGIQ

En procés

Es donarà suport a la inclusió de la perspectiva de gènere en les titulacions de
l’escola.

En procés

Es participarà en el procés d’automatització de la generació d’actes per a
reunions.

En procés

Es donarà suport a la creació dels nous reglaments de les Comissions
Acadèmiques i a la
derogació de les antigues

Finalitzat

10.3. 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 2020/21 de l’escola.
Propostes de millores presentades en l’Informe de Gestió per ser realitzades durant el curs
2020/2021
Encàrrec

Millora

Estat

Observacions

Secretària Acadèmica

Automatitzar la generació d’actes
per a reunions

Finalitzat

Secretària Acadèmica

Incloure signatura electrònica en
tots els processos de l’Escola

Abandonat

La UPC està treballant
en eines que
incorporaran aquesta
funcionalitat

Subdirecció de
promoció d’estudis

Suport:
● Portes Obertes Virtuals
● Tallers Virtuals

Suport
puntual

Canvis segons les
peticions rebudes i
millora de l'aplicatiu

Subdirecció de
relacions internacionals

Suport al:
Anàlisis de resultat d'enquestes
de satisfacció d'estudiants
"incoming" reportant a les
enquestes del curs 2019/2020

Anul·lat

No ha calgut la
intervenció dels Serveis
TIC

També s’han realitzat 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. I també en els espais
de docència híbrida o aules noves.
Millora

Estat

Observacions

Posada en marxa d'un servidor API per al
desenvolupament d'aplicacions

Finalitzat

Adaptació al nou paradigma
de desenvolupament UPC

Exportar els horaris via API-REST per a l'aplicatiu
d'horaris de la UPC

Finalitzat

Nodreix l’App d’Estudiant
amb els horaris dels nostres
estudiants

Millores a l’aplicació d’Òrgans de Govern

Finalitzat

Convenis Cooperació educativa

Finalitzat

Autenticació única (SSO UPC) a la intranet

Finalitzat

-Apparca: Aplicació per afavorir el rastreig COVID per

Finalitzat

S’ha fet la migració a
l’aplicació UPC.
S’ha fet la integració amb la
gestió d’avaluació i
seguiment que se segueix
realitzant a l’ETSETB

App inicialment per aules

QR i intranet

lliure accés. Finalment, obert
per Camins i Telecos

Aplicació per la calendarització de processos per
l’UGEGIM

Iniciat

S’ha començat la fase de
recollida de requeriments. El
desenvolupament es posa en
marxa el 2022

Aplicació per la gestió dels PAE

No iniciat

2022

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

En procés

Es preveu fer una
planificació de millora dels
espais durant 2022

Tauler d’estat de les aules híbrides: Per fer pública
informació de l’estat i afectacions al servei

Ajornat

Una vegada analitzada la
complexitat de la situació, es
va deixar per més endavant

Establir un protocol més adient pel suport a les aules
híbrides del Campus Nord.

Finalitzat i En
procés

Finalitzat el protocol entre
Centres i Coordinació de
Campus Nord.
Segueix en procés perquè
s’estan implementant
millores per validar protocol
i finalitzar l’acció.

Canvi del CPD a l'Omega

Finalitzat

Inversions destinades a substitucions per
obsolescència:
● Servidor de monitorització

Finalitzat

●
●
●

Servidor VPN

●
●
●

Equip KVM

Tota la infraestructura crítica
moguda i en funcionament

Servidors Ravada A2, EE, TSC.
Virtualitzadora per projectes específics de
docència
Servidor d’estudiants
12 PCs Aula Mòbil

Migració de màquines virtuals del Cloud UPC al nou
sistema

En procés

Migració de comptes de correu @ETSETB a @UPC

En procés

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

Abandonat

Es va fer una prova de
concepte. Conclusió: es
requereix més personal per
poder donar aquest servei
amb garanties.

Ravada:
Pilot amb GPUs
Millores evolutives i correctives de l’eina
Per estacions de treball de característiques
especials

Finalitzat

Revisió de l’eina per entorn segur en exàmens

Finalitzat

Actualització de la gestió d’usuaris integrada amb
LDAP UPC

Finalitzat

Liderem el projecte que és
OpenSource i obert a la
comunitat.
Cartera de Projectes TIC UPC
2021

Les millores que s’han realitzat a les aules informàtiques i als laboratoris TIC:
Espai docent TIC
Aules informàtiques A2

Millora
- Obres per disposar d’una aula de
27 llocs de treball: A2S107 i
A2S108 s’ajunten. Nova aula
A2S109

Estat

Observacions

Finalitzat

A2S109: 27 llocs de
treball
A2S103: 12 llocs de
treball

- Aula A2S103 es transforma en
una aula per docència flexible. Apparca s’utilitza en les aules de
lliure accés pel rastreig.
Laboratoris
d’Electrònica
C4-C5

- Renovació d’ordinadors C4S102A
i C4S102C
- Renovació de projectors
C5S101A i C5S101C

Finalitzat

C4S102A: 11 llocs de
treball
C4S102C: 11 llocs de
treball

Laboratoris de
Telemàtica
C3

Sanejament de la xarxa cablejada i
instal·lació d’un armari de
comunicacions exclusiu dels
laboratoris.

Finalitzat

Juntament amb les
obres per la renovació
de l’aire dels
laboratoris situats al
sector sud(S101, S125,
S102, S103), s’ha
realitzat un sanejament
del cablejat dels espais

Nova canalització elèctrica i
instal·lació de nous endolls.
Integració dels servidors amb els
laboratoris TIC ETSETB.
Laboratoris de TSC D3,
D4, D5

Integració amb Laboratoris TIC
ETSETB
Instal·lació d'un servidor Ravada
amb GPUs fet servir per PAE.

Finalitzat

11. Pla de millora per al 2021/2022
Com a continuació de les accions de millora plantejades el 2020/2021, el seu estat de
consecució, l’evolució de les necessitats de i condicions de contorn i anàlisi de les dades de la
memòria, en cadascuna de les àrees de gestió de l’escola es proposen les següents actuacions
com a Pla de millora per al curs 2021/2022.

12. Secretaria Acadèmica.
Automatitzar la generació d’actes per a reunions
Càrrec:

Secretària Acadèmica

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

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.
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.

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.

Accions
proposades:

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

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

230.M.29.2020

posar en espera ja que es van dedicar els recursos dels tècnics informàtics a
donar suport al treball i ensenyament a distància.
Tot i l’endarreriment per força major, es disposa d'una versió de prova al juliol de
2021, on tots els membres de l'equip directiu i PAS de l'escola poden testejar
l'aplicatiu i fer els comentaris que creguin oportuns
Pel curs vinent cal acabar de refinar l’eina i posar-la en funcionament.

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.

Accions
proposades:

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. 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

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

S’ha iniciat el procés per incloure la signatura electrònica en diversos processos
de l’Escola. En concret al curs 2020-21, s’ha inclòs al portafirmes de la UPC la
signatura de la majoria de certificacions acadèmiques personals, incloses les
que s’han de legalitzar. Des del 1 de juny de 2021 s'ha inclòs la signatura digital
amb Portafirmes a l'eina de gestió de convenis de pràctiques amb empreses.

230.M.30.2020

S’ha descartat la signatura electrònica a les actes de les reunions (Junta
Electoral, Comissions Acadèmiques, Reunions d'equip directiu,...) a través del
Portafirmes de la UPC.
I queda pendent passar pel Portafirmes les actes dels tribunals de TFGs i TFMs.

Signatura digital d'Actes

230.M.87.2022

Càrrec:

Secretària Acadèmica

Origen:

seguiment

Estàndard:

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

Diagnòstic:

La realització de qualsevol sessió o reunió d'òrgan de govern, les reunions de
les diferents comissions, les reunions de les meses electorals,...requereixen la
generació d'una acta com a evidència de la seva realització. Aquesta acta
habitualment la signa més d'una persona: president/a i secretari/ària, vocals,....
Fins a dia d'avui aquestes actes es signen a mà, un cop aprovades pels
membres assistents. Aquesta aprovació es realitza en la majoria dels cassos en
la següent sessió, que pot ser al cap de 6 mesos, i que en cas de requerir
esmenes o bé tractar-se d'una reunió a distància, no es pot signar en paper al
mateix moment. Tot plegat fa que sempre hi hagi actes pendents de signar i
calgui perseguir a la gent perquè passin a signar per l'escola. Aprofitant que la
pandèmia ha forçat a que quasi tothom disposi de signatura electrònica, es
proposa passar a signar les actes amb signatura digital i d'aquesta manera
agilitzar tot el procés.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Que tothom signi les actes amb signatura electrònica.

Accions
proposades:

Signar les actes de la Comissió Permanent i de la Junta d'Escola digitalment.
Signar les actes de la Junta Electoral de l'ETSETB digitalment. Signar les actes
de les meses electorals digitalment. Signar les actes de les comissions de
titulació digitalment. Signar les actes de la CdRUE i la CdRIM digitalment.

Indicadors i
valors
esperats:

Que el repositori d'actes de l'escola disposi de les actes signades un mes
després d'haver estat aprovades.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

baixa

Termini:

8/2/2025

Estat:

En curs

Al curs 2020-2021 es van començar a signar digitalment les actes de la:

Actuacions
realitzades:

•
Comissió Permanent de l’ETSETB
•
Junta d'Escola de l'ETSETB
•
Junta Electoral de l'ETSETB
•
CdRUE.
La CAC (Comissió d'Avaluació Curricular) ha signat les actes digitalment des de
la seva creació al gener de 2021.

12.1. Planificació i Qualitat.

Acreditació institucional del centre
Càrrec:

Subdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat

Origen:

AI

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Un cop es considera que el SGIQ està implantat i atès que el centre compleix
les condicions per a optar a la certificació del SGIQ mab un 50% dels estudis
de màster i de grau acreditats, es vol assolir l'acreditació institucional del
centre.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Assolir l'acreditació institucional de centre.

Accions
proposades:

1) Elaboració del Pla Estratègic del Centre. 2) Elaboració de manual de qualitat
i indicadors vinculats al SGIQ. 3) Ajust dels processos del SGIQ del centre
ambels processos transversals de la UPC. 4) Preparació de la visita del comitè
avaluador.

Indicadors i
valors
esperats:

1) Lliurament de la documentació necessària a temps 2) Visita del comitè
avaluador 3) Certificat de l'acreditació de centre.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

13/2/2023

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

1), 2) i 3) iniciades.

230.M.108.2022

Acreditació del Màster en Enginyeria Física (MEF)

230.M.107.2022

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 MEF.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

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

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

alta

Termini:

13/2/2023

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

1) Elaboració de l'autoinforme d'acreditació i aprovació a l'Acord de Comissió
Permanent 27/01/2022. 2) Recollida i organització d'evidències i mostres
d'actuació es van organitzar en un web creat específic per a l'acreditació. 3) i
4) no iniciades.

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

Càrrec:

Subdirectora de Planificació d'Estudis i Qualitat

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

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

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

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

Accions
proposades:

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

Indicadors i
valors
esperats:

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

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

baixa

Termini:

11/11/2024

Estat:

En curs

230.M.78.2021

Actuacions
realitzades:

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
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. 5) Incloure la perspectiva de gènere en els estudis de grau.

Indicadors i
valors
esperats:

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

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

1/1/2023

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Accions 1), 2) , 4) ; acció 3) no iniciada. 5) En relació a aquesta acció al juliol del
2021 es va iniciar contactes amb la periodista i professora Carme García Ribas i
experta en lideratge femení, per a que imparteixi va impartir un seminari pesl
estudiants de grau dels darrers cursos.

230.M.52.2021

12.2. Promoció dels estudis.
Dins de les accions de millora proposades, es proposen dos relacionades amb la promoció i una
amb el benestar general dels estudiants. Les accions de promoció tenen en compte l’experiència
prèvia dels anys anteriors, intentant seguir un eix estratègic de fer conèixer l’enginyeria en
general i les telecomunicacions.
Les accions es mostren a les taules següents:
Acompanyament pel benestar psicològic dels estudiants

230.M.84.2022

Càrrec:

Sotsdirectora d'estudiantat i Fase Inicial

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

En estudis realitzats, s'ha detectat un augment considerable dels estudiants amb
problemes de salut mental. Aquest fet s'ha vist incromentat per la pandèmia,
però segueix una tendència que ja s'havia detectat de pujada d'aquest tipus de
transtorns/malalties.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

En converses realitzades amb el Gabinet d'Inclusió es valora la possibilitat de
generar reunions presencials on els estudiants parlen de manera grupal dels
seus problemes i neguits associats als estudis i a l'adaptació a la universitat.
Aquestes xerrades estarien moderades per un dels psicòlegs que col.laboren
amb el Gabinet d'Inclusió de la UPC. Es considera que aquesta activitat pot
implicar una millora en el benestar mental dels estudiants i de manera indirecta
aconseguir millor eficiència i resultat en els estudis.

Accions
proposades:

- Modificar el web de l'escola per especificar l'ajuda existent en el camp de la
salut mental per estudiants, PDI i PAS. - En col.laboració amb la Delegació
d'Estudiants de l'Escola (DAT), fer difusió entre l'estudiantat per valorar la
possibilitat de muntar reunió (Meetup) amb l'ajuda del Gabinet d'Inclusió de la
UPC. - Si s'aconsegueix massa críticia d'estudiants, convocar Meetup presencial
amb un psicòleg que col.labora amb el Gabinet d'Inclusió de la UPC. - Valorar la
situació per incloure aquest tipus d'activitat de manera semipermanent.

Indicadors i
valors
esperats:

Valoració per part dels estudiants de l'activitat.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

3/2/2024

Estat:

No iniciada

Tallers presencials STEM amb tu

230.M.85.2022

Càrrec:

Sotsdirectora d'estudiantat i Fase Inicial

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Durant el curs 20-21 es van dur a terme demostradors virtuals en conexions en
streaming amb els instituts. Aquesta activitat la duien a terme estudiants de la
nostra escola que es connectaven amb els instituts. Aquesta activitat va ser molt
ben valorada tant pels nostres estudiants com pels futurs estudiants, així que es
decideix implementar els tallers de manera presencial, tot oferint també l'opció
virtual.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Desenvolupar tallers presencials i virtuals a l'escola associat a les STEM i les
TIC.

Accions
proposades:

- Fer crida d'estudiants de l'escola per a que facin els tallers. - Contactar amb els
instituts per oferir l'activitat de manera presencial i/o virtual. - Muntar els tallers
presencials en el període no lectiu de la nostra escola.

Indicadors i
valors
esperats:

- Nombre d'instituts interessats en l'activitat. - Valoració de l'activitat per part dels
insituts i dels nostres estudiants.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

3/2/2024

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

- S'han començat a fer alguns taller virtuals. - S'han començat alguns dels taller
presencials.

Visita a laboratoris singulars de l'ETSETB
Càrrec:

Sotsdirectora d'estudiantat i Fase Inicial

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

En les Jornades de Portes Obertes (JPO), els futurs estudiants solen mostrar
interés per visitar els nostres laboratoris. Alguns d'ells són laboratoris de recerca
en els que interessa fer una visita amb explicació detallada i grups reduits, cosa
que no es pot fer en una JPO. Per aquest motiu es decideix que el dia de les
JPO es realitzaran visites generals a les instralacions del Campus, sense
concretar en laboratoris de recerca específics.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Generar visites a laboratoris singulars de recerca de l'ETSETB en el que
assistiran estudiants interessats en unes dates concretes i amb aforament
restringit.

Accions
proposades:

- Fer una crida entre el nostre estudiantat per a triar un/a estudiant que faci de
guia tant a les JPO com a les visites de laboratoris singulars. - Tria dels
laboratoris singulars i coordinació amb els professors/es responsables. Formació de l'estudiant mentor de l'activitat en cadascun dels laboratoris. Generació de documentació associada a cada laboratori. - Difusió de les visites
a laboratoris singulars dins de les JPO. - Realització de les visites.

Indicadors i
valors
esperats:

- Nombre d'estudiants interessats. - Valoració per part de l'estudiant mentor i
dels assistents.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

3/2/2024

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

- Fer una crida entre el nostre estudiantat per a triar un/a estudiant que faci de
guia tant a les JPO com a les visites de laboratoris singulars. - Tria dels
laboratoris singulars i coordinació amb els professors/es responsables. Formació de l'estudiant mentor de l'activitat en dos dels laboratoris.

230.M.86.2022

12.3. Relacions internacionals.
Revisió i actualització dels criteris de sol·licitud i preassignació de plaça de
mobilitat
Càrrec:

Sotsdirector Relacions Internacionals ETSETB

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Es va identificar una mancança en explicitar els criteris de sol·licitud i preassignació
de plaça de mobilitat, respecte als requisits mínims curriculars requerits per els
estudiants que sol·liciten una preassignació de places de mobilitat.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Explicitar i fer públiques els requisits mínims curriculars requerits per els estudiants
que sol·liciten una preassignació de places de mobilitat.

Accions
proposades:

- Definir aquest requisits en coordinació amb el Cap d'Estudis de les titulacions de
Grau GRETST i GRELEC i en coordinació amb la Responsable de Secretaría
Académica. - Publicar aquest requisits a la Web de l'ETSEB, secció "Procediment ?
Sol·licitud plaça universitats" per facilitar aquesta informació precisa als estudiants
interessats en demanar una preassignació de plaça de mobilitat per part de la
Escola.

Indicadors i
valors
esperats:

S'espera que els estudiants disposin d'aquesta informació a la Web d'aquesta
informació per evitar preassignació de plaça de mobilitat a estudiants que mes
endavant no podem aporfitar per no haver superar el crèdits necessaris per poder
realitzar la mobilitat preassignada.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

8/2/2024

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

- Definir aquest requisits en coordinació amb el Cap d'Estudis de les titulacions de
Grau GRETST i GRELEC i en coordinació amb la Responsable de Secretaría
Académica.

230.M.88.2
022

Informació, implementació i resolució de una 2na convocatòria de preassignació de
plaça de mobilitat

230.M.89.2
022

Càrrec:

Sotsdirector Relacions Internacionals ETSETB

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Els màsters MATT i MEE de l'Escola, amb duració inferior al 2 cursos acadèmics,
han obert inici d'aquests Masters al Febrer. Per la seva duració, el estudiants
matriculats d'aquest màsters requereixen d'un altre convocatòria de preassignació
de plaça de mobilitat que s'adeqüi al seu calendari acadèmic. Aquesta acció es
extensiva a altres titulacions de l'Escola que es trobin en las mateixes
circumstàncies.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Permetre que estudiants matriculats al Febrer als màsters MATT i MEE de l'Escola
puguin demanar preassignació de plaça de mobilitat.

Accions
proposades:

- Realitzar una 2na reunió informativa de les possibilitats de mobilitat oferts per la
ETSETB. - Implementar per part de Secretaría Académica una 2nd convocatòria de
sol·licituds de places de mobilitat a e-Secretaría.

Indicadors i
valors
esperats:

S'espera que d'aquesta manera, els estudiants matriculats al Febrer als màsters
MATT i MEE puguin obtenir una preassignació de plaça de mobilitat per part de
l'Escola amb els mateixos criteris de assignació de places que els estudiants que els
estudiants que van demanar plaça de mobilitat a la 1ra convocatòria del curs
acadèmic.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

8/2/2024

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

12.4. Relacions amb les empreses
En primer lloc es llisten algunes accions de millora menors que no tenen una taula en el PGA
però que s’han establert a partir de l’anàlisi de balanç del curs fet a la secció 7.
▪
▪

Revisar el model de Fòrum Telecos a consolidar quan es retorni a la normalitat.
Consolidar l’acte amb motiu del Dia Mundial de les Telecomunicacions com un acte
de visibilització de les relacions entre l’escola i les empreses.

Seguidament, les següents taules resumeixen dues noves 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.

Creació d'una rúbrica per avaluar les pràctiques curriculars

230.M.101.2022

Creació d'una rúbrica per avaluar les pràctiques curriculars
Càrrec:

Subdirector de Relacions amb les Empreses

Origen:

Seguiment

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Actualment no es disposa de cap guia que serveixi de suport als tutors de
pràctiques curriculars per avaluar les pràctiques. Es tracta d'una necessitat per
arribar a homogeneïtzar els criteris que apliquen als diferents estudiants del
Centre. L'elevat nombre de tutors fa necessària aquesta guia.

Implica modificació de la
memòria verificada?:

No

Objectius a assolir:

Elaborar una rúbrica que serveixi de guia per avaluar les pràctiques curriculars.

Accions proposades:

- Explorar opcions de rúbriques aplicades a la UPC o altres centres per avaluar
activitats docents similars a les pràctiques curriculars.
- Treballar en marc de la CdRUE la rúbrica i elaborar una proposta.
- Fer pública la proposta a tots els professors tutors de pràctiques curriculars.

Indicadors i valors
esperats:

- Homogeneïtzar les qualificacions que els estudiants obtenen de les
pràctiques curriculars.
- Reduir el nombre de consultes de professors sobre criteris a seguir.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

Mitja

Termini:

11/2/2024

Estat:

En curs

Actuacions realitzades:

Revisió Normativa Pràctiques Acadèmiques Externes, Procediment i Informació als
Estudiants

230.M.104.2022

Revisió Normativa Pràctiques Acadèmiques Externes, Procediment i Informació als
Estudiants
Càrrec:

Subdirector de Relacions amb les Empreses

Origen:

Seguiment

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Després de l'elaboració de la normativa de pràctiques acadèmiques externes de
la UPC i de la implementació de la nova eina de convenis UPC cal una revisió
de la normativa de la ETSETB (que no inclou el nou Grau d'Electrònica i els
màsters), i una revisió de la informació pública que disposen els estudiants
sobre els procediments de pràctiques.
El volum de consultes que es reben sobre què han de fer i quin procediment
seguir, així com sol·licitud d'autoritzacions d'aspectes no contemplats a la
normativa requereixen una revisió de la normativa i la informació sobre els
procediments publicada a la web.

Implica modificació de la
memòria verificada?:

No

Objectius a assolir:

- Fer l'estudiant més autònom en el procés de gestió del conveni reduint les
consultes sobre procediment.
- Reduir les sol·licitud d'autorització a partir d'una informació clara sobre els
aspectes normatius que apliquen.

Accions proposades:

- Revisar la normativa de pràctiques i consensuar alguns aspectes normatius
(en especial el nombre d'hores de dedicació).
- Revisar tot la informació publicada a la web. Fer-la més visual.
- Elaborar uns documents amb tot el procediment que l'estudiant ha de
conèixer per cadascuna de les modalitats de pràctiques (Curriculars,
Extracurriculars, Treball Fi d’Estudis, Curriculars + Treball fi d’estudis)
segons els nous procediments establerts amb la nova eina de convenis UPC.

Indicadors i valors
esperats:

- Reducció del nombre de consultes per part dels estudiants.
- Reduir el termini de gestió d'un conveni, en ocasions aturat a l'espera de que
l'estudiant faci una determinada acció.
- Reduir el nombre de sol·licituds d'autorització com a resultat d’haver revisant
alguns aspectes normatius (clarificar el nombre d’hores de dedicació que
cada estudiant pot destinar a les seves pràctiques en funció de la seva
situació concreta).

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

Alta

Termini:

11/02/2023

Estat:

No iniciada

12.5. Projectes Estratègics
Les propostes de millora per l’àrea d’Innovació Docent pel curs 2021/2022, a més de continuar
implementant les activitats consolidades. Són:

•

•

Continuar amb les dues propostes de millora establertes el curs anterior i amb una
durada de dos anys: (230.M.58.2021) consolidar el disseny i implementació de les noves
assignatures de projectes per als nous graus i màsters. (230.M.59.2021) Trobar un nou
espai pel Fablab i posar-lo en marxa.
Com a nova proposta de millora, s’afegeix la de reestructurar les activitats
multidisciplinàries dins del programa Attract. Els darrers anys, des del 2014, s’ha dut a
terme diverses assignatures i activitats acadèmiques multidisciplinàries dins de l’acord
amb l’escola de negocis ESADE i l’escola de disseny IED anomenat Fusion Point. Això
inclou els cursos CBI (Challenge-Based Innovation), I2P (Interdisciplinar Innovation
Project) i TeSI (Technology for Social Innovation), alguns d’ells amb interacció amb el
CERN i la xarxa Aalto Design Factory Global Network. A finals de l’any 2021, vam fer
conjuntament una sol·licitud al programa europeu Attract Academy per rebre
finançament per fer cursos d’aquest tipus. A principis de febrer s’ha rebut la confirmació
de la concessió dels ajuts. Això vol dir que per als cursos TeSI i CBI4AI (nou) d’aquest any
acadèmic i dels propers dos cursos hi haurà finançament per als desplaçaments i
material de prototipatge i també per al curs CBI dels propers dos anys. La contrapartida
és que hem de redissenyar els cursos d’acord amb els requeriments d’aquest programa.
Hem començat a fer aquesta tasca i la continuarem durant aquest curs i la tardor del
següent.

12.6. GRETST
Continuació de propostes anteriors:
230.M.64.2021 Enquestes de satisfacció del TFG
230.M.65.2021 Informació últims crèdits per finalitzar el grau
230.M.67.2021 Estudiar la introducció de paraules clau als TFG i als perfils dels professors que
poden formar part de tribunals
Noves propostes:
230.M.105.2022 Incorporar competències de sostenibilitat al pla d'estudis del GRETST
230.M.106.2022 Estudiar un possible itinerari accelerat dels estudis del GRETST

12.7. GRELEC
Durant el curs 2021/22, GREELEC la implantació del pla d’estudis amb els cursos 4A i 4B. Al
quadrimestre de primavera, ja s’hauran cursat totes les assignatures troncals de la titulació al
menys una vegada. Es per això que, pel curs 2021/22 s’ha definit una proposta de millora, amb
codi 230.M.79.2021, associada a la realització de reunions de coordinació horitzontals, a nivell
de cursos i verticals, a nivell de matèries. L’objectiu final es verificar l’encaix dels continguts de
totes les assignatures i detectar disfuncions per definir les actuacions pertinents.

12.8. GEF
A continuació és detallen les dues noves propostes de millora pel curs 2020/21:
Revisar la normativa acadèmica del GEF

230.M.102.2022

Càrrec:

Cap d'Estudis del GEF

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

S'han introduit canvis en la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i
Màster (NAGRAMA) de la UPC i s'han creat noves comisions acadèmiques a
l'escola. Cal adequar lleugerament la normativa acadèmica del GEF a la nova
situació.

Implica
modificació
de la
memoria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Evitar discrepàncies entre la normativa acdèmica específica del GEF i la
normativa acadèmica actualment vigent a la UPC per tal d'evitar confusions.

Accions
proposades:

Elaborar un nou document amb la normativa acadèmica del GEF actualitzada.

Indicadors i
valors
esperats:

Presentar el document en la Comissió Acadèmica del GEF i en la Comissió
Permanent de l'ETSETB.

Abast:

Titulació: Grau en Enginyeria Física

Prioritat:

mitja

Termini:

11/2/2024

Estat:

No iniciada

Estudiar el procés d'assignació de places per accedir al grau
Càrrec:

Cap d'Estudis del GEF

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Les cohorts dels cursos 2018, 2019 i 2021, amb uns 50 estudiants, han estat lleugerament més petites
del que era habitual (prop de 60 estudiants per cohort a l'inici). A més, als cursos 2019 i 2021 un 25%
dels estudiants als que se'ls assigna plaça en la primera assignació de juliol, finalment no es matriculen
(percentatge que acostumava a ser d'un 10%).

Implica
modificació de la
memòria
verificada:

No

Objectius a
assolir:

Evitar que alumnes que podrien haver accedit al GEF quedin fora si no esperen a les següents
assignacions i que el nombre total d'estudiants i crèdits matriculats disminueixi.

Accions
proposades:

Parlar amb els responsables de la UPC per si s'han produit canvis en l'oferta de places (excés
d'alumnes permesos respecte a places ofertades) que puguin haver influit i estudiar la sequència de les
succesives assignacions d'estudiants en els darrers cursos.

Indicadors i
valors esperats:

Fixar el nombre adequat d'excés d'alumnes especialment a la primera assignació.

Abast:

Titulació: Grau en Enginyeria Física

Prioritat:

alta

Termini:

11/2/2023

Estat:

No iniciada

12.9. MET
Es mantenen d’exercicis anteriors les següents accions:
230.M.41.2020 – Revisió de la presentació de la informació referent al MET al web:
Revisió de la presentació de la informació referent al MET al web
Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

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.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Obtenir una web més clara i visual que permeti que els alumnes tinguin una
millor visió del pla d'estudis del MET i de la informació necessària durant el curs.

Accions
proposades:

Revisar els continguts i la seva organització i presentació al web. Passar una
enquesta de satisfacció sobre el web als estudiants del MET.

Indicadors i
valors
esperats:

Web actualitzada amb l'organització dels continguts més clara i visual.

Abast:

Titulació: Master's degree in Telecommunications Engineering

Prioritat:

baixa

Termini:

7/2/2023

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Revisió de la correcta inclusió d'assignaturas en els diferents apartats de la web.

230.M.41.2020

230.M.62.2021 – Modificació de l’oferta de places d’accés al màster MET:
Modificació de l’oferta de places d’accés al màster MET

230.M.62.2021

Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

A partir del curs 2019-20 en que l’ETSETB ha començat a oferir el màster MATT
(Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies), les
prescripcions al màster MET han baixat significativament. Aquesta tendència a
la baixa de la demanda del MET com a conseqüència de la competència amb el
MATT, que s’ofereix amb assignatures incloses en el programa del MET però
amb un bloc obligatori de només 15 ECTS, ha fet que en el curs acadèmic 202021 l’oferta de places s’hagi reduït a 80 i que s’hagi de reduir encara més els
propers cursos.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

L'oferta de places s'hauria d'ajustar més al nombre actual de preinscripcions del
màster.

Accions
proposades:

Determinar la tendència del nombre de preinscripcions per tal de poder ajustar
el nombre de places d'accés al màster. Informar del nombre de places d'accés.

Indicadors i
valors
esperats:

Millora de la informació pública donada a l'estudiantat sobre el nombre
d'estudiants nous admessos al màster tant en la aplicació de preinscripció com a
la web.

Abast:

Titulació: Master's degree in Telecommunications Engineering

Prioritat:

mitja

Termini:

24/1/2023

Estat:

No iniciada

230.M.63.2021 – Millorar la informació promocional del màster MET entre els estudiants que
volen entrar al grau GRETST:
Millorar la informació promocional del màster MET entre els estudiants que
volen entrar al grau GRETST.
Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

verificacio

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

A partir del curs 2019-20 en que l’ETSETB ha començat a oferir el màster MATT
(Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies), les
prescripcions al màster MET han baixat significativament, especialment dels
estudiants del grau GRETST.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Incrementar el nombre d'estudiants nous del MET procedents del grau GRETST
de l'ETSETB.

Accions
proposades:

Millorar la promoció del màster MET entre els estudiants que volen entrar al
grau GRETST, per tal de que coneguin des del principi tant la seva estructura
com les seves sortides professionals. Això permetrà que els estudiants puguin
veure el MET com un màster que és una continuació natural dels seus estudis
de grau i els dona les competències d'Enginyer de Telecomunicació, que no
donen altres màsters. A més, els permetrà entendre millor com complemetar la
seva formació en el grau, per tal de reduir al mínim el nombre de crèdits de
formació optativa inicial (cursos pont o bridge) que depén de la menció que
cursin en el grau.

Indicadors i
valors
esperats:

Augment en el nombre d'estudiants nous procedents del grau GRETST.

Abast:

Titulació: Master's degree in Telecommunications Engineering

Prioritat:

mitja

Termini:

26/1/2023

Estat:

No iniciada

230.M.63.2021

Les noves accions de millora per al curs 2021/2022 són les següents:
230.M.92.2022 – Anàlisi de coneixements previs dels candidats estrangers en el procés
d'admissió en el MET:
Anàlisi de coneixements previs dels candidats estrangers en el procés
d'admissió en el MET

230.M.92.2022

Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Tot i que molts estudiants estrangers indiquen en el seu expedient que han
cursat assignatures que permeten fer sense cursos pont les assignatures Core
del màster, en molts casos, el nivell no és adequat.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Detectar a aquells estudiants amb un nivell no adequat per cursar certes
assignatures del Core, per tal de poder ajustar els cursos pont, o els possibles
complements de formació.

Accions
proposades:

Crear un formulari on els estudiants estrangers hauran de declarar, en el
moment de preregistrar-se en màster, el seu nivell de coneixements previs
necessaris per cursar les assignatures del Core.

Indicadors i
valors
esperats:

Millora en el rendiment dels estudiants estrangers en les assignatures Core.

Abast:

Titulació: Master's degree in Telecommunications Engineering

Prioritat:

mitja

Termini:

8/2/2024

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Creació del formulari.

12.10. MATT
Les noves accions de millora per al curs 2021/2022 són les següents:
Revisió de les dades publicades al llibre de dades que publica el GPAQ sobre el
MATT

230.M.93.2022

Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

Es detecta en el llibre de dades publicat pel GPAQ de la UPC, l'existència de
dades anteriors al curs 2019/20 en que va començar a impartir-se el MATT.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Corregir la informació publicada en el llibre de dades, eliminant les dades
prèvies al curs 2019/20.

Accions
proposades:

Contactar al GPAQ per tal d'informar de les dades incorrectes que apareixen en
el llibre de dades publicat a la web.

Indicadors i
valors
esperats:

S'espera que a la web apareguin només dades a partir del curs 2019/20.

Abast:

Titulació: Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies

Prioritat:

alta

Termini:

8/2/2023

Estat:

Finalitzada

Actuacions
realitzades:

Contactar amb el GPAQ per informar de l'error i actualitzar les dades.

Resultats
obtinguts:

Dades actualitzades a la web del llibre de dades del MATT publicat pel GPAQ.

Obtenció de dades sobre la situació en que realitzen els estudis els estudiants
del MATT.

230.M.94.2022

Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

El nombre de crèdits que matriculen els estudiants de MATT sembla indicar que
no segueixen el màster amb dedicació complerta afectant al ritme d'estudis.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Determinar la situació en que els estudiants del MATT realitzen els seus estudis,
per saber si simultàniament estan treballant o fent pràctiques.

Accions
proposades:

Estudiar les dades existents de la matrícula sobre la situació dels estudiants i si
cal, realitzar una enquesta mitjançant un formulari.

Indicadors i
valors
esperats:

Ràtio d'estudiants que no es dediquen a temps complert a realitzar el màster.

Abast:

Titulació: Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies

Prioritat:

baixa

Termini:

8/2/2025

Estat:

No iniciada

Promoció dels tracks del màster entre els estudiants dels graus de l'ETSETB i
de l'EETAC
Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Els estudiants que accedeixen al màster són majoritàriament de l’ETSETB, però
la majoria demanen fer el track de Deep Learning for Multimedia Processing
(DLMP). Això constata la necessitat de promocionar els altres tracks del màster
en els graus de les dues escoles.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Incrementar la demanda del tracks entre els estudiants de l'ETSETB i de
l'EETAC.

Accions
proposades:

Reunions de coordinació entre professors de grau/màster per tal d’estudiar la
forma de promocionar els tracks del màster en el grau.

Indicadors i
valors
esperats:

Increment del nombre d'estudiants de l'ETSETB i de l'EETAC que cursen tracks
diferents al de DLMP.

Abast:

Titulació: Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies

Prioritat:

baixa

Termini:

8/2/2025

Estat:

No iniciada

230.M.95.2022

Coordinació entre els grups de MLEARN

230.M.96.2022

Càrrec:

Subdirector Cap d'Estudis dels Màsters en Telecomunicació

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

S'ha detectat una diferencia important entre la nota mitjana dels estudiants que
cursen MLEARN en el quadrimestre de tardor i els que la cursen en el
quadrimestre de primavera.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Corregir la diferència entre la nota mitjana dels grups de tardor i primavera.

Accions
proposades:

Fomentar la coordinació entre els professors dels grups per tal d'homogenitzar
els resultats acadèmics dels estudiants.

Indicadors i
valors
esperats:

Reducció en la diferència entre la nota mitjana dels grups de primavera i tardor
de MLEARN.

Abast:

Titulació: Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies

Prioritat:

mitja

Termini:

8/2/2024

Estat:

No iniciada

12.11. MEE
Es manté l’acció 230.M.45.2020 encara oberta del curs anterior.
Revisió del procés de prematrícula entre tutor i estudiant

230.M.45.2020

Càrrec:

Cap d'estudis del MEE

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

Nova acció de millora 220.M.90.2022 respecte a la implantació del nou MEE de 90 ECTS.
Implantació de la nova configuració del MEE de 90 ECTS
Càrrec:

Cap d'Estudis del MEE

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Una vegada aprovat el Verifica de la nova configuració del MEE a 90 ECTS, cal procedir a la seva
implantació. A més, s'ha d'analitzar les taules d'adaptació de les assigantures del MEE de 120 ECTS cap al
MEE de 90 ECTS per tal de maximitzar el nombre de crèdits adaptables per aquells estudiants que ho
demanin.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a assolir:

- Posar en marxa el MEE de 90 ECTS al setembre 2022 - Definir les taules d'adaptació del MEE de 20
ECTS cap al MEE de 90 ECTS - Aconseguir una adaptació massiva d'estudiants del MEE de 120 ECTS cap
al MEE de 90 ECTS

Accions
proposades:

- Reunions amb Gestió Acadèmica per tal de definir les taules d'dapatació i aprovar-les per CP. - Reunions
amb Gestió Acadèmica per tal de donar d'alta les assignatures a PRISMA. - Reunions amb els professors
responsables d'assignatura per a definir els continguts de les mateixes.

Indicadors i valors
esperats:

- Adaptació massiva d'estudiants del MEE de 120 ECTS cap al MEE de 90 ECTS.

Abast:

Titulació: Master's degree in Electronic Engineering

Prioritat:

alta

Termini:

8/2/2023

Nova acció de millora 230.M.83.2022 per a difondre el nou MEE de 90 ECTS a l’ETSETB i a
l’EEBE
Sessions informatives del MEE de 90 ECTS als estudiants de l'ETSETB i de
l'EEBE

230.M.83.2022

Càrrec:

Cap d'estudis del MEE

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

La nova configuració del MEE de 90 ECTS pot ser no gaire coneguda pels
estudiants que típicament estan interessats en aquests estudis

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Augmentar el nombre d'estudiants d'entrada al MEE provinents de l'ETSETB i
l'EEBE

Accions
proposades:

Fer una presentació si pot ser, en persona per part del Cap d'Estudis del MEE a
l'ETSETB i a l'EEBE per tal de donar a conèixer el nou màster

Indicadors i
valors
esperats:

Augment del nombre d'estudiants d'entrada al MEE provinents de l'ETSETB i
l'EEBE

Abast:

Titulació: Master's degree in Electronic Engineering

Prioritat:

alta

Termini:

20/1/2023

Estat:

No iniciada

Nova acció de millora 230.M.69.2021 per a definir una rúbrica de TFM
Definició de rúbrica per a TFM

230.M.69.2021

Càrrec:

Cap d'estudis del MEE

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Les avaluacions de TFM no presenten una dispersió de notes raonable. El fet
d'avaluar el TFM mitjançant tribunals específics permet assegurar la qualitat
tècnica dels treballs, però es perd la perspectiva global. Per aquesta raó, convé
definir una rúbrica per a TFM per al MEE que pot ser adaptada també al MET.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Definició d'una rúbrica d'avaluació de TFM's per al MEE i el MET.

Accions
proposades:

Reunions amb el Cap d'estudis del MET per a consensuar la rúbrica. Aprovació
de la rúbrica per part de les corresponents comissions acadèmiques.

Indicadors i
valors
esperats:

Major dispersió en les notes de TFM

Abast:

Titulació: Master's degree in Electronic Engineering

Prioritat:

mitja

Termini:

4/3/2023

Estat:

No iniciada

12.12. MEF
Elaboració d'enquestes sobre la direcció de TFM

230.M.74.2021

Càrrec:

Cap d'estudis del MEF

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

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

Implica modificació
de la memòria
verificada?:

No

Objectius a assolir:

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

Accions
proposades:

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

Indicadors i valors
esperats:

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

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

baixa

Termini:

21/10/2024

Estat:

No iniciada

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

Cap d'estudis del MEF

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

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

Implica modificació de la
memòria verificada?:

No

Objectius a assolir:

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

Accions proposades:

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

Indicadors i valors esperats:

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

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

mitja

Termini:

21/10/2023

Estat:

En curs

Actuacions realitzades:

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

230.M.75.2021

Creació d'una rúbrica per avaluar TFM del MEF

230.M.76.
2021

Càrrec:

Cap d'estudis del MEF

Origen:

acreditació

Estàndard:

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

Diagnòstic:

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

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

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

Accions
proposades:

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

Indicadors i valors
esperats:

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

Abast:

Titulació: Master's degree in Engineering Physics

Prioritat:

baixa

Termini:

24/10/2024

Estat:

No iniciada

12.13. MCYBER
Les accions de millora per al curs 2021/22 es mostren a continuació:
Reforçar els continguts relacionats amb el marc legislatiu vigent sobre la
ciberseguretat i protecció de dades

230.M.80.2022

Càrrec:

Cap d'estudis del MCYBERS

Origen:

acreditació

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

L’AQU Catalunya, en els requeriments de la verificació de la titulació, proposa
reforçar els continguts relacionats amb el marc legislatiu vigent sobre la
ciberseguretat i protecció de dades. Per atendre aquest requeriment s’ha inclòs
en el pla d’estudis l’assignatura Data Privacy (DP) que s’impartirà per primer cop
el curs 2021-22, tal i com va aprovar la Comissió Permanent de l’ETSETB el 2303-2021. Aquesta assignatura aprofundeix en la privacitat i protecció de dades
dels usuaris en les diferents àrees de la ciberseguretat.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Reforçar els continguts relacionats amb el marc legislatiu vigent sobre la
ciberseguretat i protecció de dades

Accions
proposades:

Incloure en el pla d’estudis l’assignatura Data Privacy (DP)

Indicadors i
valors
esperats:

Millora dels coneixements de la competència específica CE3 de la memòria de
verificació “Identificar i analitzar les lleis i les regulacions aplicables a la matèria
de ciberseguretat i entendre les implicacions ètiques que les tècniques de
ciberdefensa poden tenir a la privacitat dels usuaris i com minimitzar-les”.

Abast:

Titulació: Master's degree in Cybersecurity

Prioritat:

mitja

Termini:

19/1/2024

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Disseny de l'assignatura Data Privacy (DP) Aprovació de l'encàrrec de
l'assignatura DP a la a Comissió Permanent de l’ETSETB del 23-03-2021

Recollida de dades d’inserció laboral dels titulats

230.M.81.2022

Càrrec:

Cap d'estudis del MCYBERS

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Implementar un mecanisme, per exemple a través de una enquesta interna, per
a recollir la informació respecte a la inserció laboral de la titulació. El recull de
dades es realitzarà un cop finalitzat el curs acadèmic.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Recollir la informació d'inserció laboral de la titulats del màster cada curs
acadèmic.

Accions
proposades:

Implementar un mecanisme per a recollir la informació d'inserció laboral de la
titulació.

Indicadors i
valors
esperats:

Dades sobre la inserció laboral dels estudiants de la titulació.

Abast:

Titulació: Master's degree in Cybersecurity

Prioritat:

baixa

Termini:

19/1/2025

Estat:

No iniciada

Disseny d’una rúbrica de TFM

230.M.82.2022

Càrrec:

Cap d'estudis del MCYBERS

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Cada TFM és avaluat per un tribunal específic, format per dos experts de l’àrea i
un tercer membre amb una visió més global, per tal de garantir la qualitat
tècnica dels treballs. Per tenir uns criteris de referència es definirà una rúbrica
per a l’avaluació dels TFMs.

Implica
modificació
de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Disseny d'una rúbrica per als TFMs del MCYBERS.

Accions
proposades:

Reunions amb els caps d'estudis del MET i MEE per a consensuar la rúbrica.

Indicadors i
valors
esperats:

Rúbrica per avaluar els TFMs del MCYBERS.

Abast:

Titulació: Master's degree in Cybersecurity

Prioritat:

baixa

Termini:

19/1/2025

Estat:

No iniciada

12.14. MPHOT (pendent)

12.15. Millores en processos UGEGiM
A continuació es presenten les propostes de millora per la Unitat de Gestió de Graus i Màsters
pel curs 2021/2022:

Calendarització
NOM: Calendarització de processos
Diagnòstic: S’ha detectat la necessitat de disposar d’una eina per coordinar les tasques en els
processos de gestió acadèmica que es duen a terme a diferents unitats de l’Escola i informar del
calendari de planificació, avaluació i matrícula a tots els agents implicats.
Objectiu a assolir: Partint d’un calendari únic aconseguir una generació espontània de calendari
adaptat als interessos i necessitats de cada perfil d’agent implicat (estudiantat, gestors, PDI, caps
d’estudi, PAS, Equip Directiu)
Accions proposades: 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.
Indicadors i valors esperats: Disposar d’una eina, via intranet, que permeti l’entrada única de
tasques i dates, amb diferents visualitzacions segons el perfil de les persones interessades.

230.M.97.2022

Calendarització de processos

Càrrec:

Cap de la Unitat de Gestió de Graus i Màsters ETSETB

Origen:

IAI

Estàndard:

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

Diagnòstic:

S’ha detectat la necessitat de disposar d’una eina per coordinar les tasques en els
processos de gestió acadèmica que es duen a terme a diferents unitats de l’Escola
i informar del calendari de planificació, avaluació i matrícula a tots els agents
implicats.

Implica
modificació
de
la
memòria
verificada?:

No

Objectius
assolir:

a

Partint d’un calendari únic aconseguir una generació espontània de calendari
adaptat als interessos i necessitats de cada perfil d’agent implicat (estudiantat,
gestors, PDI, caps d’estudi, PAS, Equip Directiu)

Accions
proposades:

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.

Indicadors i
valors
esperats:

Disposar d’una eina, via intranet, que permeti l’entrada única de tasques i dates,
amb diferents visualitzacions segons el perfil de les persones interessades.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

10/2/2023

Estat:

No iniciada

Catàleg laboratoris
NOM: Necessitats de laboratori a les assignatures de les titulacions de l’ETSETB
Diagnòstic: La informació relativa als laboratoris necessaris per desenvolupar les pràctiques de
les assignatures està obsoleta. L’aparició de noves titulacions, l’extinció d’altres, els canvis a les
necessitats de les assignatures, la instrumentació disponible i la variació del nombre de llocs de
treball de cada laboratori en funció de l’assignatura que fa pràctiques dificulta portar una gestió
acurada de les reserves d’espais adients per a les pràctiques de laboratori.
Objectiu a assolir: Tenir control sobre les necessitats de laboratori de les assignatures de les
titulacions de l’ETSETB per facilitar la planificació dels horaris de classe i la gestió de la reserva
d’espais.
Accions proposades: Elaboració i presentació als serveis informàtics de l’escola del plec de
requeriments i especificacions que permetin dotar al nostre centre d’un aplicatiu per recollir les
necessitats de les diferents assignatures del centre.
Informar i trametre als coordinadors d’assignatura el link d’accés per tal de poder recollir la
informació relativa a:
●
●
●
●

Selecció i priorització dels laboratoris adequats per a la seva assignatura
Nombre de llocs de treball del laboratori escollit en primera instància
Quantes persones treballen simultàniament a cada lloc de treball
Observacions addicionals que vulgui aportar el coordinador de l’assignatura.

Indicadors i valors esperats
Disposar d’un inventari actualitzat de les necessitats de laboratori de les assignatures de les
diferents titulacions de l’ETSETB que faciliti la gestió dels horaris de classe de Primavera 21-22.

230.M.98.2022

Necessitats de laboratori a les assignatures de les les titulacions de l’ETSETB

Càrrec:

Cap de la Unitat de Gestió de Graus i Màsters ETSETB

Origen:

IAI

Estàndard:

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

Diagnòstic:

La informació relativa als laboratoris necessaris per desenvolupar les pràctiques
de les assignatures està obsoleta. L’aparició de noves titulacions, l’extinció
d’altres, els canvis a les necessitats de les assignatures, la instrumentació
disponible i la variació del nombre de llocs de treball de cada laboratori en funció
de l’assignatura que fa pràctiques dificulta portar una gestió acurada de les
reserves d’espais adients per a les pràctiques de laboratori.

Implica
modificació
de
la
memòria
verificada?:

No

Objectius
assolir:

a

Tenir control sobre les necessitats de laboratori de les assignatures de les
titulacions de l’ETSETB per facilitar la planificació dels horaris de classe i la gestió
de la reserva d’espais.

Accions
proposades:

Elaboració i presentació als serveis informàtics de l’escola del plec de
requeriments i especificacions que permetin dotar al nostre centre d’un aplicatiu
per recollir les necessitats de les diferents assignatures del centre. Informar i
trametre als coordinadors d’assignatura el link d’accés per tal de poder recollir la
informació relativa a: - Selecció i priorització dels laboratoris adequats per a la
seva assignatura - Nombre de llocs de treball del laboratori escollit en primera
instància - Quantes persones treballen simultàniament a cada lloc de treball Observacions addicionals que vulgui aportar el coordinador de l’assignatura.

Indicadors i
valors
esperats:

Disposar d’un inventari actualitzat de les necessitats de laboratori de les
assignatures de les diferents titulacions de l’ETSETB que faciliti la gestió dels
horaris de classe de Primavera 21-22.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

10/2/2023

Estat:

No iniciada

Elaboració horaris P21-22 100% presencialitat, slots de parcials i franja cultural
NOM: Adequació oferta horaris de classe amb el 100 de presencialitat.
Diagnòstic: Amb la previsió de l’evolució de la situació de la pandèmia COVID’19 durant la
primavera de 2022 es prioritza la tornada a la normalitat en quant als aforaments dels espais
per garantir la presencialitat total a la docència de l’ETSETB. A banda, es recull la demanda
generalitzada de recuperar les franges horàries reservades per la gestió d’exàmens parcials
comuns a les assignatures amb més d’1 grup de teoria, així com la recuperació de les franges
culturals de dimecres 11-14h i de 18-20h per facilitar l’associacionisme de l’estudiantat i
l’actuació dels òrgans de govern de l’Escola.
Objectiu a assolir: Fer una oferta horària a les titulacions ETSETB garantint el 100% de
presencialitat a les classes del quadrimestre de Primavera 21-22, incloure franges per als
desenvolupament d’exàmens parcials comuns i reservar una franja cultural als horaris dels graus
TIC de l’Escola
Accions proposades:
Planificar una distribució dels blocs horaris de teoria i laboratori reservant franges pels exàmens
parcials comuns als horaris de GRETST de l’1A fins el 3A.
Planificar la distribució dels horaris de classe de GRETST i GREELEC amb la reserva de la franja
cultural de dimecres.
Gestionar la reserva d’espais docents i les capacitats de matrícula dels diferents grups de les
assignatures de totes les titulacions ETSETB amb el criteri d’ocupacions ≤ al 100% dels
aforaments.

Indicadors i valors esperats: Presentar per a la seva aprovació a la Comissió Permanent de
l’ETSETB l’oferta d’horaris docents P21-22 amb presencialitat al 100%, amb franja cultural als
horaris de de GRETST i GREELEC i amb reserva de temps per a exàmens parcials comuns al
GRETST.

230.M.99.2022

Adequació oferta horaris de classe amb el 100% de presencialitat.

Càrrec:

Cap de la Unitat de Gestió de Graus i Màsters ETSETB

Origen:

IAI

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Amb la previsió de l’evolució de la situació de la pandèmia COVID’19 durant la
primavera de 2022 es prioritza la tornada a la normalitat en quant als aforaments
dels espais per garantir la presencialitat total a la docència de l’ETSETB. A banda,
es recull la demanda generalitzada de recuperar les franges horàries reservades
per la gestió d’exàmens parcials comuns a les assignatures amb més d’1 grup de
teoria, així com la recuperació de les franges culturals de dimecres 11-14h i de
18-20h per facilitar l’associacionisme de l’estudiantat i l’actuació dels òrgans de
govern de l’Escola.

Implica
modificació
de
la
memòria
verificada?:

No

Objectius
assolir:

a

Fer una oferta horària a les titulacions ETSETB garantint el 100% de presencialitat
a les classes del quadrimestre de Primavera 21-22, incloure franges per als
desenvolupament d’exàmens parcials comuns i reservar una franja cultural als
horaris dels graus TIC de l’Escola

Accions
proposades:

Planificar una distribució dels blocs horaris de teoria i laboratori reservant franges
pels exàmens parcials comuns als horaris de GRETST de l’1A fins el 3A. Planificar
la distribució dels horaris de classe de GRETST i GREELEC amb la reserva de la
franja cultural de dimecres. Gestionar la reserva d’espais docents i les capacitats
de matrícula dels diferents grups de les assignatures de totes les titulacions
ETSETB amb el criteri d’ocupacions = al 100% dels aforaments.

Indicadors i
valors
esperats:

Presentar per a la seva aprovació a la Comissió Permanent de l’ETSETB l’oferta
d’horaris docents P21-22 amb presencialitat al 100%, amb franja cultural als
horaris de de GRETST i GREELEC i amb reserva de temps per a exàmens
parcials comuns al GRETST.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

10/2/2023

Estat:

No iniciada

BIOPHAM
NOM: Posada en marxa de la nova titulació Erasmus Mundus Master's Degree in Bio and
Pharmaceutical Materials Science (BIOPHAM)

Diagnòstic: Aprovada la posada en marxa d’una nova titulació a l’Escola es constata la necessitat
d’implementar els processos preceptius de planificació acadèmica de la titulació.
Objectiu a assolir: Garantir l’inici de la impartició de la docència al segon quadrimestre del 202122
Accions proposades:
Gestionar la càrrega de la definició del pla d’estudis, les assignatures, la definició de les
normatives i regles de gestió a PRISMA
Realitzar les reunions de coordinació necessàries amb el Responsable Acadèmic de la titulació
Planificació de les unitats docents de naturalesa singular: Idiomes i projecte de recerca.
Gestionar els grups, capacitats i horaris de les diferents assignatures a Epladoc
Gestionar les guies docents de les assignatures pròpies de la titulació a PRISMA.
Gestionar el sistema de preinscripció i l’automatrícula dels estudiants a PRISMA
Indicadors i valors esperats: Els estudiants hauran d’estar matriculats al mes de febrer de 2022
i les classes desenvolupant-se amb normalitat a l’inici del curs.

230.M.100.2022

Posada en marxa de la nova titulació Erasmus Mundus Master's Degree in Bio
and Pharmaceutical Materials Science (BIOPHAM)

Càrrec:

Cap de la Unitat de Gestió de Graus i Màsters ETSETB

Origen:

IAI

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Aprovada la posada en marxa d’una nova titulació a l’Escola es constata la
necessitat d’implementar els processos preceptius de planificació acadèmica de
la titulació.

Implica
modificació
de
la
memòria
verificada?:

No

Objectius
assolir:

Garantir l’inici de la impartició de la docència al segon quadrimestre del 2021-22

a

Accions
proposades:

Gestionar la càrrega de la definició del pla d’estudis, les assignatures, la definició
de les normatives i regles de gestió a PRISMA. Realitzar les reunions de
coordinació necessàries amb el Responsable Acadèmic de la titulació. Planificació
de les unitats docents de naturalesa singular: Idiomes i projecte de recerca.
Gestionar els grups, capacitats i horaris de les diferents assignatures a Epladoc.
Gestionar les guies docents de les assignatures pròpies de la titulació a PRISMA.
Gestionar el sistema de preinscripció i l’automatrícula dels estudiants a PRISMA.

Indicadors i
valors
esperats:

Els estudiants hauran d’estar matriculats al mes de febrer de 2022 i les classes
desenvolupant-se amb normalitat a l’inici del curs.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

10/2/2023

Estat:

No iniciada

12.16. Millores en USIRE
La USIRE es troba en procés de millora continua en tots els seus àmbits, alineat amb les
polítiques de la direcció de l’escola i recolçant també totes les millores proposades per les
subdireccions transversals. Destaquem com a principals millores a implementar durant el curs
2021-22 les tres següents:

●

Incrementar el posicionament i la publicitat de l’escola i els seus estudis en les xarxes
socials.

●

Actualitzar els continguts més rellevants del web ETSETB en els tres idiomes.

●

Aconseguir l’Acreditació Institucional del Centre

Incrementar el posicionament i la publicitat de l’escola i els seus estudis en les xarxes socials.
Diagnòstic: Cada dia la presència en les xarxes socials té una repercussió més important en el
posicionament i la presa de decision dels nostres públics objectius i no hem de perdre aquesta
presència davant dels nostres competidors.
Objectiu a assolir: Que els nostres públics objectius, especialment el de “futurs estudiants”,
coneguin l’escola i la seva oferta formativa, per ser de les primeres opcions a l’hora de triar els
seus estudis i d’aquesta manera incrementar la nostra entrada i notes de tall.
Accions proposades:
●
●
●
●
●
●
●

Realitzar un vídeo promocional innovador en el que es transmetin sensacions i
sentiments sobre el que representa ser un estudiant de la nostra escola.
Segmentar aquest vídeo i fer campanya a Youtube.
Fer campanyes publicitàries a Instagram (amb petits vídeos i o imatges).
Consolidar canals com a Instagram i Twitter, amb un major número d’interaccions,
millorant la qualitat i atractiu de les imatges i dels continguts.
Explorar les possibilitats de comunicació en nous canals com Twitch o Telegram.
Explorar el món de les campanyes virals.
Fer servir maquinaria i programari adient per l’elaboració i creació de material propi
(video, banc de fotografies, tractament i creació d’imatges, etc.)

Indicadors i valors esperats
●
●
●

Número de matriculats i notes de tall
Pregunta a les “Enquestes de nou alumnat” - si ens han visualitzat a les xarxes i a quinesi recollir el percentatge que representa dintre dels matriculats.
Visites al nostre web (Google Analytics): Veure si hi hagut increments durant i després
de la campanya i/o mitjançant “crida a l’acció” a visitar una pàgina landing concreta del
nostre web.

Valors esperats: Increment de la nota de Tall entre el 20 % i el 35% respecte de les actuals.
Actualitzar els continguts més rellevants en els tres idiomes del web ETSETB

Diagnòstic: La informació al web de l’escola está actualizada bàsicament en l’idioma Català, en
els dos idiomes restants (Castellà i Anglès) la informació o no està actualitzada o té greus
carències. Disposem d’un gran nombre d’estudiants estrangers, sobretot en els estudis de
màster, pels quals la informació traduïda a l’anglès és de vital importància per estar assabentats
del funcionament de l’escola, i també hi ha un públic de fora de Catalunya que en els seus
primers anys d’estudis no dominem totalment el Català.
Aquesta mancança ha estat produïda històricament perquè les tasques diàries de la Unitat no
ens permetien disposar del temps necessari per dedicar-se.
Objectiu a assolir: Tenir traduïdes una selecció de les pàgines més adients, en cada un dels tres
idiomes, ja que ara per ara tenir tot el web replicat íntegrament al 100% és inviable.
Accions proposades:
●
●
●
●
●

Fer una selecció prèvia de quines pàgines s’han d’actualitzar i traduir.
Eliminar las que no calguin que siguin traduïdes.
Contractar un becari que ens ajudi a subsanar aquesta mancança d’hores i faci una
primera implementació.
Passar el seu manteniment un cop traduïdes a la unitat de l’escola encarregada
d’actualitzar la seva informació.
Fer un seguiment del seu manteniment.

Indicadors i valors esperats
●
●

Quantitat de pàgines traduïdes.
Grau de satisfacció de l’estudiantat amb el web de l’ETSETB en l’enquesta d’estudiantat
del GPAP.

Aconseguir l’acreditació Institucional del Centre
Diagnòstic: L’escola actualment és responsable de l’acreditació de 3 graus i 5 màsters.
Periòdicament l’AQU ens demana acreditar aquests estudis no de manera simultània, sinó en
relació al moment en que ens van posar en marxa, això implica un procés farragós de reunió de
documentació i elaboració d’informes en el que pràcticament cada curs l’escola es veu implicada
amb algun dels seus estudis, colapsan els responsables de qualitat durant uns mesos.
Objectiu a assolir: Aconseguir l’Acreditació Institucional de Centre, amb l’ajuda dels membres
responsables de la qualitat de la USIRE, per simplificar al màxim el procés d’acreditació.
Accions proposades:
●
●
●
●

Atendre totes les suggerències del GPAQ per millorar el nostre SGIQ.
Participar en grups de treball cara a l’acreditació institucional.
Interactuar els processos del SGIQ de l’escola amb els processos transversals de la UPC.
Elaborar i/o corregir: Manual de Qualitat, Pla Estratègic i resta de documentació
implicada en el procés

Indicadors i valors esperats
Obtenir l’Acreditació Institucional en la primera convocatòria del curs 2021-22 en la que
participem..

12.17. 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. 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 pel curs 21/22.
Millora
Nova aplicació d'indicadors. Quadre de comandament

Aplicació per la calendarització de processos per l’UGEGIM

Observacions
Cal estudi previ
En curs

Aplicació per la gestió dels PAE

Cal estudi previ

Migració a una nova Intranet que incorpori millores respecte al marc
de desenvolupament, noves tecnològiques i l’experiència de l'usuari

Cal estudi previ

Aplicació de reserves UTGCNTIC:
- Migració de tot el procés de reserves a l’aplicació
- Integració de l’aplicació per tot el Campus Nord en les aules de
docència (ETSETB, FIB, Camins i CCN)

En curs

Revisió del model de servei de suport TIC a les aules docents del
Campus Nord: Conjuntament amb FIB, Camins i CCN

En curs

Adequació TIC i multimèdia aula de graus C4002

En curs

Suport per traspàs a Zona Vídeo UPC

En curs

Confeccionar Pla plurianual d’adequacions i d’inversions en les sales
de l’edifici B3

En estudi

Confeccionar Serveis TIC ETSETB

No iniciat

CPD Omega: millora de la gestió remota del firewall

Finalitzat

CPD Omega: Trasllat dels últims servidors de docència (Ravada i
llicències)

En estudi

Integració sistemes d'imatges laboratoris Telemàtica i Aules
informàtiques A2

En estudi

Integració de la gestió de l’aula B4-001 en els sistemes de Telecos
Estudi i eliminació de serveis vulnerables o redundants
Confeccionar pla plurianual d’inversions en TIC 2022-2024

En estudi
En curs
No iniciat

Participar en el projecte d’horaris UPC com assessors i per la
integració amb altres sistemes ja existents

Cartera de Projectes
TIC UPC 2022

Definir el servei Ravada per la UPC

Cartera de Projectes
TIC UPC 2022

