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1. OBJECTIU I ABAST 
 
L’objectiu del Pla d’Acció Tutorial de l’ETSETB és donar un servei d’atenció a l’estudiantat, a 
través del qual es proporcionen elements de formació, informació i orientació de forma 
personalitzada al professorat i estudiants mentors de l’ETSETB.  
 
La tutoria constitueix un suport per a l’adaptació de l’estudiantat a la universitat, l’aprenentatge, 
l’orientació curricular i l’orientació professional contribuint així a la formació dels estudiants en 
totes les seves dimensions.  
 
D’altra banda, la tutoria, a més d’un servei a l’estudiantat, és una eina per a la millora de la 
qualitat docent, en el sentit que esdevé un observatori que permet obtenir informació molt 
valuosa de cara a generalitzar les bones pràctiques i a detectar necessitats, mancances i 
insuficiències del nostre sistema educatiu.  
 
Les directrius d’aquest Pla d’Acció Tutorial estan basats en l’Acord núm. 127/2003 del Consell 
de Govern provisional, el qual proporciona una recomanació pel disseny i la implantació dels 
plans d’estudi de la UPC (abril 2008) i està recollit en l’actual Normativa Acadèmica General de 
la UPC. 
 
 

2. DESENVOLUPAMENT 

L’ETSETB du a terme el Pla d’Acció Tutorial (PAT), adreçat principalment als estudiants de les 
titulacions de graus.  

2.1  Tutoria en el primer any: mentories entre iguals 

En el primer curs s’aplicarà el programa de mentories entre iguals.  En aquest programa, els 
estudiants de cursos superiors dels graus de l’ETSETB o dels màster impartits per l’ETSETB que 
hagin cursat algun dels graus de l’ETSETB, podran exercir de mentors d’un grup d’estudiants del 
primer quadrimestre (1A). 

La feina del mentor consistirà en acompanyar els nous estudiants realitzant sessions 
informatives i/o interactives que els ajudaran adaptar‐se a la universitat i a l'Escola.   

Cada mentor tutoritzarà un subgrup de matrícula i realitzarà sessions periòdiques amb el 
subgrup. Les sessions tindran una part en el que el mentor introduirà els aspectes més “formals”: 
normatives, funcionament general, plataforma Atenea, etc. I una altra part més adaptada al grup 
de les mentories, partint de temes més generals (tècniques d’estudi, gestió del temps) a més 
concrets (com escollir un bon company de laboratori, la importància dels estudis previs, com 
preparar un parcial/un final...)   
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La possible asimetria dels subgrups amb el que pot treballar cada mentor, acabarà definint com 
seran aquestes sessions i d’aquí la importància de saber‐se adaptar i liderar cadascun dels 
subgrups. 

Els mentors rebran una formació prèvia en “coaching” i “soft skills”. La formació anirà orientada, 
d’una banda, a gestionar les sessions amb els nous estudiants (lideratge, comunicació, gestió 
dels nervis, estratègies d’estudi, planificació del treball, entre d’altres), i d’una altra a formar el 
futur professional dels estudiants mentors (“soft skills” enfocades a lideratge, primera 
entrevista, organitzar/controlar una reunió, gestió de grups de treball a l’empresa, etc.) 

La finalització amb èxit de les tasques de mentor donaran dret a: 

● Un diploma de la formació del curs de “coaching”. 
● 2 ECTS de reconeixement per activitats d’extensió universitària o l’equivalent en hores 

de treball realitzades. 

2.2 Tutoria individual 

Pels estudiants de baix rendiment o en situació especial s’assignarà un tutor individual que 
també li orientarà sobre la seva matrícula. Pot exercir de tutor individual qualsevol professor de 
l’ETSETB, mitjançant consens entre el professor i l’Escola. Es considera que un estudiant és de 
baix rendiment quan té un paràmetre de resultats acadèmics (que és el quocient de crèdits 
superats sobre el total de matriculats) inferior a 0.5 durant dos quadrimestres consecutius. 

En el cas dels màsters, a cada estudiant es pot assignar un tutor, que ha de ser professor del 
màster. El tutor ajuda als estudiants a escollir el millor itinerari d’assignatures optatives per al 
seu perfil i interès professional i autoritza una proposta de matrícula. Durant tot el curs, els 
alumnes es poden adreçar al seu tutor per fer‐li les consultes que considerin convenients.  

 

2.3 Tutoria estudiants de mobilitat 

A mitjans del primer quadrimestre del curs es convoca una primera Sessió Informativa de 
Mobilitat per presentar les opcions per cursar part de la formació en una universitat diferent a 
la UPC. Després d’aquesta primera sessió general, es convoquen diverses sessions més 
específiques, sobre destins de mobilitat a Estats Units, dobles titulacions a destins específics 
d’Estats Units i Europa, etc. Els estudiants que volen estudiar fora compten amb l’assessorament 
dels sotsdirector responsable de la Mobilitat, del professor adjunt a Direcció per a relacions amb 
Universitats de Nord Amèrica  i dels serveis de gestió de l'Escola.  

Un cop assignades les places de mobilitat, s’organitza una segona sessió informativa que se 
centra en els tràmits a realitzar i altres aspectes logístics previs a l’estada, durant i després, a 
càrrec de l’àrea acadèmica. 
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2.4 Tutoria estudiants amb necessitats especials  

El Programa d’atenció a estudiants amb discapacitat i el Programa d’atenció a estudiants 
esportistes d’elit i/o d’alt rendiment contemplen que s'assigni a cada estudiant un professor que 
actua com a tutor, i que li facilita aspectes administratius. 

2.5 Tutoria estudiants que fan pràctiques professionals 

L’estudiantat que realitza pràctiques externes a empreses, institucions i entitats mitjançant 
convenis de cooperació educativa té un tutor acadèmic assignat per l’Escola. La funció del tutor 
és orientar, donar el vist‐i‐plau al projecte formatiu de la pràctica proposat per l’empresa i fer‐
ne el seguiment fins a la valoració final. 

2.6 Punts PAD tutories professorat 

L’ETSETB assigna un punt PAD (Punts d’Activitat Docent) al tutor per estudiant i quadrimestre, 
amb un màxim de 6 PADs per curs anual, tal i com estableix la UPC. Els tutors poden consultar a 
la intranet de l’ETSETB els alumnes que tutoritzen en el quadrimestre vigent. 

 

3. RECURSOS 
 
L’ETSETB posa a disposició d’aquest Pla els  recursos que tingui al seu abast per garantir el bon 
funcionament d’aquest Pla. 

 

4.  RESPONSABILITAT 

Director: Serà el responsable institucional del Pla d’Acció Tutorial. 
 
Funcions: 

‐ Vetllar per al compliment dels acords i l’assoliment dels compromisos establerts en el 
desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial. 

‐ Garantir el reconeixement institucional de les tasques que realitzi el professorat com a 
tutor (punts PAD). 

 
Sotsdirector responsable del Pla d’Acció Tutorial:  Serà nomenat pel Director. 
 
 Funcions: 

‐ Assegurar un nombre de tutors suficients per desenvolupar el Pla d’Acció Tutorial. 
‐ Realitzar la formació dels tutors amb el suport de l’ICE. 
‐ Coordinar i fer el seguiment del desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial. 
‐ Elaborar una memòria anual i avaluar el Pla d’Acció Tutorial. 
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Professor tutor d’estudiants: Els tutors seran professors. 
  
Perfil: 

‐ Motivació inicial i voluntat per assumir la funció de tutor i rebre formació. 
‐ Capacitat per establir una bona relació personal amb els estudiants. 
‐ A més, el professor tutor ha de conèixer el currículum de les titulacions on imparteix 

classe i la normativa acadèmica, així com els serveis que ofereix la UPC que li poden 
servir de suport en la funció tutorial. 

 
 Funcions: 

‐ Convocar les reunions necessàries amb els estudiants que tutoritza. 
‐ Garantir que la informació sobre l’existència del servei de tutoria i el tutor assignat 

arriba a tots. 
‐ Fer el seguiment acadèmic de cada estudiant. 
‐ Donar informació a l’estudiant sobre l’estructura i el funcionament de la Universitat i la 

normativa acadèmica, especialment pel que fa a la regulació de la fase selectiva i a les 
modalitats que la universitat ofereix per cursar‐la (via normal i via lenta). 

‐ Identificar els aspectes que incideixen negativament en l’aprenentatge acadèmic i 
extraacadèmic, i ajudar l'estudiant a superar‐los o bé, quan escaigui, adreçar‐lo a l’agent 
de suport corresponent. 

‐ Informar la Direcció del centre sobre la sol·licitud d’ampliació de la fase selectiva, si 
algun dels estudiants que tutoritza l’ha de presentar. 

  
El paper del tutor només ha de ser el de suport i acompanyament de l’estudiant; en cas que 
detecti un problema, cal que l'adreci al servei corresponent. 
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1. OBJECTIU I ABAST 
 
L’objectiu del Pla d’Acollida de l’ETSETB és orientar i donar suport a l’estudiantat de nou ingrés  
del graus, dels màsters i “incomings” sobre el funcionament bàsic de l’ETSETB i de la UPC per tal 
de facilitar la seva integració als estudis i a la vida acadèmica de la universitat. 
 
 
2. DESENVOLUPAMENT 

Les accions que es recullen en aquest Pla d’Acollida estan estructurades en funció del perfil a 
qui va dirigit.  

L’equip directiu revisa i aprova anualment el seu desenvolupament i en fa difusió per tal de 
garantir el seus coneixement. 

Les dates d’aquestes accions s’actualitzen cada curs segons calendari i disponibilitat. 

 

2.1 Accions adreçades a l’estudiant de nou accés a les titulacions de grau i màster 

Als voltants de l’inici de curs es duen a terme sessions d’acollida per a l’estudiantat de cada grau. 
En el cas dels màsters, es realitza una específica per cadascun i es fan als voltants de l’inici de 
cada quadrimestre. 

En aquestes sessions es facilita informació bàsica sobre el funcionament de l’ETSETB i de la UPC 
i dels plans d’estudis per part de l’equip directiu i dels caps d’estudis de cada grau i i els 
coordinadors de cada màster. També es presenten els projectes de les associacions d’estudiants 
de l’escola. 

Aquestes accions es complementen amb l’apartat d’ ”Orientació als nouvinguts a través de les 
mentories entre iguals” recollit dintre del Pla d’Acció Tutorial de l’ETSETB. 
 
2.2 Accions adreçades a l’estudiantat de mobilitat “incoming” 

Previ a l’inici de cada quadrimestre es duen a terme sessions d’acollida per a l’estudiant de 
mobilitat “incoming”. 

En aquestes sessions es facilita informació bàsica sobre el funcionament de l’ETSETB i de la UPC 
per part de la subdirecció encarregada de la mobilitat, i sobre els tràmits administratius per part 
del PAS de l’escola responsable de la gestió administrativa d’aquest estudiantat.  

També és presenten el Programa oficial de la UPC de Mentoria i d’acollida d’estudiantat 
internacional SALSA’M i l’Associació d’estudiants ESN UPC Barcelona, que també fan accions 
d’acollida a estudiantat “incoming”. 

https://telecos.upc.edu/ca/shared/normatives/acord_5-9_pla_accio_tutorial.pdf
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Els estudiants “incoming” compten amb l’assessorament dels sotsdirector responsable de la 
Mobilitat, i dels serveis de gestió de l'Escola, per resoldre les seves dubtes tan académicas com 
administratives i facilitar la seva acollida. 

 

3. RECURSOS 

L’ETSETB posa a disposició d’aquest Pla els recursos humans i d’instal·lacions de la UTG Campus 
Nord TIC. 

 

4. RESPONSABILITAT 

És responsabilitat de l’equip directiu definir i revisar el Pla d’Acollida i proporcionar el suport 
institucional necessari per a que es dugui a terme. 

La sotsdirecció responsable es fa càrrec del correcte desenvolupament del Pla amb el suport de 
la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de l’ETSETB. 
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L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la UPC  és conscient 
de l'importància de la qualitat i considera que aquesta constitueix un factor estratègic per 
aconseguir que l’estudiantat egressat adquireixi les competències (coneixements, habilitats i 
actituds) que corresponen a la seva titulació i que aquestes siguin reconegudes pels ocupadors 
i per la societat en general. 

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la UPC es 
compromet a impulsar aquelles estratègies que siguin necessàries per a assolir els objectius de 
qualitat que es detallen a continuació: 

• Proporcionar una formació dirigida cap a l’excel·lència, garantint una oferta acadèmica 
d’acord amb les necessitats i expectatives de l’estudiantat i de l’entorn socioeconòmic. 
 

• Proporcionar el recolzament adequat al professorat, al personal d’administració i serveis 
i a l’estudiantat, per tal que puguin exercir les seves competències satisfactòriament. 
 

• Promoure l’activitat de recerca, gestió i transferència de coneixement entre el personal 
de l’ETSETB per tal que reverteixi en una actualització de la tasca acadèmica d’acord 
amb l’evolució de les disciplines i la recerca més avançada. 
 

• Promoure que la Política de Qualitat es trobi a disposició dels grups d’interès, i que sigui 
entesa i acceptada per tots ells. 
 

• Aconseguir un compromís de millora contínua (seguint el cicle planificar -> executar -> 
avaluar ->millorar) i proposar i dur a terme les accions correctives i preventives que 
puguin ser necessàries. 
 

• Establir una sistemàtica d’actuació i documentar-la per assegurar la qualitat dels 
processos. 
 

• Assegurar que el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es manté vigent mitjançant 
el seu control, revisió i millora. 

Per tot això, la direcció de l’ETSETB es compromet a dedicar tots els recursos tècnics, econòmics 
i humans que estiguin a la seva disposició, sempre tenint en compte les competències que li són 
pròpies. 

 

Josep Pegueroles 

Director de l’ETSETB de la UPC 
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1. OBJECTIU I ABAST 
 
L’objectiu del Pla de Promoció de l’ETSETB és donar a conèixer a l’estudiantat potencial l’oferta 
de titulacions de grau i màster que s’imparteixen a l’escola, així com d’aquelles activitats 
acadèmiques que tenen com a finalitat la divulgació del coneixement científic i tecnològic. 
 

2. DESENVOLUPAMENT 

Les accions que es recullen en aquest Pla de Promoció estan estructurades en funció del perfil a 
qui va dirigit. L’equip directiu revisa i aprova anualment el seu desenvolupament. 

Les dates d’aquestes accions s’actualitzen cada curs segons calendari i disponibilitat. 

 

2.1 Accions adreçades a la captació d’estudiant d’accés a les titulacions de grau 

El públic objectiu està format per: estudiantat i professors dels estudis que donen accés a 
aquests graus, i els pares i mares d’aquest estudiantat. 

Jornades de Portes Obertes 

De febrer a juny es realitzen diverses sessions informatives per a cada grau de l’escola on part 
de l’equip directiu, els caps d’estudis, estudiants del grau i representants de les associacions de 
l’escola fan les seves respectives presentacions. 

En les jornades presencials, complementant aquestes presentacions, es realitza una visita guiada 
als principals espais de l’escola. 

En les jornades virtuals, les presentacions es fan per videoconferència i es complementen 
mitjançant la visualització de vídeos del Campus, de les principals instal·lacions i laboratoris, tant 
de docència com de recerca i de les associacions d’estudiants de l’escola. 

Tallers en streaming i/o presencials 

Estudiants de l’escola dissenyen i presenten en streaming i/o presencial tallers dels diferents 
àmbits de l'escola: audiovisuals, telemàtica, electrònica i telecomunicació, assessorats pel 
professorat de l’escola. 

Saló de l’Ensenyament 

Participació de l’ETSETB conjuntament amb la resta d’escoles de la UPC en un estand a la Fira de 
Barcelona per tal de fer arribar informació personalitzada i detallada dels estudis de grau que 
s’imparteixen a l’ETSETB a l’estudiantat de secundària, batxillerat i cicles formatius. Com a 
representants de l’escola hi assisteixen membres del PDI, PAS i dos becaris designats per l’escola.   
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Visites concertades dels centres educatius 

L’escola ofereix cada curs als centres educatius la possibilitat de fer una visita a l’escola o poder 
desplaçar-se a les nostres instal·lacions per realitzar xerrades informatives i/o tallers orientats a 
fomentar les STEAM1, fent especial incidència en les vocacions de les noies, i informar dels 
estudis de la UPC i els de l’escola. Com a representants de l’escola hi assisteixen membres de 
l’equip directiu, PDI, PAS i estudiantat interessat en participar-hi. 

Activitats de divulgació científica 

L’ETSETB participa anualment en els següents programes i activitats per tal de promoure les 
vocacions per l’enginyeria TIC adreçades a estudiants de primària, secundària, batxillerat i cicles 
formatius, tenint cura especialment en el foment de les vocacions TIC entre les noies.  

● Escolab (Ajuntament de Barcelona) 
● ICT Girls Day 
● Festa de la Ciència (Ajuntament de Barcelona) 
● Una enginyera a cada escola 

Xarxes socials 

Des de l’escola som conscients de la importància del poder comunicatiu de les xarxes socials per 
poder difondre la nostra activitat acadèmica i científica d’una manera àgil. Les xarxes socials que 
gestionem són: 

● Instagram  
● YouTube 
● Twitter 
● Facebook 
● Linkedin 

Material promocional 

Cada curs es revisen i, si escau, s’actualitzen aquests materials: 

● Díptics 
● Vídeos promocionals 
● Pàgina web escola 
● Merchadising  

 
 

                                                            
1 Science, Technology, Engineering, Arts and Maths 
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Accions adreçades a la captació d’estudiant d’accés a les titulacions de màster 

El públic objectiu està format per estudiantat dels darrers cursos dels graus de l’escola i per 
estudiantat dels estudis que donen accés a aquests màsters tant a nivell nacional com 
internacional. 

Sessions informatives 

Cada quadrimestre es realitza una sessió informativa per cada màster adreçada a tot a aquell 
estudiantat dels estudis que donen accés als nostres màsters, algunes són presencials però 
d’altres es fan per videoconferència. Aquestes sessions compten amb la participació del 
coordinador de cada màster i d’un PAS per explicar i resoldre les qüestions administratives. 
Aquestes sessions es retransmeten en directe i es graven perquè estiguin disponibles al Canal 
de YouTube de l’Escola. 

Saló Futura 

Participació de l’ETSETB conjuntament amb la resta d’escoles de la UPC en un estand a la Fira de 
Barcelona per tal de fer arribar informació personalitzada i detallada dels estudis de màster que 
s’imparteixen a l’ETSETB. Com a representants de l’escola hi assisteixen els coordinadors del 
màster, i aquells membres del PDI i PAS interessats en participar-hi. 

Fires d’estudis internacionals a l’estranger 

L’ETSETB participa en aquestes fires, amb l’objectiu de captar estudiantat estranger, mitjançant 
l’enviament de materials promocionals (Díptics, links de vídeos, etc) amb l’ajuda del Gabinet de 
Relacions Internacionals de la UPC.  

Material promocional 

Cada curs es revisen i, si escau, s’actualitzen aquests materials: 

● Díptics 
● Vídeos promocionals 
● Pàgina web escola 
● Pàgines webs específiques de cada màster 

Xarxes socials 

Des de l’escola som conscients de la importància del poder comunicatiu de les xarxes socials per 
poder difondre la nostra activitat acadèmica i científica d’una manera àgil. Les xarxes socials que 
gestionem són: 

● Instagram  
● Canal YouTube Escola  
● Twitter 
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● Facebook 
● Linkedin 

 

3. RECURSOS 
 
L’ETSETB posa a disposició d’aquest Pla els recursos humans i d’instal·lacions de la UTG Campus 
Nord TIC i una partida pressupostaria per poder portar a terme aquest Pla. 

 

4. RESPONSABILITAT 

És responsabilitat de l’equip directiu definir i revisar el Pla de Promoció i proporcionar el suport 
institucional necessari per a que es dugui a terme. 

La sotsdirecció responsable es fa càrrec del correcte desenvolupament del Pla amb el suport de 
la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de l’ETSETB. 
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1. OBJECTIU 
 
El Pla d’Orientació Laboral de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de 
Barcelona (ETSETB) es dissenya amb la intenció de facilitar l’orientació laboral de l’estudiantat 
amb activitats complementàries a la docència segons el seu perfil de graduació, tal i com es 
recull al Sistema Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l’ETSETB. 
 

2. ABAST 
 
El present document és d’aplicació a totes les titulacions que imparteix l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. 
 

3. DESENVOLUPAMENT. 

L’Equip Directiu revisa el desenvolupament de les activitats complementàries a la docència que 
tenen com objectiu facilitar l’orientació laboral de l’estudiantat i que conformen en el seu 
conjunt el Pla d’Orientació Laboral. Per tal de garantir el seu coneixement per part de tot 
l’estudiantat i altres grups d’interès, les activitats concretes es publiquen a l’apartat 
corresponent del web. Les dates d’aquestes accions s’actualitzen cada curs segons calendari i 
disponibilitat. 

Les accions per afavorir aquesta orientació laboral són: 

Pràctiques acadèmiques: Les pràctiques acadèmiques externes realitzades en una empresa 
permeten a l’estudiant posar el primer peu en el mercat de treball mentre està finalitzant els 
seus estudis. Aquesta eina és molt valuosa perquè molts estudiants inicien la seva vida laboral 
en la mateixa empresa en la que han realitzat les pràctiques. 

Les pràctiques poden ser extracurriculars (en aquest cas no hi ha reconeixement acadèmic més 
enllà de la inclusió en el Suplement Europeu al Títol) o curriculars, si estan incloses en el pla 
d’estudis (en aquest cas sempre són de caràcter voluntari, equivalen a crèdits d’assignatures 
optatives i la seva avaluació es reflecteix en l’expedient). Les pràctiques curriculars requereixen 
del seguiment per part de professorat de l’ETSETB que determina fins a quin punt la seva 
realització suposa una adquisició de coneixements equivalent o superior a la realització 
d’assignatures optatives. El seguiment es fa en base a la metodologia CDIO ja treballada en les 
assignatures de projectes de les diferents titulacions. 

L’escola disposa d’una Borsa de Convenis de Pràctiques on les empreses fan difusió de les seves 
ofertes i que facilita el contacte entre els estudiants i les empreses. 

Inclusió d’assignatures de projectes i seminaris específics: Per tal d’afavorir la inserció al mercat 
laboral, els plans d’estudis de l’ETSETB (de graus especialment, però també de màsters) compten 
amb el Track de Projectes (CDIO).  
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En aquestes assignatures no només se segueix una metodologia de treball proposada per les 
empreses, sinó que en les darreres assignatures del track són les empreses qui proposen reptes 
que els estudiants resolen. Les assignatures inclouen sessions específiques de presentacions 
d’empreses i de tècniques de competències genèriques que les empreses sol·liciten. 

Addicionalment a les assignatures mencionades, l’ESTETB compta amb seminaris d’orientació 
vocacional. 

Xerrades sobre Convenis de Cooperació Educativa i Mobilitat: Durant el curs acadèmic es 
realitzen xerrades (dues de convenis de cooperació educativa i una de mobilitat) on es donen 
les pautes als estudiants per definir l’inici de la seva trajectòria laboral, tant en l’entorn 
empresarial proper com a l’estranger. 

Entrevistes personalitzades amb els estudiants: Durant tot el curs es realitzen sessions de 
consulta/tutories individuals amb els estudiants on se’ls aconsella sobre la millor de les opcions 
per iniciar-se en el món laboral, d’acord amb el seu perfil, interessos, i expedient acadèmic. 

Fòrum Telecos: Tant al quadrimestre de tardor com al de primavera, i conjuntament amb 
l’Associació d’estudiants Fòrum Telecos, s’organitza el Fòrum, punt de contacte entre estudiants 
i empreses. Les empreses presenten la seva activitat, realitzen entrevistes de treball i workshops 
de recruitment. Els estudiants poden plantejar a les empreses les seves preguntes i els fan 
arribar els seus CVs. Durant el fòrum també s’organitzen des de l’escola alguns tallers o seminaris 
en temes que afavoreixin l'emprenedoria o la seva inserció laboral. 

Borsa de treball UPC Alumni: A través de UPC Alumni els estudiants dels darrers cursos tenen 
accés a les ofertes que les empreses publiquen en la Borsa de Treball de la UPC. L’idoneïdad 
d’aquestes ofertes és supervisida per l’escola. 

Borsa de Treballs Fi d’Estudis: L'estudiantat pot realitzar el seu Treball de Fi de Grau (TFG) o 
Treball de Fi de Màster (TFM) en una empresa, entitat externa o departament universitari. Les 
entitats externes i el professorat poden fer ofertes i propostes que l’estudiantat pot cercar 
mitjançant un aplicatiu a l’intranet. 

Xarxes socials: L’escola disposa d’una pàgina de Linkedin dels estudis TIC i una altra dels estudis 
de Física, on es potencia el networking entre els titulats, estudiants, professorat i altres persones 
afins als nostres estudis. 

Xarxa Telecos i Club Alumni Telecos: Aquestes associacions tenen la funció de ser catalitzadors 
de Networking, desenvolupament professional i actualitzacions de coneixements dels titulats de 
l’Escola. 

Emprenedoria: A l'Escola creiem en la creació de startups com motor de la innovació i 
oportunitat de sortida laboral per als estudiants. Per això, donem suport a l'actitud 
emprenedora de diferents maneres: Accés a l'Espai Emprèn del Campus Nord, un espai de co-
working i assessorament empresarial per a projectes innovadors creat per la UPC per als seus 
estudiants,  i accés a contactes amb altres acceleradores i institucions com ESADE o 4YFN. 

Web: Dintre del web de l’Escola en els apartats “Empreses i Alumni” es dona una informació 
detallada sobre els punts tractats en aquest Pla d’Orientació Laboral. 
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4. RECURSOS 
 
L’ETSETB posa a disposició d’aquest Pla els recursos humans i d’instal·lacions de la UTG TIC 
Campus Nord. 

 

5. RESPONSABILITAT 

És responsabilitat de l’equip directiu definir i revisar el Pla d’Orientació Laboral i proporcionar el 
suport institucional necessari per a que es dugui a terme. 

La sotsdirecció responsable es fa càrrec del correcte desenvolupament del Pla amb el suport de 
la Unitat de Suport Institucional i Relacions Externes de l’ETSETB. 
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1. OBJECTIU I ABAST 
 
L’objectiu del Pla d’Informació Pública de l’ETSETB és garantir la publicació periòdica 
d’informació actualitzada relativa als òrgans de govern de l’escola, les titulacions i els programes 
formatius i del SGIQ. 
 

2. DESENVOLUPAMENT 

L’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona estableix que la següent 
informació ha de ser pública per als seus membres: 

Òrgans de govern 

Lloc: intranet de l’Escola 

Periodicitat d’actualització: en cada sessió dels òrgans de govern. 

Documentació: 

• Documents de treball de les sessions: només accessible pels membres de l’òrgan 

• Resolucions: accessibles per tots els membres de l’Escola 

Curs Actual 

Lloc: web de l’Escola 

Periodicitat d’actualització: anual. 

Documentació: 

• Calendari lectiu 

• Calendaris d’exàmens 

• Horaris i aules 

Normatives acadèmiques 

Lloc: web de l’Escola 

Periodicitat d’actualització: en cada modificació de la normativa. 

Documentació: 

• Normatives de l’Escola 

• Normatives de la UPC. 
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Estudis 

Lloc: web de l’Escola 

Periodicitat d’actualització: anual. 

Documentació: 

• Guies docents de les titulacions impartides per l’Escola. 

Sistema de Garantia Interna de Qualitat 

Lloc: web de l’Escola 

Periodicitat d’actualització: anualment es revisa la seva actualització en funció de la periodicitat 
de cada document. 

Documentació: 

• Processos del SGIQ. 

• Informes de l’AQU. 

• Informes de gestió. 

• Memòries anuals del centre. 

• Informes de seguiment. 

• Plans de promoció dels estudis. 

• Pla d’acollida. 

• Pla d’orientació professional. 

• Pla d’acció tutorial. 

• Pla d’Informació Pública 

• Tots els documents i evidències que hagin de ser públics segons el Sistema de Garantia 
Interna de Qualitat. 
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