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1. Context
Dades identificadores

Nom del centre

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de
Barcelona (ETSETB)

Enllaç web

www.etsetb.upc.edu

Enllaç al SGIQ

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

Responsables de
l'elaboració de
l'informe d'acreditació

Ferran Marqués Acosta (Director ETSETB)
Montse Pardàs Feliu (Sotsdirectora Planificació i Qualitat)
Joaquim Trullàs Simó (Cap d’estudis d’Enginyeria Física)
Jordi Casademont Serra (Cap d’estudis de Màsters)
Isidro Martín García (Coordinador Màster MEE)
Crina Cojocaru (Codirectora Màster Fotònica)

Dades de contacte

director@etsetb.upc-edu

Òrgan responsable
d'aprovació de
l'informe

Comissió Permanent ETSETB

Data d'aprovació de
l'informe

26 d’octubre de 2016

Titulacions del centre a acreditar

Denominació

Codi RUCT

Crèdits ECTS

Grau en Enginyeria
Física

2502535

240

22/06/2011

Joaquim Trullàs

Master’s degree in
Telecommunications
Engineering

4314015

120

15/07/2013

Jordi
Casademont

Master’s degree in
Electronic
Engineering

4314037

120

15/07/2013

Isidro Martín

23/07/2013

Ramon Vilaseca
(director)
Crina Cojocaru
(codirectora)

Master’s degree in
Photonics

4313974

60

Any
d’acreditació

Coordinador
acadèmic/
Responsable de
la titulació

Data de
verificació
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Presentació del centre
L’Escola Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (en endavant ETSETB) de la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va iniciar la seva existència l'any 1971 coincidint amb
la transformació de l’Institut Politècnic de Barcelona en universitat. L’ETSETB-UPC va ser la
segona escola que va començar a impartir la titulació superior d’Enginyeria de Telecomunicació a
nivell estatal i ha estat referent i model de moltes de les escoles d’enginyeria i enginyeria tècnica
de telecomunicació que es van crear en el territori espanyol a partir de finals de la dècada dels
80.
Geogràficament, l’escola va tenir diverses ubicacions, primer a Terrassa, després al centre de
Barcelona (c/ baixa de Sant Pere, 7) fins que finalment l’any 1994 es va instal·lar definitivament al
Campus Nord de Pedralbes.
L’any 1992 es renoven els plans d’estudis i es posa en marxa el segon cicle dels estudis
d’enginyeria electrònica.
L’any 2004, i amb vistes al futur pla Bolonya de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES),
l’escola aprova com a títol propi el Master of Science in Information and Communication
Technologies. L’any 2006 aquest màster es converteix en títol oficial. Al mateix temps es posa
també en marxa el màster oficial en Enginyeria Electrònica. També s’aproven aquest any els
plans d’estudi del Màster en Enginyeria Telemàtica i el Màster en Recerca en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació.
L’any 2007 es posa en marxa el Màster interuniversitari de Fotònica coordinat per la UPC en el
que participen la UPC, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona
(UB) i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). A l’any 2010 es posa en marxa la participació del
consorci interuniversitari format per la UPC, UAB, UB i ICFO, a través de l’escola, en el programa
de Màster Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica “Europhotonics”
(de 2 anys), coordinat per la universitat de Marsella, i en el que participa també el Karlsruhe
Institute of Technology (KIT), Alemanya.
L’any 2009, en el marc de l’EEES, l’escola es proposa oferir cinc graus d’acord amb les diferents
especialitats de les Telecomunicacions. La introducció d’aquests nous graus TIC es fa en dos
cursos: el curs 2009-10 es posa en marxa el Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals i el
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics. I el curs 2010-11 comencen els tres restants: Grau
en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació, Grau en Enginyeria de Sistemes de
Telecomunicació i Grau en Enginyeria Telemàtica.
L’any 2011 es posa en marxa el Grau d’Enginyeria Física (en endavant GEF), el primer i únic de
moment a tot l’estat espanyol en aquest àmbit.
L’any 2013 es posen en marxa els diversos plans d’estudis de màster com a continuació dels
estudis de grau en el nou marc de l’EEES. Concretament s’aproven els plans d’estudi del Màster
Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (en endavant MET), del Màster Universitari en
Enginyeria Electrònica (en endavant MEE) i del Màster Universitari en Fotònica (en endavant
MPh), i es procedeix a l’extinció dels plans antics corresponents. L'ETSETB estableix acords amb
diverses universitats a nivell internacional per obtenir dobles titulacions amb el MET.
L’any 2014 l’escola decideix fer una entrada única pels cinc graus d’àmbit TIC. Els estudis tindran
un bloc comú i es cursa l’especialitat segons els àmbits. Finalment l’any 2015 es fa un grau únic
amb diverses mencions segons l’especialitat. El nou grau únic és el Grau en Enginyeria de
Tecnologies i Serveis de Telecomunicació.
Des de l’inici del procés d’elaboració dels graus, l’ETSETB, després de comparar diversos
models per a la definició dels plans d’estudis dels nous graus TIC, identifica la iniciativa CDIO
(Concepció Disseny Implementació i Operació) com el model més complet i coherent. La
iniciativa CDIO és un marc educatiu innovador per a la formació d'enginyeres i enginyers del
segle XXI. En el marc CDIO es proporciona als estudiants un ensenyament dels conceptes
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fonamentals de l'enginyeria en un context de concepció, disseny, implementació i operació de
sistemes i productes del món real. Es tracta de generar un entorn pròxim a l’exercici professional
de l’enginyeria com a context ideal per a l’aprenentatge de l’enginyeria. Per aquesta iniciativa
l’ETSETB ha obtingut la distinció Vicens Vives a la qualitat docent universitària. Aquest model
està permetent a l’escola reforçar i ampliar els vincles amb el món empresarial.
El nombre d’estudiants que han cursat els nostres estudis de grau i màster durant aquest curs
2015-16 ha estat de 1.839, repartits de la següent manera:
EEES
Grau en Sistemes Audiovisuals
Grau en Sistemes Electrònics
Grau en Enginyeria Telemàtica
Grau en Sistemes de Telecomunicació
Grau en Ciències i Tecnologies de la
Telecomunicació
Grau en Enginyeria Física
Grau Fase Inicial Comú
Grau Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació
Titulacions en extinció
Enginyeria de Telecomunicacions (Pla 92)
Enginyeria Electrònica (Pla 92)
Màster MINT
Màster MEE 2009
Màster MERIT

127
105
112
215
173

Màster MET
Màster MEE 2013
Màster Fotònica 2013
Màster EUROPH.

117
60
36
4

207
114
561

305
85
2
5
6

I l’evolució del nombre de matriculats a les titulacions que s’acrediten és
TITULACIÓ
2013/14 2014/15 2015/16
Grau en Enginyeria Física
149
195
207
Master’s degree in Telecommunications Engineering (Pla
34
70
117
2013)
Master’s degree in Electronic Engineering (Pla 2013)
27
49
60
Master’s degree in Photonics (Pla 2013)
30
28
31
Respecte al nombre de titulats que han obtingut la titulació durant el curs 2014-15,
estat de 236 desglossats de la següent manera:
EEES
Grau en Sistemes Audiovisuals
24
Màster MET
Grau en Sistemes Electrònics
19
Màster MEE 2013
Grau en Enginyeria Telemàtica
14
Màster Fotònica 2013
Grau en Sistemes de Telecomunicació
17
Màster
EUROPHOTONICS
Grau en Ciències i Tecnologies de la
47
Telecomunicació
Grau en Enginyeria Física
23
Titulacions en extinció
Enginyeria de Telecomunicacions (Pla 92)
142
Enginyeria Electrònica (Pla 92)
52
Màster MEE 2009
31
Màster MERIT
16
Màster Fotònica 2009
2

el total ha

8
1
22
7
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I l'evolució del nombre de titulats a les titulacions que s’acrediten és
TITULACIÓ
Grau en Enginyeria Física
Master’s degree in Telecommunications Engineering
(Pla 2013)
Master’s degree in Electronic Engineering (Pla 2013)
Master’s degree in Photonics (Pla 2013)

2013/14 2014/15
23
2
8
25

1
22

L'ETSETB té un nombre important de programes d'intercanvi, ja sigui dins el programa
Erasmus o altres programes de mobilitat. La següent taula reflecteix el nombre d’estudiants
que han vingut a fer una estada de mobilitat a la nostra escola (incoming) així com els
estudiants de la nostra escola que han fet una estada de mobilitat a una altra universitat
(outgoing) durant els darrers tres cursos.

Estudiants
mobilitat

2014-15
2013-14
2012-13

Incoming
79
76
79

Outgoing
87
108
79

En el cas dels estudiants TIC de l’ETSETB que fan estades de mobilitat, la majoria són
estudiants de grau. En el cas dels estudiants que vénen a l’ETSETB, són majoritàriament
estudiants de màster atès que els estudiants europeus fan graus de tres anys i màsters de
dos anys, i aprofiten per fer les estades de mobilitat en el seu primer any de màster; en
canvi, a l'estat espanyol, els graus són de 4 anys, i els estudiants aprofiten el darrer any del
grau per fer l'estada de mobilitat.
En el cas dels estudiants del GEF que fan estades de mobilitat internacional, la majoria són
estudiants del darrer curs que realitzen el Treball de Fi de Grau (TFG) en destins com el Max
Planck Institute de Sttutgart, King's College of London, MIT, Georgia Tech, Bell Labs, i les
universitats de Colorado-Boulder, Cornell, New York, Oxford o Trento.
Els estudiants del MPh tenen una mobilitat outgoing limitada degut a la duració d‘un any del
programa. Els programes europeus de màster en fotònica són, en general, de 2 anys (120
ECTS), organitzats en 4 semestres de 6 mesos cadascun. En el cas dels nostres estudiants
tenen només 7 mesos per a les assignatures i 3,5 mesos per al TFM (de només 16 ECTS).
Això fa que la mobilitat sigui molt limitada. Tot i així, els estudiants poden realitzar el TFM en
altres centres de recerca espanyols o estrangers i també en empreses especialitzades en
fotònica, fora dels esquemes de mobilitat Erasmus. A canvi, cada any tenim uns 5-6
estudiants Erasmus incoming que vénen a fer el 3r i/o 4rt semestre a l’ETSETB. Els
estudiants provenen sobretot de França (Universitat de Marseille, de Bretagne i de Toulouse
“Paul Sabatier”) i d‘Alemanya (Karlsruhe School of Optics and Photonics (KSOP), Universitat
de Jena o Universitat de Aalen), però també de Grècia o de Polònia.
Els nostres alumnes obtenen una formació molt ben valorada per l’empresa i amb una de les
taxes d’ocupació més altes en el mercat laboral, segons els informes disponibles, que
corresponen a titulacions prèvies a l’EEES. L’informe de la Fundació Everis de l’any 2016
situa el nostre centre entre els tres millor valorats per les empreses a nivell estatal.
Els àmbits de treball de l’enginyer/a de telecomunicació abasten tots els sectors productius,
tant els propis de les TIC com els de la indústria i serveis en què les TIC són necessàries, en
tant que en milloren la productivitat i aporten valor afegit. Els nostres titulats treballen en
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empreses operadores i proveïdores de xarxes i serveis o de subministrament d’equips, en
consultories tècniques i de negoci, en el disseny de components electrònics i en sectors tan
diversos com la informàtica, l’aeronàutica, la sanitat, el transport o l’energia, entre molts
altres. Les sortides professionals inclouen des de càrrecs de direcció i gestió, emprenedoria,
caps d’àrea o de projecte fins a la investigació i el desenvolupament d’aplicacions o tasques
tècniques. Tenim antics alumnes de l’escola ocupant càrrecs de responsabilitat en les
empreses amb més prestigi del sector: Orange, Everis, Telefónica, Google...
En el cas dels estudiants del MPh, un 75-80% han continuat la seva carrera professional
amb un doctorat relacionat amb la fotònica i s‘estan incorporant actualment com a
investigadors o professors en diferents centres d‘investigació i universitats del món. La resta,
el 20-25%, estan treballant en càrrecs d’especialització en fotònica a empreses com per
exemple Sensofar, Idiada, Ficosa, SnellOptics, Visiometrics, Impetux, Fractus, Davalor
Salud, etc.
El nombre de professors, sovint anomenats Personal Docent i Investigador (PDI), que ha
tingut com a primera assignació de docència l’ETSETB durant el curs 2015-2016 és de 206,
PDI Permanent
Doctor

PDI Permanent No
Doctor

PDI No Permanent
Doctor

PDI No Permanent
No Doctor

TOTAL

197

5

2

2

206

Catedràtic
Titular
Universitat Universitat

53

122

Catedràtic
Escola
Universitària

Titular Escola
Universitària

Agregat

1

5

15

Col·laborador
Associat
Permanent

6

3

Altres

Total

1

206

La categoria “Altres” inclou: Emèrits, Lectors, Visitants i altres categories de professorat
Hi ha però un gran nombre de professors que tenen com a primera assignació altres centres
de la UPC però també imparteixen docència a l’ETSETB. El nombre total de professorat que
ha impartit docència durant el curs 2015-16 és de 300.
Els professors destaquen per la seva activitat de recerca que incideix directament en la
qualitat de l’oferta docent de les titulacions impartides. La investigació a l'ETSETB no és
aïllada, sinó que s'integra dins la Recerca TIC del Campus Nord. En els darrers 25 anys, els
professors i investigadors de la UPC-ETSETB han publicat més de 5.000 articles en revistes
internacionals i han desenvolupat més de 1.700 projectes en R+D+I, i s’hi han llegit més de
700 tesis doctorals i registrat més de 220 patents.
El professorat de l’Escola ha rebut diversos premis i reconeixements per la seva activitat
docent i investigadora, tant nacionals (distinció Jaume Vicenç Vives 2012 per la iniciativa
CDIO) com internacionals (premi a la millor tesi doctoral d’Europa 2014). Els rànquings
internacionals posicionen la UPC com la universitat espanyola líder en el camp de
l’Enginyeria de Telecomunicació (Electrical and Electronic Engineering) i en destacades
posicions en l’àmbit internacional: als QS World University Rankings by Subject (2015) la
UPC se situa entre les 100 primeres universitats del món i com a universitat líder de l’Estat,
mentre que als rànquings I-UGR de Universidades Españolas es posiciona com la primera
universitat espanyola en la disciplina de les Telecomunicacions.
http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/Electrical-ElectronicEngineering-2016.html(E7.3)
Presentació de les titulacions a acreditar
Grau en Enginyeria Física
El Grau en Enginyeria Física (GEF) va dirigit a estudiants amb molt bones aptituds en física i
matemàtiques que desitgen aplicar els principis de les ciències bàsiques a problemes
tecnològics en un entorn multidisciplinari. L'objectiu és proporcionar-los una formació
generalista sòlida en els fonaments de la física que s'apliquen a diverses branques de
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l’enginyeria moderna perquè puguin entendre les bases científiques de les tecnologies
emergents i poder així cursar posteriorment qualsevol màster d'arreu del mon relacionat amb
la física i les noves tecnologies, així com en altres enginyeries (telecomunicació, electrònica,
industrial, ...).
Al GEF s'ofereix un total de 40 places de nou ingrés, amb una nota de tall al voltant del 12. A
la pràctica, però, el nombre d'estudiants que accedeixen cada any se situa entre 55 i 60
perquè també entren estudiants del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS)
que fan una doble titulació i han triat el GEF com a segona opció.
A diferència dels graus TIC de l'ETSETB, només s'obre un grup de tarda per curs del pla
d'estudis, que a la tardor fa les assignatures del primer quadrimestre del pla d'estudis i a la
primavera les del segon, sense que els estudiants que no superen una assignatura tinguin
l'opció de tornar-la a cursar el quadrimestre immediatament posterior.
Màster en Enginyeria de Telecomunicació
El màster en Enginyeria de Telecomunicació sorgeix arrel de la implantació del nou model
d'EEES. Les antigues titulacions d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació i Enginyeria de
Telecomunicació s'extingeixen per donar pas als Graus d'Enginyeries relacionades amb les
telecomunicacions, i el màster en Enginyeria de Telecomunicació. L'objectiu es crear una
titulació que doni les mateixes competències professionals que l'anterior Enginyeria de
Telecomunicació, però que també permeti assolir un perfil investigador per poder accedir als
programes de doctorat.
Aquest màster va dirigit als graduats d'aquests nous graus, encara que en els primers anys
trobem alumnes que accedeixen a partir de les dues titulacions antigues. En el moment de
dissenyar-lo hi havia diverses variables i es va optar sempre per crear un màster que fos
exigent i que preparés els estudiants de la millor forma possible:
 La duració podia variar en una forquilla d'entre 66 a 120 ECTS. Es va escollir 120 ECTS.
 La impartició podia ser en català, espanyol o anglès. Es va escollir anglès.
 Es podia optar per un model amb moltes assignatures obligatòries però es va buscar la
forma d'oferir màxima flexibilitat.
 S'estan oferint dobles titulacions amb vàries universitats estrangeres i gran nombre de
destins per fer estades internacionals.
 S'ofereixen practiques curriculars optatives i assignatures d’introducció a la recerca
treballant en departaments universitaris o instituts de recerca.
Màster en Enginyeria Electrònica
Aquest màster és una adaptació d’un màster ja existent sense variar la seva orientació
doble: formar professionals competents en l’àmbit de l’electrònica, sempre requerits en el
mercat laboral, i preparar als estudiants amb una vessant més de recerca cap a un possible
doctorat en l’àmbit europeu. Els continguts del màster cobreixen un ampli ventall de les
tecnologies electròniques amb especial èmfasi en les temàtiques que desenvolupen els
grups d’investigació del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC. Aquesta
refundació del màster es va fer amb un fort esperit d’internacionalització, propi de l’EEES. La
docència és totalment en anglès, fet que ha obert les portes a la rebuda de cada vegada
més estudiants internacionals i a la mobilitat dels estudiants locals. Tot i que en els tres
cursos que es porten impartits no es cobreixen les 60 places d’entrada, la demanda
d’aquests estudis va en augment i s’espera que es converteixi en uns estudis de referència.
Màster en Fotònica
El màster en Fotònica sorgeix de la voluntat conjunta de les quatre institucions més
importants que fan recerca en fotònica en l'àrea de Barcelona (tres universitats i un centre
de recerca) d’oferir un programa comú, ampli i complert en el camp de la fotònica, la ciència
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i la tecnologia de la llum, que és una de les disciplines amb un paper clau en el
desenvolupament de la tecnologia del segle 21 amb cada vegada més projecció tan en el
mon de la recerca com en el de la tecnologia. L'objectiu d’aquest màster és proporcionar als
estudiants una base àmplia i sòlida que cobreix diferents àrees de la fotònica, així com les
eines necessàries que els permetin convertir-se en futurs investigadors (amb vista a una
furta tesi doctoral) o en tècnics especialitzats i/o emprenedors en aquest camp.
Degut a la multidisciplinarietat actual en el camp de la fotònica i de les seves múltiples
aplicacions, el programa defineix 5 diferents àrees de optativitat: òptica quàntica, materials
fotònica i nanomaterials, telecomunicacions òptiques i circuits fotònics, biofotònica i imatge
així com enginyeria òptica.
Aquest màster va dirigit a estudiants amb diferents graus de accés. Els més habituals són
els graus en física, enginyeria física, enginyeria de telecomunicacions i grau en òptica i
optometria, però, també tenen accés els estudiants amb un grau en enginyeria elèctrica i
electrònica, enginyeria industrial, o en camps relacionats amb la nanofotònica i nanociència
o la bioenginyeria. El màster té un pronunciat caràcter internacional i es realitza integralment
en anglès.

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

Càrrec

Col·lectiu

Ferran Marqués Acosta

Director ETSETB

PDI

Montse Pardàs Feliu

Sotsdirectora Planificació I Qualitat

PDI

Jordi Casademont Serra

Cap d’estudis de Màsters

PDI

Joaquim Trullàs Simó

Cap d’estudis del GEF

PDI

Isidro Martín García

Coordinador del MEE

PDI

Crina Cojocaru

Coordinadora del MPh

PDI

Josep Lluís Tamarit Mur

Coordinador del GEF

PDI

Jaume Comellas Colomé

Professor MET

PDI

Xavier Aragonès Cervera

Professor MEE

PDI

Jaume Pujol Ramo

Professor MPh

PDI

Marta Carbonell Formiguera

Cap Àrea de Recursos i Serveis

PAS

Alberto Clavero Navarro

Cap Àrea Planificació i Estudis

PAS

Juan Carlos Flores Milan

Cap Relacions Externes

PAS

Míriam Bellver Bueno

Estudiant MET

Estudiant

Miquel García Edo

Estudiant GEF

Estudiant

Judith Medina Pardell

Estudiant MPh

Estudiant
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Estudiant MEE

Estudiant

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació
Amb anterioritat a l’inici del procés de redacció de l’informe d’acreditació, els coordinadors de
titulació, la sotsdirectora de planificació i qualitat i els caps de l’àrea de planificació i de relacions
externes de l’ETSETB van assistir a :
- 14/04/2016 (10h a 12h), reunió informativa sobre el procés de seguiment i acreditació de
titulacions, convocada pel Vicerector de Política Universitària de la UPC
- 17/06/2016 (9.30 a 14h), sessió de formació sobre l’elaboració dels informes de seguiment i
acreditació, realitzada pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC
A principis de juliol es constitueix el Comitè d’Avaluació Interna (CAI) de l’ETSEB per aquest
procés d’acreditació. En formen part membres de l’equip directiu, coordinadors de les titulacions
que s’han d’acreditar, membres del Personal d’Administració i Serveis (PAS) implicats en el
procés d’acreditació, i un professor i un estudiant de cada un dels graus que s’han d’acreditar.
Es convoca la primera reunió del CAI el 18 de Juliol. En aquesta reunió s’analitzen les tasques
que s’han de portar a terme, l’enfocament que s’ha de donar a l’informe i s’assignen
responsables de redacció de les diferents seccions. Els coordinadors de titulació i la sotsdirectora
de planificació i qualitat seran els responsables de la redacció de la major part del text. Els
representants del PAS s’encarregaran de la recollida i gestió de les evidències, així com de la
redacció d’alguns apartat de l’informe. Els professors i estudiants en faran la revisió global i hi
aportaran les seves contribucions un cop feta una primera versió.
A partir d’aquest moment la comunicació es realitza fonamentalment per correu electrònic i es
treballa en l’elaboració del document de manera conjunta.
El dia 16 de Setembre es du a terme la segona reunió del CAI. En aquesta reunió s’analitza el
document inicial i es demana la contribució dels membres del CAI que no han participat fins ara
en la seva redacció per tal d’aportar el punt de vista de professors i alumnes que no estan
directament implicats en la gestió dels títols.
El dia 22 de Setembre es tramet la versió provisional del document al GPAQ. Un cop rebuda la
revisió tècnica per part d’aquest gabinet, el dia 7 d’octubre, es procedeix a elaborar la versió
definitiva. Aquesta es sotmet a exposició pública, informant a tots els membres de la comunitat
de l’ETSETB per correu electrònic, del 17 al 24 d’octubre. El document es va poder consultar a la
Intranet de l’ETSETB durant aquest període. No es va rebre cap aportació com a resultat
d’aquesta exposició pública. El dia 26 es va presentar a aprovació per la Comissió Permanent de
l’ETSETB i es va aprovar per consens.

Valoració de la implicació dels agents i de les evidències aportades
Els agents implicats en l’autoinforme han mostrat un alt grau d’implicació i compromís,
col·laborant en tot moment en l’elaboració d’aquest autoinforme. L’elaboració d’aquest informe ha
suposat un procés d’anàlisi de les titulacions addicional al que es realitza anualment a l’elaborar
els informes i memòries corresponents. Ha estat positiu perquè ens ha permès detectar alguns
aspectes que podem millorar en el desenvolupament de les titulacions, i, en aquest sentit, és
valorat positivament pels col·lectius implicats.
Les evidències i la informació utilitzada per a l’elaboració del document han estat considerades
suficients i adequades pels membres del CAI. La qualitat de les evidències i la informació
utilitzada està garantida perquè majoritàriament prové de les bases de dades oficials de la UPC,
especialment del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ). En els casos en els que hi
hem trobat discrepàncies entre les dades oficials i les que recollim internament, s’ha justificat
aquesta discrepància en els corresponents apartats. El CAI garanteix que les mostres
d’execucions aportades són mostres reals.
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Ara bé, en alguns casos les dades extretes no ens permeten treure conclusions fiables, donada
la recent implantació dels estudis corresponents. Pensem que la contribució d’aquesta anàlisi a la
millora dels títols hauria estat més important si s’hagués realitzat un cop tinguéssim més
promocions i per tant més dades dels titulats.

2. Valoració de l´assoliment dels estàndards
ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits
de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES.

1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el
nivell formatiu corresponent del MECES.
Grau en Enginyeria Física
El perfil de competències (o resultats d’aprenentatge) del Grau en Enginyeria Física es manté tal
com va ser definit a la memòria de Verificació de la titulació (E1.22), avaluat favorablement per
l’AQU (E1.53).
Màster en Enginyeria de Telecomunicació
Les competències del màster en enginyeria de telecomunicació venen definides per l'ordre
ministerial CIN/355/2009 i per tant són consistents amb els requisits de la disciplina i amb el nivell
formatiu corresponent del MECES. Així doncs, les competències definides al document de
Verificació (Evidència E1.26) es mantenen, i no es poden actualitzar fins que ho faci aquesta
ordre ministerial.
De tota manera, en la llista de competències d'aquesta ordre ministerial es troben a faltar
competències relacionades amb el processat de veu, imatge i vídeo, i amb el "machine learning"
o aprenentatge automàtic. Per solucionar aquesta deficiència, en la proposta de modificació
(DOC5.1) del pla d'estudis del màster realitzada el curs 15/16, s'han introduït assignatures
optatives d'aquesta branca de l'enginyeria de telecomunicació (DOC5.1 pàgina 98). També s'ha
ampliat l'oferta de seminaris (assignatures optatives intensives de 2,5 ECTS) amb seminaris
d'aquestes temàtiques (E1.45).
Una altra mancança que es troba en l'ordre ministerial són competències relacionades amb el fet
de que els màsters són la porta d'entrada als doctorats. En l'ordre ministerial no hi ha cap
referència a competències relacionades amb la recerca. Per resoldre aquesta situació, en la
proposta de modificació del pla d'estudis del màster, s'ha proposat una matèria optativa de fins a
15 ECTS denominada "Introducció a la recerca" (DOC5.1 pàgina 164).
Màster en Enginyeria Electrònica
Les competències del Màster en Enginyeria Electrònica estan incloses a l’apartat 3 del document
de Verificació aprovat per l’AQU el juliol de 2013 (evidència E1.27). No s’ha portat a terme cap
modificació explícita d’aquestes, ja que el seu enunciat es basa en els àmbits de l’electrònica en
el que el màster desenvolupa la seva docència, i aquests no han canviat en els darrers tres anys.

Màster en Fotònica
En el cas del Màster de Fotònica no s’ha realitzat cap revisió del perfil de competències de la
titulació, per tant el que consta a la memòria de Verificació (E1.28) segueix essent vàlid.
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1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb
els objectius de la titulació.
Grau en Enginyeria Física
El pla d’estudis i l’estructura del currículum es mantenen tal i com es van definir a la memòria de
verificació (E1.22) i per tant són coherents amb les competències i objectius que s’hi defineixen.
L’oferta d’optatives permet mantenir el perfil d’egrés actualitzat, sense realitzar modificacions del
pla d’estudis. Abans de l'inici del curs 2014-15, el primer en el qual s'havien d'impartir les
assignatures optatives del quadrimestre de tardor del 4t curs, es van crear les següents optatives
específiques del GEF: Computational Biophysics (COMBIO), Biomedical Photonics (BIOPHOT),
Quantum Optical Technologies (QOT), Nanotechnology (nTECH), Advanced Materials (ADMAT) i
Computer Simulation of Condensed Matter (SIMCON), totes elles relacionades amb les Key
Enabling Technologies (E2.6: WEB GEF > Els Estudis > KET), així com Physics of Fluids
(PHYSFLU), Astrophysics and Cosmology (ASTRO) i Relativitat General (RELG). També es van
incloure com optatives al pla d'estudis del GEF algunes assignatures relacionades amb les KET
que s'imparteixen a l'ETSETB: Comunicacions Òptiques, Microones, Antenes, Comunicacions
Digitals Avançades i Economia i Management. A més a més, per facilitar l'accés dels nostres
graduats a alguns màsters de la UPC que els requereixen cursar prèviament assignatures
complementàries o d'anivellament, també vàrem crear uns blocs optatius previs als màsters en
enginyeries de Telecomunicació, Electrònica, Industrial, Nuclear, de l'Energia i Biomèdica. (E2.7:
WEB GEF > Els Estudis > Optatives)
Màster en Enginyeria de Telecomunicació
Tot i que les competències i objectius definits al pla d’estudis i procedents de l’ordre
CIN/355/2009 es mantenen, s'ha realitzat una proposta de modificació del currículum per
mantenir-lo actualitzat (DOC5.1) i que entrarà en vigor aquest curs 2016-17. Les modificacions
de millora realitzades que afecten a l’actualització de continguts són les següents:
1- Ampliació de l'oferta d’optativitat, facilitant la possibilitat de cursar assignatures d’altres
màsters de la UPC amb continguts molt propers a l'enginyeria de telecomunicació.
2- Incorporació de la recerca dins el màster. S'ha modificat el currículum incorporant 3
assignatures d'introducció a la recerca (E1.46), de 5 ECTS cadascuna d'elles, que permeten
involucrar-se en grups de recerca sota la supervisió d'un tutor (DOC5.1 pàgina 164)
3- Definició d’especialitats, incorporant al mateix temps noves assignatures optatives amb els
continguts més actuals en cada àrea:
230689 Wireless Laboratory,
230684 Future (Inter)net(works)
230687 Internet and Networked Economy
230690 Resource Management in Wireless Communications
230631 Optical Fiber Telecommunications Lab,
230685 Advanced Signal Processing: Tools and Applications
230699 Short Range Communications
Optical Fiber Sensor Technologies (Prevista per curs 17/18)
Laboratory of Antennas, Microwaves and Photonics for Communication Systems (Prevista per
curs 17/18)
Optical Remote Sensing and Laser Radar (Prevista per curs 17/18)
L’oferta dinàmica de seminaris de 2,5 ECTS (E1.45), que s’ofereixen conjuntament per als
màsters MET i MEE contribueix també a mantenir actualitzats els continguts que suporten les
competències d’aquests màsters. Aquests seminaris s’ofereixen en els períodes no lectius dels
mesos de febrer i juliol. Els seminaris han de ser autocontinguts i orientats a temàtiques
d’actualitat, i la seva oferta s’actualitza cada curs.
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Màster en Enginyeria Electrònica
Per tal de mantenir actualitzat el perfil d’egrés del pla d’estudis del Màster en Enginyeria
Electrònica, tot mantenint les competències definides al pla d’estudis, s’ha portat a terme una
millora de l’oferta d’optativitat, que es concreta en els següents punts:
1. Actualització d’assignatures optatives
Durant tot el temps en el que el màster s’ha estat impartint, s’ha portat a terme un procés continu
de revisió de les assignatures optatives per tal d’oferir assignatures actuals i atractives per als
estudiants. La revisió consisteix en deixar d’impartir les assignatures que tenen una baixa
matrícula de forma continuada i, aprofitant el grau d’expertesa dels professors del màster,
generar en el seu lloc assignatures que es creuen més interessants pels estudiants. Exemples
d’això han estat la cancel·lació de les següents assignatures:
230672. Electronics Instrumentation Systems for Marine Applications (EIS)
230668. Advanced control of sensors and actuators (ACSA)
230677. Alternating Current Energy Converters: Design, Control and Applications (ACEC)
Actualment, les assignatures ofertes pel curs 2016-17 inclouen les següents optatives noves:
230694. Introduction to Biomedical Electronic Systems (IBES)
230692. Fabrication and Characterization Technologies for Micro and Nano Devices
(TECHDEV)
La llista completa d’assignatures optatives ofertes es pot trobar a l’evidència E1.51.
2. Estructuració de les assignatures optatives
Per tal de dotar de més coherència l’optativitat del màster, s’han agrupat les assignatures per
àrees temàtiques. En concret, pel curs 2016-17 tenim quatre àrees amb les assignatures
corresponents, tal i com es pot comprovar en l’evidència E1.51.
3. Actualització dels seminaris de 2.5 ECTS
Com ja s’ha comentat en el màster MET, l’oferta de seminaris permet mantenir els continguts del
màster actualitzats.
4. Oferta d’assignatures optatives transversals
Pel curs 2016-17, s’ha ampliat l’oferta d’assignatures optatives transversals aprofitant que ja
s’oferien per al màster en enginyeria de telecomunicació. Amb aquesta ampliació l’oferta
d’optativitat del màster guanya coherència, ja que històricament, només se n’oferia una.
Actualment, comptem amb cinc assignatures d’aquest tipus (E1.51).
Màster en Fotònica
El perfil de competències i objectius de la titulació definits a la seva verificació segueixen vigents,
i tant sols s’han realitzat canvis menors, que no modifiquen les competències ni tampoc el
nombre de crèdits obligatoris/optatius per als estudiants. En particular, s’ha canviat el nom a dues
assignatures per adaptar-lo millor al seu contingut, i per al curs proper (2016-17) s’ha introduït
una nova assignatura optativa corresponent a la matèria d‘Òptica Quàntica amb l’objectiu
d’introduir temàtiques noves de molt interès actual i demanades pels estudiants (DOC3.2). El
màster de Fotònica té un gran component optatiu (24 ECTS sobre 60 ECTS) i s’ofereixen
assignatures optatives en cinc àrees d’expertesa. Creiem que aquest és un punt fort del màster.
No obstant, continuar adaptant l’oferta d’optatives als interessos de l’alumne, donat que la
Fotònica es multidisciplinar, és una acció de millora que proposem (230.M.10.2016), per mantenir
aquesta característica del nostre màster al més alt nivell.
Per tal de posar al dia els continguts, cada curs s’actualitzen les guies docents així com es
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busquen els professors més adients per la impartició de les assignatures. Per la programació de
cada curs es tenen en compte els resultats de les enquestes i els suggeriments dels estudiants
que queden reflectits a les actes del consell de Màster (DOC3.3, DOC3.4, DOC3.5, DOC3.6)
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és
coherent amb el nombre de places ofertes.
Grau en Enginyeria Física
Tot i que als documents de verificació (E1.22 i E1.52) es preveu oferir 30 places de nou ingrés al
GEF cada curs, el nombre establert per l'Oficina d'Accés Universitari del Consell Interuniversitari
de Catalunya ha estat de 40 (E4.1 i E6.1), raó per la qual es proposa una acció de millora
(230.M.20.2016) per incorporar aquesta modificació a la memòria de verificació. Les 40 places de
nou ingrés es cobreixen pràcticament en primera assignació com a primera opció d'estudiants de
batxillerat. El nombre d'estudiants que demanen l'ingrés com a primera opció fluctua entre 75 i
100 segons WINDDAT (E4.1), o entre 100 i 125 segons les Dades de UPC (E6.1), situant-se la
nota de tall al voltant del 12. Això sol ja fa que el perfil d'ingrés dels estudiants admesos sigui
adequat a l'alt nivell de la titulació, com s’ha pogut constatar al llarg d'aquests primers anys. A la
pràctica, però, el nombre d'estudiants que accedeix cada curs acadèmic se situa entre 55 i 60
perquè també entren estudiants del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) que fan
una doble titulació i no han triat el Grau en Enginyeria Física com primera opció, la qual cosa
encara garanteix més l'alt nivell dels nostres estudiants. Ara bé, cada curs també accedeixen dos
o tres estudiants amb una nota de selectivitat inferior a la de tall (esportistes d’elit) o per vies
d'accés alternatives al batxillerat (majors de 25 anys i titulats), el nivell del quals no és l'adequat
al grau i, excepte en un cas, abandonen els estudis el primer o segon any.
Inf. Interna (DOC2.6)

Informació extreta de WINDDAT (E4.1)
Demanda

Matriculats només ef

Curs

Oferta

1a opció

Assignats Nota tall

2011-12
2012-13

40
40

85
99

51
53

2013-14

40

83

2014-15
2015-16

40
40

73

2016-17

40

Matriculats CFIS

PAU

altres

total

1a CFIS 2a CFIS

total

11.12
11.97

31
33

3
3

34
36

9
10

14
10

57
57

52

12.14

36

0

36

9

10

55

53
50

12.094
12.564

38
32

3
2

41
34

5
10

14
13

60
57

52

12.202

42

2

44

5

12

61

Les discrepàncies entre la informació del WINDDAT i la interna són degudes a què a la primera
no es tenen en compte els estudiants del CFIS.
El nombre d'estudiants provinents d'altres estudis universitaris és molt reduït. Acostumen a ser
estudiants que, després del primer any en un altre grau, tornen a fer la preinscripció universitària
per accedir al GEF, la qual cosa poden fer perquè tenen una nota de selectivitat superior a 12. En
cada cas, quan ho sol·liciten, es fa un estudi particular de les assignatures que se'ls poden
reconèixer, generalment les de matemàtiques de primer i potser alguna de les matèries de física
general o química. D'altra banda, als estudiants del CFIS se'ls reconeixen automàticament les
assignatures establertes en el pla d'estudis de la corresponent doble titulació (E7.7). Ara bé, si un
estudiant accedeix al CFIS després d'un any en un grau per fer el d'enginyeria física com segona
titulació, també se li poden convalidar algunes assignatures addicionals segons el cas.
Màster en Enginyeria de Telecomunicació
Cada curs acadèmic s'ofereixen 90 places. El nombre de preinscripcions ha estat 78 el primer
any, 117 el segon i 123 el tercer, mentre que el nombre de matrícules efectives han estat 34 el
primer any, 50 el segon i 61 el tercer. L'evolució de la preinscripció i la matrícula és positiva
(E6.3).
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Pel que fa al perfil dels estudiants d’accés, el centre fa un seguiment del rendiment i
abandonament dels estudiants amb informació sobre la seva procedència i titulació d'accés. El
més recent es va presentar en la Comissió Acadèmica de Màsters de 18/07/16 (DOC5.3).
Bàsicament podem classificar el estudiants que accedeixen al màster en 6 perfils. Dos d'ells, els
més minoritaris i els únics que requereixen complements formatius, tenen problemes per superar
el màster.
1- Estudiants que accedeixen al màster amb un grau d'enginyeria de telecomunicació europeu,
de 180 o 240 ECTS: Aquest és el perfil d'entrada natural del màster. No tenen problemes i
només hi ha hagut 1 abandonament.
2- Estudiants que accedeixen al màster amb un grau d'enginyeria de telecomunicació de Mitjà
Orient i Àsia, de 180 o 240 ECTS: Tenen un rendiment més baix que els anteriors però acaben
superant el màster. Hi ha hagut 3 abandonaments de 10 alumnes.
3- Estudiants amb una enginyeria de telecomunicació o electrònica de 5 anys de Llatino-Amèrica:
Tenen un bon rendiment però hem tingut abandonaments per motius extra-acadèmics
(problemes personals, necessitats econòmiques i comencen a treballar, ...). Hi ha hagut 5
abandonaments de 22 alumnes.
4- Estudiants amb un grau que no és d'enginyeria de telecomunicació (informàtica o física) però
que amb complements de formació podrien accedir al màster. Hi ha hagut 6 matriculats d'aquest
perfil i tots han abandonat el màster.
5- Enginyers de telecomunicació de 5 anys espanyols (pla antic). Alguns enginyers es varen
matricular al màster en el seu inici però un gran nombre d'ells varen abandonar-lo quan va sortir
la llei que equiparava els estudis. En aquest darrer curs 2016-17 ja no hem tingut cap sol·licitud
d'aquest perfil. Hi ha hagut 9 abandonaments de 20 alumnes.
6- Enginyers tècnics de telecomunicació (pla antic). Aquests estudiants han de cursar 30 ECTS
de complements formatius del grau d'enginyeria de telecomunicació i pràcticament tots
fracassen. Han abandonat 4 de 6 estudiants.
En general podem dir que el perfil d'accés dels estudiants és l'adequat excepte en els casos
d'estudiants que requereixen complements de formació:
1.
Referent als enginyers tècnics de telecomunicació, en general no solen tenir capacitats per
assolir els mínims continguts que s'exigeixen per accedir al màster.
2.
Referent als estudiants provinents de graus en enginyeria informàtica o físiques. Hi ha
hagut 1 matrícula d'un graduat en físiques i 5 amb graus d'informàtica. Tots 5 han abandonat el
màster abans d'acabar els complements formatius.
Es constata que aquests dos perfils no són del tot adequats per ser admesos al màster. De tota
manera no es creu convenient negar-los l'accés ja que en algun cas sí que progressen
adequadament.
En el cas dels enginyers de telecomunicació ja no és necessari que facin el màster perquè tenen
un títol equivalent.
En quant a l’adequació i eficiència dels complementes formatius, considerem que els
complements formatius per als perfils indicats en l'apartat anterior (enginyers tècnics de
telecomunicació de pla antic i graduats en físiques o enginyeria informàtica) són del tot
necessaris, i estan ben dimensionats per aconseguir la correcta formació d'un enginyer de
telecomunicació. Encara que només els hagin superat 2 estudiants de 12, no es poden modificar
ni reduir.
Un aspecte del pla de millora (230.M.1.2016) consistirà en millorar la informació sobre la dificultat
que representen aquests cursos si no es tenen un coneixements mínims de les àrees bàsiques
de l’enginyeria de telecomunicació.
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Al màster MET es realitza reconeixement de crèdits únicament per experiència professional
acreditada. Es considera adequat reconèixer aquests crèdits ja que són equivalents als que
podrien resultar d'unes pràctiques curriculars en empresa. A les actes de la Comissió Acadèmica
de Màsters (CAM) es recullen els crèdits convalidats cada curs.
Màster en Enginyeria Electrònica
Cada curs s’ofereixen 60 places de nova matriculació al MEE. Les sol·licituds d’admissió han
anant en augment des de les 51 al curs 2013-14, passant per 65 al curs 2014-15 i fins a les 70
del curs 2015-16 (E6.4), i s’espera que continuï la mateixa tendència ja que per l’admissió de
tardor del curs 2016-17 s’han enregistrat ja 40 sol·licituds. El coordinador del màster s’encarrega
d’estudiar les sol·licituds, basant-se en la documentació aportada (expedient acadèmic i CV) i,
excepte en comptades excepcions, l’estudiant és admès al màster ja que el seu perfil s’adequa
als requeriments sol·licitats. En el cas de que l’estudiant tingui un perfil molt allunyat del que seria
un grau TIC, se li ofereix la possibilitat de cursar complements de formació mitjançant
assignatures de nivell de grau. En aquests casos, els estudiants han renunciat a l’admissió. Dels
50-70 estudiants admesos finalment es matriculen 26-29 estudiants per curs (E6.4). Tot i que de
moment la matriculació està bastant per sota de les places ofertes, es pot veure un clar
creixement en la demanda i per tant el nombre de 60 places ofertes es considera raonable.
En quant al perfil dels estudiants d’entrada, tots els estudiants admesos han cursat graus TIC
que els habiliten per cursar el màster amb un mínim d’assignatures optatives de formació inicial
(cursos pont). A més, el nombre d’estudiants que escullen el MEE a partir del grau d’enginyeria
electrònica que s’imparteix en l’ETSETB ha anat en augment en els darrers cursos des de només
1 al primer quadrimestre que es va impartir (tardor curs 2013-14) fins als 13 estudiants amb
aquesta titulació que estan cursant el màster actualment (evidència DOC5.3 pàgina 46). A
mesura que el màster va agafant embranzida i pel fet de fer tota la seva docència en anglès, la
presència d’estudiants estrangers ha estat cada vegada més nombrosa. A mode d’exemple, la
distribució per universitat d’origen dels estudiants al MEE pel curs 2015-16 és de 26 de
Catalunya (13 ETSETB, 9 UPC, 2 resta de Catalunya), 12 de la resta d’Espanya i 10 de fora
d’Espanya (evidència DOC5.3). Als estudiants estrangers, s’han d’afegir els estudiants
d’Erasmus que també han presentat un augment sostingut, amb els 12 actuals.
De tot aquest anàlisi podem concloure que els estudiants del MEE tenen un perfil d’ingrés
adequat per a la titulació. Encara que el nombre de matriculats no cobreix la totalitat de places
ofertes, es pot veure un clar creixement des de la seva posada en marxa en el curs 2013-14,
destacant el fort augment d’estudiants Internacionals. Per tal de millorar la demanda de la
titulació s’està treballant juntament amb l’oficina de relacions internacionals de l’ETSETB per tal
d’oferir dobles titulacions amb el Politecnico de Milano i amb la Czech Technical University
(evidència DOC5.3).
Màster en Fotònica
En el cas del màster de fotònica cada curs s’ofereixen 35 places de nou ingrés. Les sol·licituds
d’admissió han anat oscil·lant en torn a les 40-45 cada curs. El nombre d‘estudiants admesos
directament al programa ha estat de 32-34 estudiants, cobrint la totalitat de les places ofertes
(DOC3.7). A aquests estudiants se’ls afegeixen una mitjana de 5-7 estudiants Erasmus (en el
curs 2016-2017 aquest número ha superat 12 estudiants) i 5 o 6 estudiants del programa
Erasmus Mundus Europhotonics.
Pel que fa al perfil dels estudiants d’accés, a causa de la multidisciplinarietat actual de la fotònica
i les seves múltiples aplicacions tant en ciència com en el àmbit tecnològic, és bastant variat. La
majoria dels estudiants vénen del grau en física, enginyeria física o enginyeria de
telecomunicació, però hi ha també estudiants amb un grau en enginyeria elèctrica, electrònica, o
mecànica, grau en òptica i optometria, grau en nanociència i nanotecnologia, o bioenginyeria.
El perfil dels estudiants d‘accés en els darrers cursos es pot consultar a l’evidència (MPHOT
DOC3.7).
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La comissió d‘avaluació dels sol·licitants està formada pels membres del Comitè Executiu
interuniversitari del Màster, amb representants de tots els centres (UPC, UB, UAB i ICFO) que
s’encarrega d’estudiar les sol·licituds, basant-se en la documentació aportada (expedient
acadèmic, CV i cartes de recomanació). Opcionalment, es considera també una carta de
recomanació de persones que tinguin un historial científic o acadèmic en el camp de la fotònica
que hagin interaccionat amb l'estudiant, l’experiència professional en el camp de la fotònica i
l’activitat científica demostrable com ara col·laboració amb grups establerts de recerca,
publicacions científiques o presentacions en congressos. Després d’aquesta avaluació, excepte
en comptades ocasions, l’estudiant és admès al màster si el seu perfil s’adequa als requeriments
sol·licitats.
En el cas de que el perfil de grau de l’estudiant sigui massa allunyat o el seu expedient acadèmic
molt just, se li rebutja la sol·licitud. Fins ara, no hem ofert la possibilitat de cursar complements de
formació mitjançant assignatures de nivell de grau. En els darrers cursos s’ha posat de manifest
que alguns perfils, com per exemple els graduats en Optica i Optometria, enginyeria industrial o
biofotònica, han de fer un esforç molt important per el seguiment del Màster, sobretot en l’inici.
Això ha portat a alguna queixa d’altres estudiants en el sentit de que la presència d’aquests
alumnes podria tenir conseqüències en el nivell del Màster. Per això proposem estudiar la
possibilitat d’oferir complements formatius com una acció de millora (230.M.9.2016).
Donat que el màster és de només 60 ECTS, fins aquest curs la normativa UPC no permetia
reconeixement de crèdits.
Aquest anàlisi conclou que els estudiants del MPh tenen un perfil i un nivell d’ingrés adequat per
a la titulació. El nombre de matriculats en el programa, juntament amb els estudiants Erasmus,
cobreixen la totalitat de places ofertes. Destaquem també el nombre importat d’estudiants
estrangers.
Presència de la perspectiva de gènere en la impartició de les titulacions a l’ETSETB:
El perfil d’ingrés a les titulacions de l’ETSETB, com no pot ser d’altra manera, ofereix igualtat
d’oportunitats per tots els gèneres. De la mateixa manera, es vetlla perquè no es produeixi cap
tipus de discriminació que pugui afectar a la progressió dels estudiants. Com a exemple, l’escola
en la seva web i fulletons promocionals sempre ha vetllat per tenir una paritat de presència en les
imatges d’estudiants i estudiantes. Malgrat tot, el percentatge de noies en els nostres estudis és
sensiblement més baix que el de nois. Per exemple, al curs 15-16, el percentatge de noies va ser
del 21.2% al Grau d’Enginyeria Física, 13.6% en el màster MET, 6% en el màster MEE i 29% en
el màster de Fotònica.
Per aquest motiu, l’ETSETB participa en diverses accions. Entre elles destaca Girls in ICT day a
l’ETSETB que s'emmarca dins del projecte +NoiesTIC. Aquesta iniciativa que s’està
desenvolupant actualment a la UPC, posa l’accent en accions orientades a: un millor
aprofitament del talent femení, posar en valor el treball de les dones en la ciència i l’enginyeria,
apropar els estudis politècnics a les dones joves, i incrementar el nombre de vocacions.
Es pot trobar informació més detallada sobre aquest apartat en les línies estratègiques del III Pla
d'Igualtat de Gènere de la UPC, acord núm.145/2016 aprovat pel Consell de Govern el passat 19
de juliol del 2016 (DOC1.20) .
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1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats (incloent distribució
horària de les matèries).
Grau en Enginyeria Física
La distribució de crèdits per matèria del Grau en Enginyeria Física es manté tal com va ser definit
al document de verificació de la titulació (E1.22). A cada matèria correspon un nombre de crèdits
múltiple de 6 per poder-la impartir en assignatures de 6 crèdits (5 per quadrimestre) que
correspon a unes cinc hores setmanals de classe. Tot i ser una planificació horària exigent, els
resultats obtinguts pels estudiants confirmen que és la més adequada.
El principal mecanisme de coordinació és la Comissió Acadèmica del GEF (CAef) formada pel
director de l'ETSETB, el cap d'estudis del GEF, el coordinador i el sots-coordinador acadèmic del
GEF, i el director del Departament de Física, que es reuneixen periòdicament per anar fent el
seguiment del grau i dirigir-lo. El cap d’estudis, el coordinador i els sots-coordinador formen la
Comissió dels TFGef per als temes relacionats amb el Treball de Fi de Grau. El dia a dia el porta
el cap d'estudis, que forma part de l'equip directiu de l'ETSETB, amb el suport dels servei de
gestió i suport de l'ETSETB. D'altra banda, al final de cada curs acadèmic es reuneixen la
Comissions d'Avaluació curricular de la Fase Inicial (CAFIef) i de la Fase Obligatòria (CAFOef,
recentment desdoblada en una específica per a les assignatures del 2n curs del pla d'estudis i
una altra per a les de 3r). Els membres de la CAef, quatre dels quals són professors del grau,
també formen part de la CAFIef i/o la CAFOef, i amb la interacció amb els membres de les
diferents comissions, els professors i els estudiants, es detecten possibles disfuncions entre les
diferents assignatures i/o matèries.
A més a més, a mida que s'anava implantant el grau, el quadrimestre anterior a la posada en
marxa de cadascun dels quatre cursos del pla d'estudis, es va fer una Jornada Docent oberta a
tots els professors del grau en la qual els professors que havien d'impartir una nova assignatura
exposaven el programa que tenien previst fer (E5.5).
En conjunt, doncs, la titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats. Aquests
mecanismes, junt amb la recollida d’informació i resultats rellevants per a la gestió eficient de la
titulació previst en el SGIQ (punt 3.1 d’aquest autoinforme), permeten el bon desenvolupament
dels estudis.
Màster en Enginyeria de Telecomunicació
En el cas del MET, la coordinació docent es realitza mitjançant la Comissió Acadèmica de
Màsters (CAM) que es reuneix com a mínim un cop cada quadrimestre. Aquesta comissió està
formada pel director de l'ETSETB, el cap d'estudis de màsters, el sotsdirector de relacions
internacionals, el director del departament d'enginyeria electrònica, els coordinadors del màsters
en enginyeria electrònica, el coordinador del màster en enginyeria de telecomunicació, el cap de
serveis de gestió i suport del centre, el cap de l'àrea de gestió acadèmica del centre i un
professor de cada departament que imparteix classes al màster. Les seves actes es recullen a
DOC5.3.
El màster té una estructura on els alumnes cursen només 3 quadrimestres d'assignatures (90
ECTS), essent 45 ECTS obligatoris i 45 ECTS optatius. Aquestes assignatures s'han dissenyat
de forma que es poden cursar de forma molt flexible, on els continguts són molt estancs i hi ha
molt poca dependència entre continguts d'una assignatura i una altra. Els requisits i pre-requisits
s'han reduït al mínim possible (veure "Enrolment Guide" d' E1.47).
Aquesta estructura fa que hi hagi molt poques incidències de coordinació docent; malgrat tot, la
CAM actua en cas d'haver-n’hi alguna.
A part, el cap d'estudis de màsters i els directors dels màsters fan reunions amb professors per
tal de millorar/adaptar els continguts de les assignatures. Aquestes reunions no tenen una
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periodicitat establerta sinó que es realitzen quan es creu necessari. Es realitza una proposta de
millora (230.M.3.2016) que contempli una planificació de reunions de coordinació vertical y
horitzontal d'assignatures.
La planificació horària és molt complexa ja que hi ha moltes assignatures, de diferents tipus
(bridge, core, intensificació/especialitat i optatives), i els estudiants tenen molta flexibilitat per
escollir les assignatures a cursar. La solució presa és que les classes de bridge es fan sempre
per la tarda, per no solapar-se amb les classes de core que es fan sempre pel matí. Per la resta
d'assignatures intensificació/especialitat/optatives, s'intenta que s'imparteixin en horari de tarda
per no solapar-se amb el core, però en alguns casos no és del tot possible.
El volum de càrrega de classes per a l'estudiant no és molt elevat ja que cada assignatura de 5
ECTS té 3 hores de classe per setmana. Si l'estudiant matricula 30 ECTS, que és el normal, té
18 hores de classe per setmana.
Màster en Enginyeria Electrònica
L’òrgan de coordinació del MEE és la ja mencionada Comissió Acadèmica de Màsters (CAM).
Tot i això, en el cas del MEE es compta també amb la Comissió Acadèmica del MEE. Aquesta
comissió està formada pel Coordinador Acadèmic de Màster, el Director del Departament
d’Enginyeria Electrònica, el responsable de Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i un
representant dels professors del MEE. Aquesta comissió es reuneix quadrimestralment amb
l’objectiu de fer un seguiment del màster, consensuar les accions de millora i assignar les
assignatures optatives de formació inicial (cursos pont) als estudiants de nova entrada segons el
seu perfil (evidència DOC4.7). Els acords d’aquesta comissió es proposen dins de les reunions
de la Comissió Acadèmica de Màsters de la ETSETB que és l’òrgan de govern de l’escola en
l’àmbit dels estudis de màster. Habitualment els acords de la Comissió Acadèmica del MEE són
inclosos a l’acta de la CAM sense cap modificació.
A més de la supervisió de la Comissió Acadèmica del MEE, la coordinació requereix reunions
amb els responsables de les assignatures per tal de revisar temaris, objectius d’aprenentatge i
sistemes d’avaluació. Aquestes reunions no tenen una periodicitat definida. Per tant, es planteja
com a pla de millora (230.M.3.2016) dissenyar i portar a terme un calendari eficient i realista
d’aquestes reunions.
Pel que fa a la distribució horària de les matèries, la coordinació es realitza a tres bandes entre el
Cap de Planificació i Estudis de l’ETSETB, els responsables de les matèries i el Coordinador
Acadèmic del MEE. La proposta d’horaris pel següent curs es fa al final de juny de forma que hi
hagi entre 2 i 3 setmanes per a acordar les modificacions segons les restriccions de cada part
implicada. S’ha de mencionar que el nostre màster té classes presencials únicament en la franja
horària de 14:00 a 20:00 per tal d’afavorir la compatibilitat dels estudis de màster amb altres
activitats. Aquest fet complica molt la definició d’uns horaris. Amb l’objectiu de minimitzar
possibles solapaments d’assignatures, es segueix el criteri de fixar a la mateixa franja horària
assignatures de la mateixa àrea temàtica i que es consideren seqüencials.
Màster en Fotònica
En el cas del MPh, la coordinació docent es realitza per mitjà del Consell de Màster i del Comitè
Executiu del Màster. El MPh és interuniversitari participant-hi la UPC (coordinadora), la UAB, la
UB i el ICFO. La relació i participació entre les diferents institucions està regulada mitjançant
conveni (DOC3.15). El Consell de Màster està format per 3 representants de la UPC, 2
representants de la UB, 2 representants de la UAB, 1 representant de l’ICFO i 2 representants
dels estudiants. Es reuneix com a mínim un cop a l’any de manera ordinària i sempre que es
requereixi de manera extraordinària. En la reunió anual es planifiquen les línies generals del
proper curs acadèmic a partir de l’anàlisi del curs passat, tal com es pot veure en les actes
d’aquestes reunions: DOC3.3, DOC3.4, DOC3.5, DOC3.6.
El Comitè Executiu del Màster està format pels director i codirector del Màster (els dos PDI UPC)
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i un coordinador de cadascuna de les institucions que hi participen (en total 6 persones). Es
reuneix amb una periodicitat entre 6-8 setmanes de forma ordinària i sempre que es requereixi de
manera extraordinària. El Comitè Executiu actua com a comissió avaluadora per a les admissions
en el programa, concreta i posa en marxa la planificació realitzada pel consell de màster i informa
als professors de les diferents assignatures sobre el feed-back rebut per part dels alumnes i dels
aspectes a millorar. Pel que fa a la planificació horària de l’estudi, les guies docents de les
assignatures, a les que els estudiants tenen accés a traves del web, contenen per cada
assignatura aquesta planificació (E3.3). Tot i que els acords del Comitè Executiu són ratificats pel
Consell de Màster, no es realitzen actes de les seves reunions y en aquest sentit proposem una
acció de millora (230.M.12.2016) per documentar en les actes corresponents els acords del
Comitè Executiu, independentment de la seva ratificació posterior en Consell de Màster.
El màster té una càrrega de 60 ECTS, 20 dels quals corresponen a assignatures obligatòries, 24
a assignatures optatives i 16 a la tesi de Máster (o TFM). Les assignatures optatives estan
agrupades en blocs, que són orientatius per l’estudiant, que es pot matricular de les que vulgui.
Al ser admesos en el màster el Comitè Executiu assigna un tutor als estudiants (veure la
evidència DOC3.17 2016-2017) que els podrà ajudar en tot el que calgui i que ha d’autoritzar la
seva proposta de matrícula. Aquesta estructura fa que hi hagi molt poques incidències de
coordinació docent al llarg del curs, però si cal es reuneix el Comitè Executiu per resoldre-les.
A nivell global de l’ETSETB, les enquestes de satisfacció al PDI recullen la valoració amb la
coordinació entre assignatures del pla d’estudis en què participen. Aquesta valoració en els
darrers cursos ha estat de 3 i 2,9, en una escala de 1 a 5. Per tant, a nivell global, la coordinació
entre assignatures es podria millorar. Als graus TIC, als quals imparteixen docència la majoria
dels professors de l’ETSETB s’estan portant a terme diverses accions per millorar aquesta
coordinació, com es pot veure al recull d’accions de millora realitzades en cursos anteriors
(evidència DOC1.3). En el cas dels màsters MET i MEE es proposa iniciar una acció de millora
(230.M.3.2016, 230.M.4.2016), com es pot veure al pla de millora de la secció 3 d’aquest
document.
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1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu
sobre els resultats de la titulació.

Grau en Enginyeria Física
La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la UPC (NAEG, E5.1), que s'actualitza cada
curs i enguany ha passat a ser la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màsters
(NAGRAMA, E5.2) estableix pràcticament la totalitat de normatives que afecten als estudiants de
grau. A partir d'ella s'ha elaborat la Normativa Acadèmica del GEF (NAef, E2.30) en la qual es
recullen de forma molt concisa l'aplicació dels punts de les NAEG i NAGRAMA directament
relacionats amb el GEF. En concret s'han establert dos blocs d'avaluació curricular al GEF; la
Fase Inicial del 1er curs del pla d'estudis, i la Fase Obligatòria (recentment desdoblada en una
d'específica per a les assignatures del 2n curs i una altra per a les de 3r). Les comissions
d'avaluació curricular corresponents es reuneixen al final de cada curs (E8.4 accés restringit
intranet GEF), per estudiar quins estudiants les superen, requalificant si cal amb un 5 alguna
assignatura suspesa per un estudiant amb una nota igual o superior a 4 per tal de que superi el
bloc i pugui seguir els estudis al ritme previst. També s'aplica la normativa de permanència a la
Fase Inicial, si bé només s'ha aplicat realment en algun cas perquè els estudiants que no la
superen ja han abandonat els estudis.
Atès que els apartats de la normativa relacionats amb el Treball de Fi Grau (TFG) són més
complexes, i els procediments a seguir que comporta també ho són, s'ha establert una normativa
específica per al TFG (E2.18) que s'hauria de simplificar (proposta de millora 230.M.21.2016).
Pel que fa a les pràctiques externes, que al GEF són optatives i es fan majoritàriament en centres
de recerca, sovint relacionades amb el TFG, no s'ha fet cap normativa específica i s'aplica la de
la UPC (E5.6).
L’aplicació d'aquestes normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre
els resultats de la titulació, sobretot en el cas de les avaluacions curriculars. En alguns casos,
però, els procediments que impliquen poden ser excessius, com en el cas del TFG, i poden
limitar les iniciatives dels professors per millorar la titulació i dels estudiants per millorar la seva
formació, especialment en el cas de la realització de pràctiques externes.
Màster en Enginyeria de Telecomunicació
A les actes de la CAM hi ha la documentació relativa a l'aplicació de la normativa de
permanència (DOC5.3). L'aplicació d'aquesta normativa, que bàsicament consisteix en
desvincular de la universitat a aquells estudiants que no hagin superat 15 ECTS en el seu primer
any en el màster, es considera positiva ja que evita tenir matriculats a alumnes que no tenen
capacitat o temps per seguir el màster, amb el conseqüent estalvi d'esforç i diners tant per part
de l'alumne com de la universitat.
A les actes de la CAM està disponible també la documentació relativa al reconeixement de
crèdits per experiència professional (DOC5.3). El reconeixement de crèdits per experiència
professional acreditada es considera convenient per equiparar la càrrega del màster entre aquells
alumnes que escullen realitzar pràctiques externes curriculars i aquells que no les poden fer
perquè ja porten uns quants anys treballant. En aquest cas, es poden convalidar per experiència
laboral tants crèdits com els permesos en les pràctiques externes curriculars.
El reconeixement de crèdits per assignatures d'altres plans d'estudi (convalidació d'assignatures)
les realitza el cap d'estudis de màsters i es troben en els expedients de cada estudiant.
No hi ha hagut fins ara cap sol·licitud de transferència de crèdits.
La normativa de TFM (E1.11) l'aplica el tribunal de 3 professors creat específicament per a cada
lectura de TFM.
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La normativa de pràctiques externes (E1.1) està supervisada i aplicada pel sotsdirector de
relacions amb empreses. El centre disposa d'un sotsdirector dedicat en exclusivitat a fomentar la
relació dels estudiants amb les empreses ja que aquesta té una importància crítica per a la
inserció laboral dels titulats.
Màster en Enginyeria Electrònica
A l’evidència DOC5.3 podem veure a la darrera acta de la CAM un exemple dels impactes que
tenen l’aplicació de la normativa de permanència així com l’informe de rendiment del màster
MEE. També podem trobar els casos en el que s’ha reconegut crèdits per experiència laboral,
segons la normativa corresponent. Com es pot veure, la normativa de permanència té un impacte
positiu ja que el rendiment dels estudiants desvinculats és extremadament baix com per
considerar la seva desvinculació del màster com la solució més adient. En quant a la normativa
de reconeixement de crèdits per experiència laboral, també es considera adequada ja que ajuda
a certs estudiants que compaginen estudis i treballs en l’àmbit de l’electrònica a que es reconegui
aquesta feina com un equivalent a les pràctiques en empresa del màster. Les altres normatives
associades al màster com la pròpia normativa del màster MEE, normativa de TFM i de pràctiques
en empreses, permeten mantenir una activitat docent de qualitat cadascuna en el seu àmbit
d’aplicació.
Màster en Fotònica
Pel que fa a la normativa de permanència per aquells estudiants que prefereixen cursar el màster
en més d’un any, s’aplica la normativa establerta a la NAGRAMA: l’estudiant ha d’aprovar un
mínim de 15 ESTS/curs acadèmic.
Al ser un programa de només 60 ECTS, en general no es fa reconeixement de crèdits d’altres
titulacions.
A més de les normatives ja mencionades, a nivell global de l’ETSETB s'ha establert el Protocol
d'actuació en cas de realització d'actes fraudulents a les proves d'avaluació (E1.21) per aplicar el
que estableixen les NAEG i NAGRAMA.
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1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments i del
procés d’acreditació de l’ensenyament.
Cap de les titulacions que aquí es tracten havia estat acreditada anteriorment. Únicament el Grau
en Enginyeria Física i el Màster en Fotònica havien presentat informes de seguiment a l’AQU,
que es poden consultar a E1.50 i E1.19. Les dades i anàlisi corresponents al seguiment anual de
totes les titulacions, excepte el Màster en Fotònica, es recullen a la memòria i informe de gestió
que es presenten a la Junta de l’ETSETB (E1.16).
Els informes de seguiment anual per el Màster en Fotònica s’elaboren a partir de les memòries
que resumeixen tota l’activitat del curs (DOC3.33 DOC3.34, DOC3.35) corresponents a les
memòries 2012/13, 2013/14 i 2014/15 respectivament). Aquestes memòries s’analitzen a les
reunions anuals del Consell de Màster, i es recullen a les actes d’aquestes reunions, que es
poden consultar a les evidències DOC3.3, DOC3.4, DOC3.5, DOC3.6. Es presenta com a acció
de millora (230.M.18.2016) incorporar també la informació de seguiment d’aquest màster als
informes que es presenten anualment als òrgans de govern de l’ETSETB.
Grau en Enginyeria Física
Posteriorment a la verificació del grau només s’ha fet una lleugera modificació (E1.52) a
l'assignació de les competències genèriques (transversals) a les diferents matèries (E2.1)
avaluada favorablement per l’AQU (E1.44).
Les propostes de millora indicades en els informes de seguiment del GEF (E1.50), és a dir,
establir els procediments per a la realització del TFG, i desenvolupar un programa de mobilitat
internacional i pràctiques no curriculars a l’estiu en centres de recerca, ja s’han aplicat i no han
suposat cap modificació de la memòria de verificació.
En el pla de millora que es presenta juntament amb aquesta acreditació s’ha incorporat l’acció
230.M.20.2016, consistent en la modificació del nombre de places de nou ingrés del GEF,
d’acord amb el nombre establert per l'Oficina d'Accés Universitari del Consell Interuniversitari de
Catalunya. Aquesta acció de millora implica la modificació de la memòria de verificació.
Màster en Enginyeria de Telecomunicació
En el document d’avaluació de verificació de la titulació del MET (E1.48) es van incloure dues
propostes de millora per part de la comissió avaluadora. Aquestes dues propostes ja s’han portat
a terme i es descriuen a continuació:
1. Reducció dels crèdits optatius de formació optativa inicial (cursos pont)
Es redueixen les assignatures de formació optativa inicial a cursar pels alumnes que provenen de
graus d'enginyeria de telecomunicació especialitzats. Són assignatures que es realitzen dins els
120 ECTS del màster però van a càrrec de crèdits optatius. S'ha reduït una assignatura d'aquest
tipus per a cadascuna de les 4 titulacions de grau en enginyeria de telecomunicació
especialitzades que accedeixen i així permetre disposar de més crèdits optatius (E1.2 pàgina 24).
2. Desenvolupar les guies per a la realització del TFM i pràctiques externes
En aquest sentit, es pot trobar al web de l’ETSETB una guia complerta en anglès on es descriu
amb detall els procediments per a la realització dels TFM en l’àmbit TIC en el que s’inclouria el
MET (evidència E1.12). La informació cobreix tot el procés del TFM començant per on trobar
temes per a desenvolupar el TFM, com matricular-lo, com s’assigna el tribunal, com dipositar el
document del TFM a l’intranet i en cas de que pugui ser un treball confidencial com fer la
documentació corresponent. Finalment, s’informa de les dates de matrícula del TFM així com de
les dates límits per a presentar-lo.
En quant a la informació relativa a les pràctiques externes, al web de l’ETSETB apartat Convenis
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de Cooperació Educativa (E1.8) es pot trobar una guia detallada dels procediments a seguir. Les
pràctiques externes no són obligatòries a cap dels màsters impartits a l’escola i com que els
procediments són iguals per a estudiants de grau, la informació no està en anglès, tot i que amb
l’ajut d’aquesta guia i l’orientació del tutor els estudiants interessats aconsegueixen realitzar les
pràctiques de forma satisfactòria. Com a pla de millora (230.M.2.106), es pretén fer disponible
tota aquesta informació en anglès.
Com a conseqüència de les recomanacions realitzades a l’informe de Verificació de l’AQU i del
pla de millores (DOC1.3) establert durant el seguiment de la titulació, el curs 15-16 es realitza la
primera modificació del màster (DOC5.1), que s’implanta el curs 16-17. Les propostes de millora
que incorpora a més de la reducció de crèdits optatius ja comentada, són les següents:
3. Millora de la flexibilitat del pla d'estudis:
a) Incorporació d'especialitats dins el màster (DOC5.1 pàgines 4 i 96): Fins ara el màster no tenia
especialitats, en la seva nova versió es podrà cursar sense especialitat o amb una de les 6
especialitats següents:
- Comunicacions sense fils.
- Comunicacions per fibra òptica.
- Antenes, microones i fotònica per a les comunicacions i l'observació de la Terra.
- Xarxes i tecnologies d'Internet.
- Electrònica.
- Multimèdia.
Cursar el màster amb especialitat representa realitzar 45 ECTS comuns i generalistes, 30 ECTS
de l'especialitat, 15 ECTS optatius i 30 ECTS de Treball Final de Màster (TFM). Aquesta opció
dóna la possibilitat de cursar uns estudis equivalents a cursar el màster d'enginyeria de
telecomunicació més un màster molt especialitzat en una àrea específica, ja que l'alumne, si
escull els crèdits optatius i el TFM de l'especialitat que cursa, pot arribar a cursar fins a 75 ECTS
d'aquesta especialitat. De tota manera, el títol que obté és només el del màster en enginyeria de
telecomunicació.
b) Per ampliar l'oferta d’optativitat i tenint en compte que la UPC ofereix altres màsters amb
continguts molt propers a l'enginyeria de telecomunicació, es permet cursar fins a 15 ECTS
d'assignatures d'aquests màsters, sota la supervisió del tutor: màster en fotònica, màster en visió
per computador, màster en enginyeria electrònica, màster en intel·ligència artificial, màster en
innovació i investigació en informàtica i màster en enginyeria informàtica (DOC5.1 pàgina 52).
c) En les primeres edicions del màster els alumnes havien de cursar un primer semestre amb 6
assignatures obligatòries/generalistes. Aquestes assignatures normalment són les que
requereixen més esforç als alumnes i això representava un quadrimestre molt carregat. S'ha
modificat la normativa per a que es pugui cursar una assignatura d'intensificació, que des del
punt pràctic representa una assignatura optativa, i que normalment requereix menys esforç i és
més atractiva per a l'alumne (DOC5.1 pàgina 65).
4. Incorporació de la recerca dins el màster:
Al llarg de les edicions anteriors s'ha detectat la voluntat de varis alumnes de començar a fer
recerca dins el màster, per després poder continuar amb un programa de doctorat i fins al
moment l'única opció possible era dins el TFM. S'ha modificat el currículum incorporant 3
assignatures d'introducció a la recerca (E1.46), de 5 ECTS cadascuna d'elles, que permeten
involucrar-se en grups de recerca sota la supervisió d'un tutor (DOC5.1 pàgina 164) Aquesta
opció dóna la possibilitat d'incorporar-se en grups de recerca des del primer any del màster i si
s'ajunta amb el TFM representa la possibilitat de cursar fins a 45 ECTS de recerca dins el
màster.
5. Canvi en les assignatures de la intensificació d'electrònica:
Al llarg de les primeres edicions es va veure que les assignatures d'intensificació d'electrònica,
que són compartides amb el màster d'enginyeria electrònica, eren d'un nivell massa elevat per
als estudiants d'enginyeria de telecomunicació. Es varen canviar aquestes assignatures per fer-
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les més coherents amb el perfil d'aquests estudiants (DOC5.1 pàgina 95).
Addicionalment, en aquest procés de modificació s’ha sol·licitat l’eliminació d’un segon itinerari
d’aquesta titulació a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
que mai s’ha arribat a implantar.
Les millores que es proposen en el procés d'acreditació actual no suposen una modificació de la
memòria de la titulació.
Màster en Enginyeria Electrònica
En el document d’avaluació de verificació de la titulació del MEE (E1.54) es van incloure dues
propostes de millora per part de la comissió avaluadora. Aquestes dues propostes ja s’han portat
a terme i es descriuen a continuació:
1. Reducció dels crèdits optatius de formació inicial (cursos pont)
En aquest sentit, es proposa reduir el nombre d’assignatures ofertes de 8 a 6. L’assignatura
Microwave Circuits es deixaria d’oferir ja que els seus continguts no són imprescindibles per a
poder seguir les assignatures obligatòries del màster. En el curs 16/17 ja no s’ha inclòs aquesta
assignatura com a prerequisit de cap dels estudiants matriculats. Per altra banda els continguts
de l’assignatura Power Electronic Circuits s’han incorporat parcialment a l’assignatura de Control
Theory and Applications. Així, aquesta darrera assignatura donaria servei a la assignatura
obligatòria Power Control and Processing.
2. Desenvolupar les guies per a la realització del TFM i pràctiques externes
En aquest sentit, es pot trobar al web de l’ETSETB una guia complerta en anglès on es descriu
amb detall els procediments per a la realització dels TFM en l’àmbit TIC en el que s’inclouria el
MEE (evidència E1.12). La informació cobreix tot el procés del TFM començant per on trobar
temes per a desenvolupar el TFM, com matricular-ho, com s’assigna el tribunal, com dipositar el
document del TFM a l’intranet i en cas de que pugui ser un treball confidencial com fer la
documentació corresponent. Finalment, s’informa de les dates de matrícula del TFM així com de
les dates límits per a presentar-ho. S’ha de comentar tot i no tenir informació específica per al
desenvolupament de TFM’s en mobilitat a altres universitats internacionals, els estudiants cada
vegada més han escollit aquesta modalitat amb 5 estudiants del 9 matriculats de TFM en el
segon quadrimestre del curs 2015-16. Com a pla de millora, es planteja una definició més clara i
accessible per a desenvolupar TFM’s en les modalitats de mobilitat i empresa (230.M.5.2016).
En quant a la informació relativa a les pràctiques externes, al web de l’ETSETB apartat Convenis
de Cooperació Educativa (E1.8) es pot trobar una guia detallada dels procediments a seguir. Les
pràctiques externes no són obligatòries a cap dels màsters impartits a l’escola i per tant el
nombre d’estudiants que s’hi involucra és baix. Actualment la informació no està disponible en
anglès, tot i que amb l’ajut d’aquesta guia i l’orientació del tutor els estudiants interessats
aconsegueixen realitzar les pràctiques de forma satisfactòria, com a pla de millora
(230.M.2.2016), es pretén fer disponible tota aquesta informació en anglès per a poder atraure
més estudiants cap a aquesta modalitat de formació.
Per altra banda, com a conseqüència del seguiment de la titulació, es va proposar com a acció
de millora a realitzar el curs 15/16 la definició d’especialitats als Màsters TIC (DOC1.3). En el cas
del màster MEE, la comissió de màster va creure més apropiat no definir especialitats, sinó
realitzar una estructuració de les assignatures optatives. Per tal de dotar de més coherència
l’optativitat del màster, es van agrupar les assignatures per àrees temàtiques. En concret, es van
definir quatre àrees amb les assignatures corresponents, tal i com es pot comprovar en
l’evidència E1.51.
Algunes de les assignatures es comparteixen entre dues àrees temàtiques ja que els seus
continguts ho permeten. A més, a totes les àrees temàtiques apareix l’assignatura de Introduction
to Research. Aquesta assignatura consisteix en un projecte d’investigació senzill que l’estudiant
desenvolupa a un dels grups d’investigació del Departament d’Enginyeria Electrònica durant un
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quadrimestre amb una càrrega de 15 ECTS. Òbviament, segons la temàtica del projecte es pot
incloure dins de l’àrea temàtica corresponent. Amb aquesta estructura es pretén que l’estudiant
identifiqui l’optativitat que pot fer amb etiquetes reconegudes internacionalment com a grans
àmbits de l’enginyeria electrònica actual.
De fet, la divisió correspon a l’estructura de grups d’investigació que presenta el departament
d’enginyeria electrònica en la seva secció de Campus Nord on es desenvolupa la docència del
màster. Aquesta estructura ja es va fer servir en una versió anterior del màster on es van definir
quatre especialitats. En aquest cas, s’ha volgut deixar més flexibilitat a l’estudiant, que pot
matricular-se de qualsevol optativa sense cap restricció. En el cas de que un estudiant hagi
cursat un mínim de 20 ECTS d’assignatures optatives dins una mateixa àrea temàtica, l’escola
procedirà a l’expedició d’un certificat signat pel coordinador del màster on es reflecteixi aquest
fet.
Màster en Fotònica
No s’han informat modificacions en els seguiments. Les modificacions que s’han fet consisteixen
en el canvi de nom de 3 assignatures i la inclusió d’una nova optativa, però sense cap canvi en el
nombre de crèdits optatius que ha de cursar el alumne.
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA
El centre docent informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les
característiques del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la
qualitat.

2.1 El centre docent publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques
de la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.
El procés del SGIQ “1.6.1 Publicació d’informació sobre titulacions” de l’ETSETB estableix la
forma en què l’ETSETB revisa, actualitza i millora els processos orientats a oferir informació
sobre les titulacions que imparteix.
La via principal de comunicació cap a tots els grups d’interès és la pàgina web de l’ETSETB (E1).
És on hi ha tota la informació completa i actualitzada sobre les característiques de les titulacions,
el seu desenvolupament operatiu i els resultats obtinguts. El curs 2015-2016, es va portar a
terme una acció de millora consistent en la renovació completa d’aquesta web. Aquesta acció de
millora va sorgir al detectar, a partir dels indicadors que mesuren la satisfacció dels usuaris, que
el web que s’estava utilitzant era poc clar en alguns apartats i hi mancava informació. També
tenia per objectiu evitar duplicitats amb el web UPC.
En el cas del Grau en Enginyeria Física i del Màster en Fotònica (interuniversitari), que són dues
titulacions de característiques diferents a les de que s’imparteixen a l’ETSETB en l’àmbit TIC,
amb un perfil d’estudiants molt diferent, aquesta informació es completa i complementa amb la
que es pot trobar als seus webs propis (Evidències E2 i E3). En aquests webs, els continguts
comuns amb el de l'ETSETB susceptibles de canviar, com per exemple els relacionats amb els
del curs actual (horaris, calendaris,...), estan només en un web i a l'altre hi ha l'enllaç
corresponent per garantir que les actualitzacions siguin simultànies i evitar duplicitats
contradictòries. Des del Màster en Fotònica es proposa com a acció de millora (230.M.16.2016)
assegurar que a través de la web de la ETSETB es pugui accedir a tota la informació del Màster i
també mantenir actualitzada i dinàmica aquesta pàgina web, juntament amb altres materials de
presentació i difusió del màster.
L'idioma principal dels màsters de l'ETSETB és l'anglès, per la qual cosa tota la part del web
referent als màsters també està disponible en anglès. Malgrat això, hi ha altres parts, com ara
notícies, avisos, informació sobre l'escola,... que només estan en català i seria desitjable que
també estiguessin en anglès. En el procés d’actualització del web de l’ETSETB aquest és el punt
que manca completar (230.M.2.2016).
La web es revisa periòdicament i abans de l’inici de cada curs s’actualitza tota la informació. A
continuació es detalla a on es pot trobar la informació més rellevant per als estudiants.


Accés als estudis. A l’apartat Estudis es pot trobar tota la informació referent a l’accés a
cadascuna de les titulacions que s’imparteixen. Aquesta informació, que coincideix amb
la del web de la UPC, es complementa amb la que s’ofereix a Secretaria Oberta de la
secció Serveis (E1.34) sobre calendari i procediments d’accés general i trasllats, i en el
cas del GEF, a l’apartat Vols estudiar enginyeria física? del seu propi web (E2.5). També
es pot trobar informació addicional sobre la demanda, nota de tall i altres dades de les
titulacions al portal WINDDAT, l’accés al qual es facilita a la secció d’Evidències del
SGIQ (E1.16)



Matrícula. S’informa del període i procediments de matriculació a Secretaria Oberta de la
secció Serveis (E1.34), que en el cas del GEF es particularitza al seu web a l’apartat de
Matrícula (E2.20) complementada amb informació sobre Beques i Ajuts (E2.2).



Pla d’estudis. Tots els plans d’estudis que s’imparteixen a l’ETSETB estan descrits a la
secció Estudis (E1.29, E1.30, E1.31, E1.32). En el cas del GEF es pot obtenir informació
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més detallada i extensa a la secció Els Estudis del seu propi web (E2.9), on hi ha una
pàgina per a cadascuna de les assignatures, informació relacionada amb el Treball de Fi
de Grau i les Pràctiques a l'Estiu no curriculars, enllaç als Exàmens d'altres cursos que hi
ha al Dipòsit de la Biblioteca Digital de la UPC, informació sobre possibles Dobles
Titulacions amb el GEF, i els Màsters que es poden fer després del grau i els estudis
d'Enginyeria Física al Món.


Planificació Operativa: La planificació de cada curs es pot trobar a la secció Curs actual
(E1.36, també accessible directament mitjançant un banner de la pàgina d’inici):
calendaris lectius, d’exàmens, horaris, professorat assignat, responsables d’assignatures
i enllaços a Secretaria oberta per a informació de matrícula i desenvolupament de TFG i
TFM. En el cas del GEF aquesta informació també es troba a la secció El Curs Actual del
seu web (E2.21). La informació corresponent al MPh es troba a la pròpia web del màster
(E1.37).



Recursos docents. Es pot accedir a les guies docents de cada assignatura des dels
enllaços disponibles al pla d’estudis de cada titulació (E1.29, E1.30, E1.31, E1.32) que hi
ha a la secció Estudis del web de l’ETSETB. A la pàgina principal del web de l’ETSETB i
del GEF hi ha un accés directe a Atenea, la plataforma Moodle que s’utilitza a la UPC
(E7.4). La informació sobre altres recursos d’aprenentatge es pot trobar també fàcilment
al web de l’ETSETB: laboratoris (a la secció Estudis/Laboratoris docents, E1.38),
biblioteca (a la secció Serveis, E1.39). Finalment, la informació sobre el pla d’acció
tutorial es troba a la secció Estudis/Normatives per als graus TIC i màsters MET i MEE
(E1.41, E1.42), a l’apartat amb el mateix nom de la secció Curs Actual del GEF E2.22 i
a DOC3.17 per el Màster en fotònica



Professorat. A la secció Escola > Personal docent es pot trobar la relació de tot el
professorat de l’ETSETB, o per cada titulació (E1.7). Per una banda es facilita la seva
informació de contacte, i per altre el seu perfil acadèmic, mitjançant la relació
d’assignatures en les quals imparteix docència i l’enllaç directe al perfil de cada professor
al portal FUTUR de producció científica dels investigadors de la UPC.



Pràctiques externes. Tota la informació sobre les pràctiques externes que es poden
realitzar a l’ETSETB es troba a la secció Empreses > Convenis de cooperació educativa
(E1.8). S’hi pot trobar informació tant de tipus pràctic per estudiants interessats en
realitzar pràctiques com per empreses i tutors, com un llistat de les empreses amb les
quals s’han signat convenis en els darrers anys. En el cas del GEF aquesta informació es
particularitza al seu web per a les pràctiques no curriculars que generalment es fan a
l’estiu en centres de recerca (E2.11: Web GEF > Els Estudis > Pràctiques > Pràctiques
Externes)



Programes de mobilitat. La informació tant per estudiants internacionals que realitzin
part dels seus estudis a l’ETSETB com per estudiants de l’ETSETB que vulguin realitzar
una estada en un altre centre està disponible a la Secció International (E1.9).



Treball final de grau/màster. Els procediments relacionats amb la realització del TFG i
TFM dels estudis TIC es troben a l’apartat Secretaria oberta de la secció Serveis (E1.12,
E1.13). Les normatives corresponents a la seva realització estan a l’apartat Normatives
(E1.10, E1.11, E3.2). En el cas del GEF tota la informació es detalla a l'apartat TFG de
les seccions Els Estudis i El Curs Actual del seu web (E2.34, E2.37).
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2.2 El centre docent garanteix un fàcil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els
grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment i de l’acreditació de la titulació.
La informació relativa al seguiment i acreditació de les titulacions de l’ETSETB es publica al
portal VSMA de la UPC (E5.9). A més, l’ETSETB integra aquesta informació i l’estén, a la pròpia
web, a l’apartat Escola > Sistema de qualitat (E1.23). En particular, a l’apartat d’Evidències del
SGIQ (E1.16) es publiquen tots els informes relacionats amb el procés de Verificació, Seguiment,
Modificació i Acreditació. Aquest apartat es va actualitzant incorporant sempre els darrers
informes, tant generats per la pròpia ETSETB com els resultats proporcionats per AQU.
Per altra banda, tota la informació referent als diferents indicadors de les titulacions es publica als
Quadres de comandament del Llibre de Dades de la UPC, accessibles des de UPC Transparent
> Dades estadístiques i també a partir de la secció Evidències del SGIQ de l’ETSETB (E1.16).
Al web del GEF també hi ha un apartat relacionat amb el Sistema de Qualitat (E2.23: Web GEF >
Els Estudis > Sistema de Qualitat), també accessible des de la secció Vols Estudiar Enginyeria
Física? (E2.19), que permet accedir a diferents indicadors del grau en enginyeria física que
permeten avaluar la seva qualitat.

2.3 El centre docent publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació.
L’ETSETB publica i difon la seva política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements que
se’n deriven per a la rendició de comptes als diferents grups d’interès mitjançant el seu web (E1).
En aquest web es pot trobar informació sobre:




Els processos definits al SGIQ (E1.33)
Les evidències del SGIQ (E1.16). En aquesta secció es recullen totes les evidències del
SGIQ: documentació oficial relacionada amb el procés VSMA, Informes de gestió anuals,
resultats d’enquestes de satisfacció, etc.
Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions (E1.24). Aquesta bústia té també un enllaç
directe des d’un banner lateral de la pàgina principal de l’ETSETB. Un resum de la
utilització d’aquesta bústia es pot trobar a l’informe de gestió anual, disponible a E1.25
(informe del curs 14-15, pàgina 29). La informació més detallada de les incidències
rebudes i la seva gestió es pot trobar a DOC 1.21.

En el cas del GEF, com s’ha comentat al punt anterior, també hi ha un apartat al seu web
específic, relacionat amb el Sistema de Qualitat.
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT
El centre docent disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment
establert i implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de
la titulació.
3.1 El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny, aprovació, seguiment i acreditació de
les titulacions.
El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l’ETSETB va ser certificat, en el marc del
programa AUDIT, per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el 23 de
Novembre de 2010 (E1.43, accessible des de E1.23). La implantació del SGIQ es va iniciar el
curs 2010-11.
El procés “1.1.1 QPF Garantia de la qualitat dels programes formatius” s’ha seguit tant per la
posada en marxa de noves titulacions, com per la modificació de les existents. En el cas de
noves titulacions, el curs 13-14, es va iniciar el procés d’unificació dels 5 graus TIC que
s’impartien a l’ETSETB en un únic grau amb 4 mencions. La documentació del procés de disseny
d’aquesta nova titulació es pot trobar a la documentació que està disponible per tots els membres
de l’ETSETB a l’evidència E1.14 així com a la documentació de Junta de l’ETSETB de dates
14/05/2014 (DOC1.4) i 10/09/2014 (DOC1.5). De la participació dels diferents grups d’interès en
l’elaboració i aprovació d’aquesta nova titulació en queda constància en aquesta documentació.
Així, a la composició de la Comissió de revisió i reestructuració dels plans d’estudis (DOC1.4) hi
van participar representants de l’equip directiu, dels Departaments, del Personal d’administració i
serveis i dels estudiants.
El procés per a la modificació del pla d’estudis del MET ha seguit també els passos estipulats pel
SGIQ. A la Junta d’Escola del 21/12/15 es va aprovar la modificació del pla d’estudis del MET. En
aquesta modificació hi ha un canvi important en l’estructura del màster, que és el fet d’introduir
especialitats, i varis canvis menors, com ara la incorporació de noves assignatures i matèries
optatives, la flexibilització de les assignatures a cursar en el primer quadrimestres o la reducció
de cursos pont. Els canvis menors han estat decidits bàsicament per la Comissió Acadèmica de
Màsters (DOC5.3 CAM 09/02/15, CAM 13/07/15). El canvi en la reducció de cursos pont va ser
discutit i acceptat en la Comissió Permanent del 04/11/15 (DOC5.2).
La introducció i definició de les especialitats al MET ha estat més complexa. La Comissió
Acadèmica de Màsters de 13/07/15 encarrega al cap d’estudis de màsters que es posi en
contacte amb els departaments d’enginyeria telemàtica, de teoria de senyal i comunicacions i
d’enginyeria electrònica per especificar les especialitats que es poden oferir (DOC5.3 CAM
13/07/15). El cap d’estudis es reuneix amb diferents representants dels departaments, es
defineixen les especialitats i es fan reunions amb els professors involucrats en cada especialitat.
Paral·lelament es va informant a la Comissió Permanent quan té alguna sessió (DOC5.7). El dia
11/25/15 es fa una reunió oberta a tots els professors del centre per explicar l’estructura definida
fins aquell moment i recollir noves propostes. Finalment, s’aprova l’estructura definitiva a la Junta
d’Escola del 21/12/15 (DOC5.1).
El procés del SGIQ “Garantir la qualitat dels programes formatius” estableix també el
procediment per realitzar el seguiment de les titulacions que s’imparteixen. Aquest procés
estableix que anualment es presentin als òrgans de govern de l’ETSETB una sèrie d’indicadors i
se’n realitzi l’anàlisi. D’aquesta anàlisi en deriva la revisió o posada en marxa de noves
titulacions, així com la definició d’un pla d’actuació i accions de millora que s’han de portar a
terme. En aquest aspecte, i com ja hem comentat, cal finalitzar (acció de millora 230.M.18.2016)
la integració del màster de Fotònica en aquest procés, ja que fins ara ha realitzat el seguiment
d’aquesta titulació el Consell de màster, i únicament les dades i indicadors més importants eren
incorporats a la memòria de l’ETSETB. També cal millorar la sistematizació de la recollida de
dades i indicadors de totes les titulacions, així com de les evidències relacionades amb aquestes
dades. Es proposa també una acció de millora (230.M.19.016) en aquest aspecte.
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3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la
gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels
grups d’interès.
El procés 1.5.1 AR Anàlisi dels resultats estableix la forma en què l’ETSETB recull, analitza i fa
públics els resultats associats als processos d’aprenentatge, la inserció laboral dels titulats i la
satisfacció dels grups d’interès, així com la seva incidència en la presa de decisions per a la seva
millora. Com es pot comprovar a les evidències aportades, l’ETSETB té una implementació molt
completa dels procediments de recollida d’informació que es defineixen al SGIQ.
En quant als processos d’aprenentatge, els indicadors més globals es poden consultar al Quadre
de
comandament
publicat
per
la
UPC
per
cada
titulació
a
http://www.upc.edu/transparencia/ca/dades-estadistiques, dins “Dades de titulacions de Grau” i
“Dades de titulacions de Màster”, accessible també des de l’apartat Sistema de Qualitat de
l’ETSETB E1.16. A banda, es presenta i aprova anualment a la Comissió Permanent de
l’ETSETB l’anàlisi detallat de resultats acadèmics de les diferents titulacions (Evidències DOC1.6,
DOC2.1, DOC1.7). Per al MPh, al tractar-se d’un màster interuniversitari, l’anàlisi es presenta i
aprova en el consell de màster (Evidències DOC3.3, DOC3.4, DOC3.5, DOC3.6).
La satisfacció dels grups d’interès es recull, tal com s’indica al procés del SGIQ 1.5.1 a partir de
les enquestes següents:
-

Enquestes a estudiants sobre les assignatures i l’activitat docent dels professors
(Evidències DOC1.9, E1.15). Es realitzen quadrimestralment de manera telemàtica. Tot i que
des de que es van deixar de fer presencialment (curs 2006-2007) havia baixat molt la
participació, els darrers cursos s’ha aconseguit obtenir dades de participació destacades, de
més del 50%, gràcies a les accions portades a terme tant des del centre com des de la UPC.
Cada curs es realitza un informe sobre aquestes enquestes, que es presenta a la comissió
corresponent segons el reglament vigent. S’inclou com a evidència el darrer informe realitzat
(DOC1.9). Aquests informes, a banda d’un anàlisi dels resultats, inclouen el detall de les
valoracions obtingudes per tots els professors i assignatures, i es publiquen a la Intranet de
l’ETSETB, on hi pot accedir el PDI, el PAS i l’estudiantat de l’ETSETB. Des del curs 15-16,
els resultats per assignatures i professors els poden consultar també a través de l’eina
d’enquestes de la UPC (E1.15) tots els professors i estudiants.
En el cas del Màster en Fotònica, fonamentalment degut al seu component interuniversitari,
es detectava que hi havia molt poques respostes a les enquestes telemàtiques de la UPC i
per això des del curs 2013-2014 es fan unes enquestes específiques que es distribueixen
també telemàticament. L’informe es presenta al Consell de Màster. S’inclou com a evidencia
l’últim informe realitzat (DOC3.32 Informe d’enquestes curs 2015-2016)
Al GEF, les enquestes sobre l'activitat docent dels professors es complementen amb una
enquesta presencial interactiva i anònima als estudiants de cadascun del cursos que realitza
el cap d’estudis al final de cada quadrimestre. En aquestes enquestes se’ls demana que
valorin diferents aspectes del quadrimestre en general i de cadascuna de les assignatures
que han cursat i dels corresponents professors (DOC2.2). També poden indicar per escrit el
aspectes positius i negatius de l'assignatura i els seus professors, així com fer observacions
generals del grau. Les valoracions obtingudes en aquestes enquestes, així com les de
l'enquesta fetes online per la UPC (quan s'han fet, normalment amb poca participació), junt
amb el nombre i percentatges d'aprovats als exàmens parcials, finals i extraordinaris, es
recullen en diferents resums (E8.1 i E8.2) a la intranet del web del GEF, a la qual poden
accedir els professors del grau en general, i en particular els membres de la Comissió
Acadèmica del GEF per poder analitzar i valorar el desenvolupament de la titulació. Part
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d'aquesta informació també es recull a la Memòria dels quatre primers anys del grau (20112015) (publicada al web propi del GEF (E2.24) i als informes acadèmics aprovats per la
Comissió Permanent de l'ETSETB (DOC2.1)
-

Enquestes a estudiants, professors i PAS sobre la qualitat dels serveis de l’ETSETB
(Evidència E1.16). Des del curs 2010-11 es realitzen aquestes enquestes a estudiants, PDI i
PAS. Els resultats d’aquesta enquesta són analitzats i es presenta l’informe a la comissió
corresponent, per posteriorment ser publicat al web. El format d’aquestes enquestes es revisa
anualment i s’hi han incorporat preguntes de valoració tant d’aspectes de gestió i serveis com
de valoració global dels plans d’estudis i desenvolupament de la docència en general. Els
seus resultats ens són molt útils per planificar les accions de millora adequades.
Malauradament, la participació en aquestes enquestes és bastant baixa, sobretot per part
dels estudiants. De tota manera, la informació que s’obté en aquestes enquestes es completa
amb reunions periòdiques de l’equip directiu amb representants dels estudiants de les
diferents titulacions, a les quals els problemes detectats es poden analitzar amb més
profunditat.

-

Enquestes a estudiants de mobilitat (Evidències DOC1.8, DOC1.1, DOC1.2). La informació
de les enquestes sobre docència i sobre serveis es complementa amb les enquestes a
col·lectius més específics, com és el d’estudiants de mobilitat. Aquestes enquestes s’han
posat en marxa el curs 15-16. En el cas dels estudiants outgoing l’enquesta s’ha incorporat a
la Intranet a on han de fer les gestions administratives, de manera que el nivell de resposta
és pràcticament del 100%, amb la qual cosa esperem obtenir una informació molt completa
sobre l’experiència dels estudiants als diferents centres a on es realitza la mobilitat.

-

Enquestes a estudiants que realitzen pràctiques en empreses (Evidència DOC1.12).
Aquestes enquestes estan també incorporades a la intranet de gestions administratives i per
tant les respostes són properes al 100%. Ens permeten valorar l’experiència dels estudiants a
les diferents empreses i detectar possibles problemes. A diferència de la resta d’enquestes
que es realitzen, que estan en una escala de 1 a 5, les valoracions d’aquestes enquestes
estan fetes en una escala de 0 a 2.

-

Enquestes als titulats sobre la formació rebuda. El Gabinet de Planificació Acadèmica i
Qualitat de la UPC, de manera coordinada amb i la resta d'Universitat Catalanes realitza des
del curs 13/14 les enquestes a graduats. L’ETSETB publica també aquestes enquestes amb
el recull d’evidències del SGIQ (E1.18)

-

Enquestes als empleadors sobre la formació dels estudiants en pràctiques. Aquestes
enquestes (DOC1.10) ens permeten analitzar la satisfacció dels empleadors amb els
estudiants que reben en pràctiques, i detectar possibles incidències. Les valoracions
d’aquestes enquestes estan fetes en una escala de 0 a 2.

-

Enquestes d’inserció laboral. Les enquestes d’inserció laboral que realitza AQU i que tenen
com a objectiu obtenir informació sobre la situació laboral dels titulats i titulades i sobre la
valoració que fan dels serveis rebuts al llarg de la seva estada a la UPC es presenten com a
evidències del SGIQ de l’ETSETB a E1.16. A més, l’ETSETB també dóna difusió a l’Informe
Fundació Everis: “Encuesta a las empreses españolas sobre la empleabilidad de los recién
titulados” (E1.17).

Els informes sobre les enquestes de docència i de serveis s’han presentat fins ara a la Comissió
d’Avaluació Acadèmica o a la Comissió Permanent de l’ETSETB, segons correspongui, a on es
debaten, es presenten possibles accions de millora i s’aproven. Altres enquestes, com les que es
realitzen a estudiants de mobilitat, a estudiants que realitzen pràctiques en empreses, a graduats,
etc. serveixen com a indicadors per els processos específics corresponents del SGIQ. Els
resultats del curs 15/16 es presentaran ja de manera agrupada a la Comissió de Qualitat (E1.55),
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que es va definir el novembre del 2015, un cop adaptat el reglament de l’ETSETB als nous
estatuts de la UPC.
L’anàlisi global dels indicadors obtinguts i dels resultats de les enquestes més rellevants
s’incorporen a la memòria i informe de gestió anual, que es presenta a la Junta d’Escola, i es
publica com a evidència del SGIQ (E1.16, apartat Informe de gestió i Memòria). En aquest
informe s’incorporen també les accions de millora que es preveu realitzar durant el curs següent
o a més llarg termini, com a conseqüència de l’anàlisi realitzada.

3.3 El SGIQ implementat genera un pla de millora que s’utilitza per a la millora continuada de la
titulació.
Com a part del SGIQ, l’equip directiu de l’ETSETB presenta anualment a Junta d’Escola,
juntament amb la memòria del curs anterior, un informe de gestió i planificació estratègica (E1.16,
apartat “Informe de gestió i Memòria”). La memòria del curs recull la major part dels indicadors i
evidències estipulats en el SGIQ per a cada un dels processos. A l’informe de gestió es
presenten les accions de millora que es volen portar a terme, tant en el curs següent com a més
llarg termini. A banda de les necessitats de millora que sorgeixen cada curs derivades de l’anàlisi
continuat del funcionament dels plans d’estudis i serveis que realitza l’equip directiu, moltes
propostes sorgeixen de l’anàlisi d’indicadors del SGIQ, en els seus diferents processos. En
particular, moltes propostes es deriven de l’anàlisi de les enquestes de satisfacció dels serveis i
dels diferents processos formatius.
A l’evidència DOC1.3 es presenta el recull d’accions de millora proposades als següents
documents:
-

Informes de seguiment dels graus TIC presentats a AQU curs 12/13
Informe de seguiment del Grau en Enginyeria Física presentat a l’AQU curs 12/13
Informe de seguiment del Màster en Fotònica presentat a l’AQU curs 12/13
Informe enquestes de satisfacció dels serveis curs 13/14
Informe de gestió i planificació estratègica curs 13/14
Informe de gestió i planificació estratègica curs 14/15

De tot el conjunt d’accions de millora, en el document DOC1.3 s’inclou, al final, una breu
descripció de les accions relacionades amb les titulacions que actualment s’estan acreditant. Una
informació més detallada de cada proposta es pot trobar en els documents d’origen
corresponents. Com es pot veure, les accions proposades en cursos anteriors s’han anat portant
a terme normalment en el termini previst. Algunes d’aquestes accions estan encara en
desenvolupament. De manera global, es pot concloure que el fet de proposar anualment una
sèrie d’accions derivades de l’anàlisi dels indicadors del sistema de qualitat reverteix clarament
en la millora contínua dels nostres plans d’estudis, dels diferents processos de desenvolupament
d’aquests estudis (docència, mobilitat, pràctiques) i dels serveis que es presten a l’ETSETB
(gestions acadèmiques per PDI i alumnes, informació a tots els col·lectius, etcètera).
Com a exemple d’accions de millora ja finalitzades destaquem:
-

-

Anàlisi viabilitat i implantació de segona convocatòria d’exàmens finals als graus TIC.
Aquesta acció es va iniciar al curs 12/13, a partir de la demanda tant a les enquestes de
satisfacció com de representants dels estudiants com, i de l’anàlisi dels indicadors de
rendiment en algunes assignatures. Al curs 15/16 ja es va implantar aquesta segona
convocatòria, tot i la complexitat que representava per compaginar-ho amb l’estructura
quadrimestral dels estudis TIC.
Definició d’especialitats als màsters MET i MEE i introducció d’assignatures d’Introducció a la
recerca al màster MET. Aquestes accions que es van plantejar a l’informe estratègic 14/15
com a conseqüència de l’anàlisi de les evidències sobre el funcionament d’aquests plans
d’estudis van desembocar en una proposta de modificació del màster MET que es va
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elaborar durant el curs 15/16 i s’ha implantat al curs 16/17.
Tot i que les accions de millora derivades dels diferents processos del SGIQ es detallen als
informes que realitza l’ETSETB, aquestes han estat distribuïdes fins ara en funció de les àrees en
què s’emmarquen. Pensem que per tal de facilitar el seguiment d’aquestes accions és convenient
recollir-les d’una manera més sistematitzada. Així doncs, les accions que encara no estan
finalitzades i les que s’han d’iniciar a partir de l’acreditació actual s’han incorporat a una aplicació
desenvolupada pel GPAQ que permet fer el seguiment de totes les accions, globals del centre o
particulars d’una titulació. En el moment de realitzar els informes de seguiment anuals s’aniran
actualitzant aquestes accions a l’aplicació corresponent. Aquests informes inclouran un quadre
descriptiu de les noves accions i de l’evolució de les accions proposades en cursos anteriors que
s’extraurà directament d’aquesta aplicació.
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU
El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat,
d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants.

4.1 El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les
titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau,
professional.
L’anàlisi del professorat el realitzarem per cada titulació per separat. De tota manera, a
l’Evidència DOC1.19 es presenta un resum de la valoració en recerca i docència de tot el
professorat de l’ETSETB segons el règim de dedicació de la UPC. Com es pot veure, en una
escala de A a D, el 83.9% del professorat de l’ETSETB té una valoració A ó B en docència i
recerca, mentre que en el global de la UPC és 75.5%.
La satisfacció de l’estudiantat amb el professorat s’analitza normalment amb periodicitat
quadrimestral. A la pàgina 6 de l'evidència DOC1.9 podem veure un quadre resum sobre les
valoracions als professors per part dels estudiants al quadrimestre de primavera 14-15. La
participació mitjana va ser del 42.75%. Les valoracions estan agrupades considerant tots els
professors de l'escola i els valors de les enquestes van d'1 a 5.
Podem veure que més del 50% dels professors tenen una mitjana igual o superior a 4
considerant totes les assignatures a les que imparteixen docència. Només un 8.5% i
posteriorment baixa a un 3.38%, el percentatge de professors que tenen una mitjana per sota a
2.5. La valoració mitjana ha estat en els dos darrers anys de 3.53 i 3.87.
Grau en Enginyeria Física
Tots els professors del GEF són doctors i la seva dedicació a la UPC és a temps complet. S'han
triat pels seus bons resultats a les enquestes entre els estudiants i perquè participen activament
en camps de recerca relacionats amb l'assignatura que imparteixen. La majoria tenen tots els
quinquennis docents i sexennis de recerca, com es pot entreveure a DOC1.17. En 14 dels 24
grups de recerca als quals pertanyen (E2.25), el director és un professor del grau. Aquests
criteris garanteixen la seva idoneïtat per impartir amb garanties l'assignatura encomanda,
independentment de si és del 1r curs o una optativa, així com per dirigir treballs de fi de grau si
és el cas. A més a més, el seu grau d'implicació a la UPC també es notori i es fa palès en alguns
càrrecs de direcció i gestió que ocupen (directors de la FME, el CFIS i el DFIS; sotsdirectors del
CFIS, el DFIS, l'EETAC i l'ETSETB; caps d'estudis del GEF, a la FME, la FIB i l'ESAB, secretària
acadèmica del DFIS, ...)
La majoria de professors només imparteix part d'una assignatura del grau (amb només un grup
de teoria cadascuna, que només s'imparteix el quadrimestre de tardor o primavera, la qual cosa
equival a unes dues o tres hores setmanals), mentre que la seva principal tasca docent la
desenvolupa en altres estudis, ja siguin de l'ETSETB o altres centres (alguns fora del Campus
Nord i, per tant, s’han de desplaçar per impartir les classes d’aquest grau).
El nombre de professors que enguany fan classe al GEF és de 82, corresponents als
departaments i categories professionals següents:
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Departament
Física (FIS)
Matemàtiques (MAT)
Enginyeria Química (EQ)
Teoria del Senyal i Comunicacions
(TSC)
Enginyeria Electrònica (EEL)
Enginyeria Elèctrica (EL)
Òptica i Optometria (OO)
Total
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CU
8
4
3

TU
15
7
3

2

9

11

2

6

8
1
2
82

19

1
41

Agregat Total
40
17
14
3
6

1
1
22

A aquest nombre de professors cal sumar aquells que de forma puntual dirigeixen treballs a
l'assignatura de Projectes en Enginyeria Física 2 i algun Treball de Fi de Grau. Aquestes dades
no coincideixen amb les de l’evidència DOC1.17 (ni amb E4.1) perquè a les segones s’hi
comptabilitzen els professors d’assignatures d’altres titulacions que poden ser cursades com a
optatives per estudiants del GEF (E2.26)
La valoració general dels professors del GEF per part dels estudiants de 4t just abans de
finalitzar els estudis és molt satisfactòria, al voltant d'un 4.5 sobre 5 (E8.1). Les valoracions
obtingudes pels professors individualment a les assignatures que imparteixen al GEF en les
enquestes pròpies del grau són en general més baixes que les obtingudes a les fetes per la UPC
(quan s'han fet, normalment amb poca participació), la qual cosa no acabem d'entendre per què
(E8.2: resum dels resultats d’Enquestes i Notes). A més a més, en molts casos les valoracions
obtingudes pels mateixos professors en altres titulacions són més altes, perquè els estudiants del
GEF tenen un nivell de referència molt alt.
Màster en Enginyeria de Telecomunicació
A l'evidència DOC1.17 es pot veure el perfil del professorat que va impartir classes al màster
MET durant el curs 2014/15 i que actualment continua essent similar. És un professorat altament
qualificat enfocat tant a la recerca com a la transferència de tecnologia, molt adient pel màster
que s'està impartint.
Es consideren altament qualificats per a la docència de màster perquè dels 74 professors que
varen participar en el màster, tots 74 són doctors, 22 són catedràtics i 50 són titulars d'universitat
o agregats, i 67 d'ells tenen el tram de docència viu. Entre tots ells sumen 287 trams de
docència.
Tenen una àmplia experiència en recerca, ja que també 67 d'ells (un 91%) tenen el tram de
recerca viu i entre tots sumen 216 trams de recerca.
Finalment, un gran nombre d'ells participen projectes competitius, 45 d'ells (un 61%) varen ser
investigadors principals d'algun projecte durant els anys 2013 i 2014, i 27 d'ells varen participar
en altres projectes, sense ser investigadors principals, també durant els anys 2013 i 2014. Les
àrees de coneixement són clarament les del màster: Teoria del senyal i comunicacions,
Enginyeria telemàtica, Enginyeria electrònica i en menor mesura Arquitectura de Computadors.
L'assignació del professorat a cada assignatura la realitzen els departaments d'acord a criteris
d'especialització. Els professors que imparteixen les assignatures del màster són aquells més
especialistes en l'àrea de coneixement de l'assignatura.
Per assignar la direcció dels TFM es segueix el següent mecanisme:
- El professor carrega a la intranet les ofertes de TFM de què disposa. En l'oferta es descriu el
contingut del TFM, els objectius i els requisits.
- Els alumnes veuen les ofertes i sol·liciten ser-hi assignats. Poden sol·licitar més d'una oferta.
- El professor veu els candidats i en selecciona un.
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- L'alumne veu a quines ofertes ha estat seleccionat i n'escull una.
Segons la normativa (E1.11), tots els professors dels centre que tinguin una titulació de rang
igual o superior a màster poden dirigir projectes. A la pràctica, com que els alumnes veuen
moltes ofertes i poden comparar-les, s'acaben seleccionant aquelles que són més atraients i que
moltes vegades estan emmarcades dins algun projecte de recerca o transferència de tecnologia.
L'evidència DOC1.14 conté el llistat dels TFM realitzats a la UPC des de l'inici del màster fins a
l'actualitat. A l’evidència DOC5.5 es pot veure que tots els professors que han dirigit TFM són
doctors i que els continguts dels projectes són d'alt nivell.
Aquest mecanisme d'assignació de supervisió de TFM es considera adequat perquè fomenta la
competència entre els professors i això repercuteix en un increment de la qualitat en la realització
dels TFMs.
Sobre la satisfacció de l’estudiantat:
A l'evidència E6.3 (apartat “Indicadors de satisfacció”) hi ha el resultat de l'enquesta considerant
només els professors del màster. Els resultats mostren que la valoració mitjana a la pregunta de
si el professor és un bon docent és de 4 i 3,9 els dos quadrimestres dels quals es tenen dades.
Amb aquestes dades podem veure que la satisfacció de l'estudiantat envers al professorat al
màster és molt positiva. Hem de continuar amb aquesta línia i fomentar que els professors amb
més inquietuds (que vulguin fer nous seminaris, que proposin projectes de recerca o TFM, noves
metodologies docents, ...) puguin posar-les en pràctica al màster.
Màster en Enginyeria Electrònica
Les dades més actualitzades del nombre total de professors que han fet classe al MEE són del
curs 2014-15 i es poden consultar a l’evidència DOC1.17. Durant aquell curs tenim un total de 40
professors. Com era d’esperar, la major càrrega correspon al Departament d’Enginyeria
Electrònica amb un 81.81 % de la docència, seguit del Departament d’Organització d’Empreses
(responsables de les assignatures de gestió) amb un 7.33 % i del Departament de Teoria de
Senyal i Comunicacions amb un 6.59 %, principalment relacionat amb l’assignatura obligatòria de
processat de senyal. El 4.28 % restant consisteix en la supervisió d’un TFM o una docència
puntual en alguna assignatura optativa i/o seminari d’altres departaments. Aquests darrers no es
tindran en compte en la següent valoració ja que no es considera un grup representatiu del
professorat del màster MEE.
Per categories trobem 7 catedràtics d’universitat, 23 Titulars d’Universitat, 3 Agregats, 2
Investigadors i 2 Professors Associats. Tots aquests professors són doctors, excepte un dels
professors associats pertanyent al Departament d’Organització d’Empreses. Per tant el
percentatge de doctors és del 97,29 %. El nombre de quinquennis acumulats és de 148, el que fa
una mitjana de 4 quinquennis per professor. Per tant, podem concloure que el professorat del
MEE té una àmplia experiència docent. En quant a sexennis, el nombre total puja a 99 i el tenen
viu 27 dels 33 que el poden sol·licitar. Pel que fa a projectes de recerca, 30 professors participen
en projectes de recerca competitius i 22 ho fan com IP. Aquestes dades posen de manifest
l’elevada activitat investigadora del professorat implicat en el MEE.
Referent a la direcció de TFM, s’utilitza l’aplicació descrita al MET, a on tot el professorat pot fer
públics els temes de TFM disponibles. Els alumnes poden escollir un dels temes publicats,
encara que també és habitual que es posi en contacte directament amb un professor concret per
fer el TFM en un tema en el que tingui molt d’interès. Aquests treballs també es publiquen a
l’aplicació. Donat l’elevat perfil investigador del professorat associat al màster, actualment no cal
el vist-i-plau del responsable acadèmic del Màster per a engegar un TFM. Sí que es demana la
seva aprovació per a la formació del tribunal que avalua cada TFM. L'evidència DOC1.14 conté
el llistat dels TFM presentats fins ara.
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants, els resultats més recents del curs 2014-15 són bons,
amb un 3,3 sobre 5 quan se’ls pregunta sobre el grau de satisfacció de les assignatures i puja a
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un 3,8 sobre 5 quan es fa referència a l’actuació docent del professorat (E6.4 apartat “Indicadors
de satisfacció”).
Màster en Fotònica
El MPh és interuniversitari i per tant el professorat prové de les quatre institucions participants. A
l'evidència DOC3.24 es pot veure el perfil del professorat de cadascuna de les universitats que
va impartir classes al màster MPh durant el curs 2014/15, distribució que es manté similar cada
any. El percentatge de la docència impartida per cada universitat es defineix al conveni
interuniversitari (DOC3.15) i és de 45% UPC, 20% UAB, 20% UB i 15% ICFO. El nombre de
quinquennis acumulats és de 179 amb 31 vius, demostra la àmplia experiència docent del
professorat de MPh. En quant a sexennis, el nombre total puja a 150 amb 39 vius i 100% del
professorat participa actualment en projectes de recerca i té una reconeguda activitat
investigadora. Podem concloure que el professorat del MPh és altament qualificat tan en la
vesant docent com en la de recerca i transferència de tecnologia.
Els professors s'han triat específicament per a cada assignatura en funció de la seva experiència
i els seus camps de recerca relacionats amb el tema que imparteixen. Un breu CV de cadascun
dels professors està publicat al web del màster (E3.4). Creiem important que els estudiants
coneguin el perfil docent i investigador dels seus professors a l’hora de triar la optativitat.
Referent a la direcció de TFM, cada curs publiquem a la web del màster una oferta d’unes 50–60
propostes. Els alumnes poden escollir un dels temes publicats, o posar-se en contacte
directament amb un professor/investigador concret per fer el TFM en un tema en el que tingui
interès especial. La normativa aplicada a tot el procés del TFMs es pot veure a E3.2. A banda
del professors que imparteixen docència en el màster, hi ha un nombre elevat d’investigadors del
ICFO (gairebé tots els caps de grups de recerca) que dirigeixen TFMs, així com alguns
investigadors de centres de recerca o empreses. A les evidències DOC3.22 i DOC3.20 es poden
veure totes les ofertes de TFMs publicades al 2013-14 i 2014-15. A les evidències DOC3.36 i
DOC3.37 els TFMs finalment escollits i presentats (títol, nom del estudiant i del director, comissió
d’avaluació i data de presentació). Com es pot veure, les propostes de treballs són d’alt nivell,
directament lligades a les línies i projectes de recerca. Tots els directors són doctors amb molta
experiència en el tema de recerca proposada. Això contribueix a una molt bona formació de
l’estudiant. El mecanisme per les propostes i l’assignació del TFM ha funcionat molt bé ja que
sempre hi ha un nombre d’ofertes superior a les demandes d’estudiants i en conseqüència
aquests poden escollir.
La valoració dels professors i les assignatures del MPh per part dels estudiants es fa cada curs
mitjançant enquestes pròpies del grau. Al ser un Màster interuniversitari, i que organitza la
docència en blocs de 8 setmanes i no per quadrimestres, es fa difícil la coordinació amb les
enquestes UPC. Per aquesta raó la participació dels nostres en aquestes últimes és baixa i hem
decidit fer enquestes pròpies. A l’evidència DOC3.32 es pot veure com exemple les enquestes
pròpies del màster del curs 2015-2016. En aquestes enquestes, hi ha 6 preguntes referents als
professors de cadascuna de les assignatures i la resposta dels alumnes va des de 1 (molt
malament) fins a 5 (molt bé):
1. Did the professor clearly explain from the beginning the index and the grading system of
the subject
2. Did he/she followed the Course Contents published in the master's web site?
3. Were his/her explanations clear?
4. Was the supporting material clear enough and well organized?
5. Was he/she motivated to teach this course?
6. Was this professor approachable enough and willing to help the student?
Les valoracions obtingudes pels professors individualment i per les assignatures en global són,
en general, molt satisfactòries, com es veurà a continuació. El Comitè Executiu del Máster anima
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els estudiants a transmetre la seva opinió sobre el professorat, així com propostes de millora que
són tingudes en compte per millorar el programa docent del màster.
A l’evidència DOC3.26 es pot veure un informe sobre les enquestes fetes al curs 2013-2014. Els
resultats són comentats a les reunions del Comitè Executiu i amb cadascun dels professors
implicats.
Les respostes del estudiants a les enquestes corresponents als cursos 2013-14, 2014-15 i 201516 es poden consultar a les evidències DOC3.30, DOC3.31 i DOC3.32.
Així, el curs 2013-14 varen ser avaluats 63 professors (cal tenir en compte que un mateix
professor pot ser avaluat dues vegades si imparteix més d’una assignatura). De manera
resumida, els resultats obtinguts varen ser:
- 10 enquestes de professors d'un total de 63 amb puntuació igual o inferior a 3
- 24 enquestes de professors d'un total de 63 amb puntuació igual o superior a 4.5
- 3 assignatures de 24 amb enquestes dels seus professors (mitjana) amb puntuació igual
o inferior a 3
- 6 assignatures de 24 amb enquestes dels seus professors (mitjana) amb puntuació igual
o superior a 4.5
- Mitjana dels professors del màster en fotònica: 3.8 (sobre 5)
Els resultats, tot i ser positius es podien millorar. Així que vàrem prendre una sèrie d’accions
com, per exemple, convocar a reunions específiques als professors amb valoracions més baixes,
repensar alguns temaris d’assignatures, i, fins i tot, canviar els professors d’algunes assignatures.
El resultats per al curs 2014-15 varen ser:
- 4 enquestes de professors d'un total de 50 amb puntuació igual o inferior a 3
- 20 enquestes de professors d'un total de 50 amb puntuació igual o superior a 4.5
- 2 assignatures de 24 amb enquestes dels seus professors (mitjana) amb puntuació igual
o inferior a 3
- 7 assignatures de 24 amb enquestes dels seus professors (mitjana) amb puntuació igual
o superior a 4.5
- Mitjana dels professors del màster en fotònica: 4.1 (sobre 5)
I per al curs 2015-16:
- 2 enquestes de professors d'un total de 59 amb puntuació igual o inferior a 3
- 25 enquestes de professors d'un total de 59 amb puntuació igual o superior a 4.5
- 0 assignatures de 24 amb enquestes dels seus professors (mitjana) amb puntuació igual
o inferior a 3
- 10 assignatures de 24 amb enquestes dels seus professors (mitjana) amb puntuació igual
o superior a 4.5
- Mitjana dels professors del màster en fotònica: 4.4 (sobre 5)
Aquests resultats, presentats de forma resumida al document DOC3.29, demostren que les
accions que cada any prenem per a millorar el grau de satisfacció dels alumnes envers del
professorat funcionen. Hem passat d’una valoració global dels professors de 3.8 (curs 13-14) a
4.4 (curs 15-16); i d’un total de 3 assignatures amb valoració igual o inferior a 3, a no tenir-ne
cap. En els comentaris escrits que ens han fet els alumnes en les enquestes, destaca, com
aspecte positiu, la motivació dels professors i les ganes d’ajudar als alumnes. En canvi, quan hi
ha algun problema amb algun professor acostuma a ser perquè el professor no ha respectat del
tot la guia docent de l’assignatura com per exemple, en l’avaluació. En menor mesura, alguns
alumnes comenten que hi ha algun professor amb un nivell d’anglès una mica baix. Aquests dos
darrers punts són aspectes sobre els que el Comitè Executiu del màster insisteix any darrera any
per tal de millorar-lo, i cada any avancem una mica més però encara tenim recorregut per a ferho millor.
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4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les
seves funcions i atendre els estudiants.
Com s’observa al quadre resum que s’inclou a l’apartat Presentació del Centre, només el 2% del
professorat amb assignació principal a l’ETSETB té dedicació a temps parcial. Com ja s’ha vist, la
major part del professorat és permanent i amb dedicació a temps complet. La plantilla de
professorat no ha sofert variacions significatives els darrers anys. Les dades de professorat amb
dedicació a les titulacions que estem analitzant es troben a DOC1.17. La seva composició per
cada titulació s’ha analitzat a l’apartat anterior.
Cada curs el Consell de Govern de la UPC aprova l’assignació de punts de docència que
corresponen a cada centre, en funció, entre altres paràmetres, de les titulacions que ha d’impartir
i el nombre d’alumnes a que donen servei. La distribució entre les diferents titulacions, i dins de
cada titulació la distribució en assignatures i grups la realitza la Sotsdirectora de Planificació i
Qualitat, juntament amb els caps d’estudis de les diferents titulacions, i es presenta a Comissió
Permanent, a on és aprovada. Un cop aprovat aquest encàrrec docent es tramet als
Departaments corresponents, que fan l’assignació del professorat. Es presenta com a evidència
el darrer encàrrec docent aprovat, corresponent al curs 16/17, DOC1.13. En els darrers cursos el
nombre total de punts s’ha mantingut bastant estable, donat que s’han posat en marxa els nous
màsters al mateix temps que s’extingien les titulacions de segon cicle anteriors de
telecomunicacions i electrònica. En el cas de les titulacions que ens ocupen, per tal de fer la
distribució docent es segueixen els següents criteris:
-

-

La docència en el Grau d’Enginyeria Física s’imparteix en un únic grup de teoria per cada
assignatura. El nombre d’alumnes en aquestes classes varia entre 40 i 60, segons el curs i si
es tracta d’assignatures que han de cursar els alumnes de doble titulació. Les classes de
laboratori es fan en grups més petits, amb un màxim de 20 alumnes. L’oferta de les
assignatures és anual, és a dir, a la tardor només fan les assignatures del 1r quadrimestre del
pla d'estudis i a la primavera les del 2n, sense que els estudiants que no superen una
assignatura tinguin l'opció de tornar-la a cursar el quadrimestre immediatament posterior. El
nombre d'estudiants Equivalents a Temps Complert (ETC, 60 crèdits anuals matriculats) per
professor ETC (240 hores de classe anuals) des del curs 2014-15, el primer que
s'imparteixen els 4 cursos del pla d'estudis, se situa per sobre de 10, si bé segons les dades
del WINDDAT (E4.1) és de 7.5 perquè no tenen en compte els estudiants del CFIS.
En el cas dels màsters MET i MEE s’imparteix un grup de teoria de les assignatures
obligatòries els dos quadrimestres. Aquest grup es desdobla en grups de laboratori d’un
màxim de 16, 18 ó 20, en funció de la capacitat del laboratori a on s’imparteix. La repetició de
les assignatures obligatòries els dos quadrimestres permet que alguns alumnes realitzin
assignatures “bridge” el quadrimestre en que s’incorporen i realitzar les obligatòries al segon
quadrimestre. També permet l’entrada d’alumnes nous al febrer. Els grups de teoria
actualment no superen els 50 alumnes. En quant a les assignatures optatives, l’oferta és
diferent cada quadrimestre, i s’intenta equilibrar l’oferta de totes les especialitats cada
quadrimestre. La capacitat dels grups és la mateixa que en el cas de les obligatòries, però el
nombre d’alumnes és normalment bastant més baix. Les assignatures “bridge”, tenint en
compte que tenen una demanda més baixa, algunes s’ofereixen els dos quadrimestres i
altres només un dels quadrimestres. En tots els casos, considerem que la mida dels grups és
adequada per poder realitzar una docència de qualitat. El nombre d’Estudiants Equivalents a
Temps Complert per professor ETC és baix: 2.9 per MET i 3.1 per MEE al curs 13-14 i 5.2 per
MET i 4 per MEE al curs 14-15 (MET: E4.2, MEE: E4.3). El motiu és que es tracta dels
primers cursos d’impartició d’aquest màster i l’àmplia oferta d’assignatures optatives i bridge,
necessària per poder oferir els diferents perfils de formació de cada màster, fa disminuir
aquesta dada. Un cop els màsters entrin en un règim permanent, amb l’accés dels alumnes
dels graus corresponents, s’obtindran uns valors més elevats.
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El Màster en Fotònica imparteix les assignatures obligatòries de 5 ECTS en grups grans de
30-40 alumnes, excepte l’assignatura “Photonics Laboratory” on es treballa en 5 grups petits,
repartits en diferents laboratoris de la UPC, UB o UAB. Les assignatures optatives de 3
ECTS s’imparteixen també en grups únics amb un nombre entre 8 i 18 estudiants. El nombre
d’Estudiants Equivalents a Temps Complert per professor ETC va ser de 5.6 al curs 13-14 i
de 7.2 el curs 14-15.

L’assignació de professorat que realitzen els departaments podem dir que és bastant estable, fet
que fa que l’ETSETB compti amb un professorat molt implicat en les assignatures i titulacions
que imparteix. Per tal de valorar la satisfacció de l’alumnat amb l’atenció rebuda durant el procés
d’aprenentatge, tenim les següents dades:
-

-

-

A les enquestes de satisfacció amb els serveis (E1.16), a la pregunta “Considero que les
hores presencials de les assignatures són adequades”, en una escala de 1 a 5, a on l’1
indicava insuficients i el 5 excessives, la valoració en el curs 14-15 va ser de 3,12.
A les enquestes sobre professorat (DOC1.9), la valoració mitjana de la pregunta “El professor
es mostra accessible per a la realització de consultes sobre la matèria” va ser el curs passat
de 4,12, en una escala de 1 a 5.
Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior, a les mateixes enquestes, la valoració mitjana a
“Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent” va ser 3,86. Un anàlisi més detallat
d’aquests resultats es pot trobar a DOC1.9. Observem per exemple que (en la mateixa escala
de 1 a 5) el 51,7% dels professors van obtenir una valoració igual o major a 4, mentre que
només el 3,38% la van obtenir inferior a 2,5.

Malgrat no disposem de dades del tot equivalents pels quadrimestres anteriors, com a
conseqüència del canvi de format d’enquesta que es va realitzar el curs 14-15, sí que hem
observat que els valors mitjans de valoració del professorat i les assignatures s’han mantingut
molt estables. Podem dir doncs que els alumnes estan raonablement satisfets amb l’atenció
rebuda durant el procés d’aprenentatge.
4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i
investigadora del professorat.
L'Institut de Ciències de l 'Educació (ICE) de la UPC elabora una proposta quadrimestral d'oferta
general de formació del PDI basada en les necessitats que ha detectat i les propostes de millora
que són fruit del procés d'avaluació del professorat. A la proposta inicial s'hi incorporen els
encàrrecs institucionals per part del consell de direcció i els que realitzen les unitats bàsiques,
així com la informació relativa als ajuts a la formació externa. Pel que fa a aquest darrer punt, a
partir de les peticions del professorat i d 'acord amb els recursos disponibles, es determina el
pressupost a assignar als diferents àmbits i els criteris de priorització a utilitzar. Aquest conjunt
d’actuacions previstes configuren el Pla de formació del PDI (E5.5), que aprova la direcció de
l'ICE. Com que no es tracta d'un pla tancat, durant la seva execució s 'incorporen els encàrrecs
addicionals del consell de direcció i/o de les unitats.
Segons l’evidència DOC1.18, 112 professors diferents de l’ETSETB han participat en 141
activitats per un total de 1894 hores de formació en diferents modalitats: formació continuada,
innovació, Atenea, formació inicial, riscos laborals, anglès, etc. En particular, el professorat del
Grau d’Enginyeria Física ha participat en diverses Jornades Docents específiques per aquest
grau (veure activitats realitzades dins E5.5). També és important la formació en anglès, donat
que els Màsters s’imparteixen en anglès, així com algunes de les optatives dels graus, i alguna
obligatòria del GEF.
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE
El centre docent disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a
l’aprenentatge de l’alumnat.
5.1 Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els
d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.
Grau en Enginyeria Física
L'acció tutorial al GEF parteix de la base de que els estudiants del grau són prou madurs i es
concreta simplement en els punts indicats a la pàgina Acció Tutorial del web propi (E2.22). Per a
la majoria d'estudiants és suficient disposar de tota la informació necessària per al correcte
desenvolupament dels estudis, que hi ha al web del GEF (E2). No obstant, sempre que un
estudiant ho sol·licita rep l'orientació i assessorament per part del cap d'estudis i altres
professors. A més, si el cap d'estudis detecta que el rendiment d'un estudiant no és prou bo,
contacta amb ell per comentar la situació. En molts casos però, és l'estudiant que, per pròpia
iniciativa, es posa en contacte amb el cap d'estudis i no a l'inrevés. Aquestes consultes són més
habituals just abans de la matrícula.
A banda de la tutorització individual, a l'inici de cada curs es fa un acte de benvinguda als
estudiants nous (E2.29 i DOC2.7) en el qual s'incideix en aquells aspectes organitzatius, entre
d'altres, que han de tenir en compte, part dels quals ja se'ls va comentar a la sessió informativa
prèvia la matricula (E2.3 i DOC2.8)
A més, des del curs 2014-15, el primer que es va implantar el 3r curs del pla d'estudis, es fa una
jornada informativa per als estudiants per presentar les assignatures optatives, comentar les
possibilitats de fer pràctiques a l’estiu, explicar com funciona el TFG i com el poden fer fora de la
UPC, en particular a l'estranger, i orientar-los entre la gran diversitat de màsters que podran fer
quan es graduïn (E2.4 i DOC2.9). Tot i que gran part d'aquesta informació està publicada al web
GEF (E2.7, E2.8, E2.11, E2.34 i E2.41), la sessió és molt útil perquè els estudiants es fan una
primera idea de totes aquestes possibilitats.
La majoria de pràctiques externes o TFG fora de la UPC es fan gràcies als contactes dels
professors amb els seus col·laboradors en centres de recerca externs (E2.42 i E2.43),i és aquest
professor qui les tutoritza amb la garantia que els directors externs són prou competents
acadèmicament. Alguns estudiants, però, fan pràctiques externes gràcies a programes específics
oferts per institucions científiques, com ara l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el Parc
Científic de Barcelona, el CERN, el Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), ... (E2.44), i en
aquests casos, si bé els pot haver orientat i assessorat algun professor del grau, no se'ls tutoritza
explícitament perquè ja ho fa la pròpia institució.
Així doncs, doncs, gràcies a que el nombre d'estudiants d'enginyeria física és reduït, i a l'alt grau
d'implicació dels professors, la principal acció de tutorització i orientació al GEF és el contacte
diari dels estudiants amb els professors i, més puntualment, amb el cap d'estudis. I, tot i que no
s'han fet enquestes als estudiants sobre aquest tema en concret, la impressió general és que el
seu nivell de satisfacció és alt. Si més no, mai s'han queixat al respecte a l'hora de fer
observacions generals del grau a les enquestes que es fan al final de cada quadrimestre. En
certa manera, l'evidència de l'efectivitat d'aquest mètode és l'alt rendiment acadèmic dels
estudiants, així com el nombre d'estudiants que fan pràctiques externes o van a fer el TFG a
l'estranger. A banda de que la valoració general del grau per part dels estudiants de 4t just abans
de finalitzar els estudis és molt satisfactòria, al voltant d'un 4.5 sobre 5 (E8.1 Valoració General
del GEF).
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Màster en Enginyeria de Telecomunicació i Màster en Enginyeria Electrònica
Durant el procés d’admissió, els coordinadors acadèmics dels màster MET i MEE es troben
accessibles per a respondre a qualsevol pregunta o aclariment que un possible futur estudiant
tingui. Habitualment, aquestes consultes són per e-mail, però també hi ha casos en que es
produeixen entrevistes amb els candidats tant de forma personal com per videoconferència. En
general, els estudiants que han demanat aquestes entrevistes s’han acabat matriculant al màster.
Per tant, es pot considerar que els estudiants han quedat satisfets amb l’orientació rebuda.
La primera setmana de classe es convoca una reunió de benvinguda on els coordinadors dels
màsters MET i MEE n’expliquen el funcionament, es recorden aspectes importants del màster
com on trobar la informació al web, dades de contacte del responsable d’administració i del
coordinador acadèmic, etc. També es presenten projectes de recerca dels professors on els
estudiants poden col·laborar a través de les assignatures d'iniciació a la recerca i TFMs i es resol
qualsevol dubte que hi pugui haver. Aquesta activitat és també ben rebuda pels estudiants tal i
com es demostra per la notable assistència d’estudiants a aquesta sessió de benvinguda.
El pla d'acció tutorial per els alumnes ja matriculats en el màster MET consisteix en assignar un
tutor acadèmic, que és un professor que imparteix classes al màster, en el moment d'acceptació
de l'estudiant. D'aquesta forma, l'estudiant pot realitzar les consultes que desitgi sobre temes
acadèmics abans de la matrícula. El tutor també l’acompanya durant els dos anys de duració dels
estudis per qualsevol altre qüestió o problema. En aquestes edicions s'ha vist que pràcticament
només els estudiants estrangers fan consultes als seus tutors i que moltes consultes sobre la
matrícula les realitzen directament al Cap d'Estudis de Màsters o al Coordinador del Màster.
(E1.2 pàgina 26).
En el MEE, a cada estudiant admès se li assigna un tutor que és un membre de la Comissió
Acadèmica del Máster MEE. Es poden consultar l’assignació de tutors del curs 2014-15 a
l’evidència DOC4.7. L’objectiu principal d’aquest tutor és consensuar amb l’estudiant les
assignatures a matricular a cada quadrimestre ja que és necessària l’aprovació del tutor per a
que l’estudiant es matriculi. A més, el tutor és l’interlocutor natural de l’estudiant a l’hora de
demanar orientació en qualsevol aspecte relacionat amb el màster. Òbviament, aquestes
consultes són més habituals per part dels estudiants de nou accés, on el tutor pren un paper més
destacat. Les consultes més orientades cap al funcionament del màster són redirigides cap al
coordinador acadèmic. Si aquest detecta que es repeteix una certa consulta amb diferents
estudiants, a la següent reunió de la Comissió Acadèmica del MEE informa als membres de la
comissió que també són els tutors dels estudiants de com es pot respondre adequadament a la
mateixa i entre tots es discuteix si són necessàries altres accions. En conjunt, les accions
associades als tutors són rebudes amb un alt grau de satisfacció pels estudiants.
Durant el curs els estudiants es poden adreçar al cap d'estudis de màsters o als directors dels
màsters per resoldre qualsevol problema o dubte.
Els serveis d’orientació́ acadèmica actuals es consideren adequats per als màsters.
En quant a l’orientació professional, es porten a terme diferents activitats entre les que destaca el
FòrumTIC, on es pretén potenciar el Campus Nord com a pol de coneixement TIC i reforçar la
seva imatge de font de talent TIC per les empreses del sector. Tant al quadrimestre de tardor
com al de primavera, i conjuntament amb una associació d’estudiants, s’organitza aquest Fòrum,
on les empreses exposen la seva activitat i els estudiants els envien CV. També es realitzen
entrevistes de treball i workshops de recruitment. A més, al llarg del curs s’organitzen
conferències i seminaris molts d’ells orientats a ensenyar als estudiants com traslladar les seves
idees a models de negoci.
Les pràctiques en empresa són també una eina molt valuosa perquè molts estudiants inicien la
seva vida laboral en la mateixa empresa en la que han realitzat les practiques. De manera
opcional els estudiants d’aquests màsters poden realitzar fins a 1.200 hores de practiques en
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empresa, de les quals 450 poden ser curriculars, comptant com a 15 ECTS.
Un exemple d’aquestes accions es recull a l’informe de gestió i memòria de l’ETSETB 2014-15,
pp. 22-25 de l’Informe de Gestió i 71-73 de la Memòria (disponible a E1.16, correspon a pp 24-27
i 118-120 del document pdf complert).
També impulsem des de l’ETSETB la creació de startups com un motor de la innovació i una
oportunitat de sortida professional per als nostres estudiants. Per això, donem suport a l'actitud
emprenedora de diferents maneres: Accés a l'Espai Emprèn del Campus Nord, un espai de coworking 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.
Amb tots aquests elements, es considera que els serveis d’orientació acadèmica són adequats
per aquestes titulacions.
Màster en Fotònica:
Durant el procés de registre i admissió els membres del comitè executiu estan a disposició dels
estudiants per resoldre qualsevol dubte que tinguin. Al ser admesos en el Màster de Fotònica, el
Comitè Executiu assigna un tutor a cada estudiant (llista de tutors assignats el curs 2016/17
DOC3.17) que els podrà ajudar en tot el que calgui. El tutor ha d’ajudar als estudiants a escollir el
millor itinerari de assignatures optatives per el seu perfil i interès professional i ha d’autoritzar una
proposta de matrícula que els alumnes han de portar a la secretaria del centre al fer la matrícula.
Durant el curs, els alumnes es poden adreçar al seu tutor per a fer-li totes les consultes que
considerin convenients. Normalment els estudiants que provenen de les universitats que
participen en el màster (UB, UAB, UPC) contacten amb el coordinador de la seva universitat. La
resta d’alumnes ho fan amb els coordinadors UPC. Al tractar-se d’un màster internacional moltes
consulten provenen d’alumnes de l’estranger. Les consultes habitualment són per correu
electrònic però si cal es poden tenir converses presencials o per Skype. Aquest pla tutorial és
ben valorat pels estudiants que mai han presentat cap queixa o suggeriment de millora en les
aportacions que fan anualment en la reunió del consell de màster. Con a acció de millora
proposem incloure una pregunta sobre la satisfacció de l’estudiant respecte al pla de acció
tutorial a les enquestes (230.M.15.2016).
A l’inici de curs s’organitza un acte d’acollida on es presenta tota la informació acadèmica
referent al curs i es resolen tots els dubtes que puguin sorgir. Unes setmanes més tard,
s’organitza un acte institucional de inauguració del curs en la que el director del màster fa una
presentació dels objectius del mateix i es convida a un científic de prestigi que imparteix una
conferencia sobre un tema relacionat amb la fotònica. En aquest acte es convida també a algun
dels alumnes que ja han acabat el màster, el que permet als nous alumnes tenir opinió sobre el
màster de part dels seus col·legues. L’assistència es massiva i els actes normalment estan molt
ben valorats. També s’organitza una rebuda especial pels alumnes estrangers, visitant el servei
de relacions internacionals de la UPC i resolent tots els dubtes i problemes que pugui tenir
aquest col·lectiu.
Pel que fa a l’orientació professional es realitzen visites als grups i centres de recerca involucrats
en el màster (ICFO. CD6, DONLL....etc.) i també algunes visites a empreses. Es pot consultar el
llistat de centres i grups de recerca visitats als cursos 2013-14; 2014-15 i 2015-16 a l’evidència
DOC3.27 i els seminaris professionals impartits als cursos 2013-14, 2014-15 i 2015-16 a
l’evidència DOC3.28. L’assistència a tots aquest actes es força nombrosa, el que es considera un
indicador positiu de les activitats d’orientació professional. Igualment a l’horari es contempla una
franja de dues hores/setmana per programar seminaris i alguns temes de diferents assignatures
són impartits per professionals de diferents empreses.
L’assignatura “Business and patemnts in photonics” contribueix substancialment a la relació de
l’estudiant amb el món empresarial.
El Màster en Fotònica és membre de SECPHO (Southern European Cluster in Photonics) un
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clúster de més de 65 empreses, centres tecnològics i grups d’investigació orientats a
promoure la innovació tecnològica mitjançant l’aplicació de tecnologies fotòniques.
(http://www.secpho.org). Els alumnes contacten amb el clúster i poden demanar orientació i
ofertes de treball en el món laboral corresponent.
Encara en la línia de l’orientació professional, cada curs rebem unes 20-30 ofertes de tesis
doctorals i ofertes de treball en empreses que s’envien per e-mail als estudiants i es publiquen a
la pàgina web: http://photonics.masters.upc.edu/en/job-offers.
Global ETSETB-UPC
Cal destacar que, a banda de les accions d’orientació laboral/professional que ofereix l’Escola en
el seu conjunt i en concret cada titulació, a nivell global de la UPC, també s’ofereix un suport
específic (E5.8) gestionat des d’UPC Alumni. Aquest servei de la UPC ofereix un programa
d’orientació i millora de l’ocupabilitat, amb tallers de formació, assessorament, borsa de treball,
etc.
En quant a la satisfacció dels alumnes amb els recursos d’orientació que els oferim, disposem de
les següents dades addicionals al que s’ha comentat per cada titulació.
A les enquestes de satisfacció dels serveis de l’ETSEB (E1.16) del curs 14/15 es preguntava
sobre la satisfacció amb les tutories de primer curs, en cas d’haver-hi participat. La valoració
mitjana va ser de 3.16 (escala de 1 a 5). Aquest valor però correspon a la totalitat dels
estudiants de l’ETSETB, i no podem separar-lo per estudis.
A les mateixes enquestes, la valoració de la gestió administrativa dels convenis de pràctiques
amb empreses ha estat entre 3.33 i 3.56 en els tres darrers anys (escala de 1 a 5).
A les enquestes realitzades als estudiants que han realitzat pràctiques en empreses
(DOC1.12), la valoració global obtinguda (mitjana des de l’any 2012 fins l’actualitat) és de
1.67 en una escala de 0 a 2. El resultat de les enquestes als empleadors (DOC1.10) és molt
semblant (1.64).
A nivell global, considerem positiva la valoració obtinguda d’aquests dos aspectes d’orientació a
l’estudiant que s’han mesurat mitjançant enquestes: les tutories i la realització de pràctiques en
empresa com a eina d’inserció laboral de l’estudiantat.
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5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les
característiques de la titulació.
El procés del SGIQ 1.4.1 estableix la forma en què l’ETSETB gestiona l’adquisició i manteniment
dels recursos i infraestructures necessaris per assolir els seus objectius. Des de la verificació
d’aquestes titulacions no hi ha hagut variacions en quant als recursos, infraestructures i personal
tècnic disponibles. En el cas de hardware i software de laboratoris, s’ha anat actualitzant en
funció de la disponibilitat pressupostària. Els informes de gestió anuals (E1.16) descriuen les
inversions i millores realitzades cada curs.
Fons documentals
La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté és la que dóna servei a les tres Escoles del Campus Nord,
entre elles l’ETSETB. Aquesta biblioteca és la més important de Catalunya en recursos
d’informació relacionats amb les TIC i l’enginyeria civil, i ofereix un fons especialitzat en
telecomunicacions, informàtica i enginyeria civil. Disposa del llibres recomanats a les guies
docents de les titulacions que s’imparteixen al Campus Nord, bibliografia especialitzada, obres de
consulta, revistes, apunts, exàmens, Treballs de Fi de Grau i de màster, i tesis doctorals. A més,
posa a disposició dels alumnes espais de treball i lectura, aules d’estudi, sales de treball en grup i
préstec d’ordinadors personals, i altre equipament. L’evidència E1.40 aporta les dades globals
d’ús d’aquesta biblioteca, així com les dades relacionades amb la satisfacció dels seus usuaris
de l’ETSETB. Tot i que el nombre de respostes és baix (145), cal destacar un valor alt de la
mitjana de satisfacció global (4.43 sobre 6).
Entorns virtuals
L’ETSETB disposa d’entorns virtuals propis (Intranet) i els comuns de la UPC (el campus virtual
de docència Atenea basat en moodle E7.4, la e-secretaria E1.34). Per altra banda, a tot el
campus nord hi ha connexió wifi via eduroam. El campus virtual Atenea és bàsic en la interacció
entre els estudiants i els professors. És una plataforma oberta i amb molta flexibilitat que ja porta
un nombre significatiu de cursos sent emprada a tota la UPC.
Aules
L’ETSETB utilitza els aularis del Campus Nord, que es comparteixen amb l’Escola de Camins i la
Facultat d’informàtica. Les aules de que es disposa són suficients, i disposen d’un PC, un
projector i la pantalla corresponent per facilitat la presentació de material multimèdia.
Laboratoris
Els laboratoris on es desenvolupen les pràctiques tenen una capacitat d’uns 20 estudiants on es
treballa habitualment en parelles. Els laboratoris tenen el software i/o hardware necessari per a
desenvolupar les pràctiques de totes les assignatures.
Cada any l’ETSETB destina una partida específica del seu pressupost (inversions en equipament
docent) per renovar i actualitzar els equipaments dels laboratoris docents del centre així com una
partida específica (inversions en Pla Tic) per renovar i actualitzar els equips informàtics.
Tradicionalment comptàvem amb finançament centralitzat per part de la UPC, però els últims
exercicis s’hi ha destinat principalment recursos propis del centre provinents principalment dels
convenis de cooperació educativa.

Taula inversions en equipament docent i PLATIC exercicis 2012,2013,2014 i 2015:
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EXERCICI

2015
2014
2013
2012

INVERSIONS
EQUIPAMENT
DOCENT
36.085,70 €
10.543,45 €
50.784,59 €
53.132.54 €
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INVERSIONS
PLATIC

TOTAL
INVERSIÓ

FINANÇAMENT
PROPI ETSETB

12.074,04
21.251,24 €
95.465,59 €
-

48.159,74 €
31.794,69 €
146.250,18 €
53.132.54 €

48.159,74 €
31.794,69 €
115.248,58 €
53.132.54 €

Finançament
centralitzat
UPC
31.001,60 €
-

Exercicis 2012-13-14 (E1.25) i Exercici 2015 (DOC1.15)
En els cas del GEF, a l'assignatura de Projectes d'Enginyeria Física 2, alguns grups de recerca
ens permeten fer servir les seves instal·lacions perquè els estudiants hi efectuïn les pràctiques,
assumint els cost material que puguin suposar (E2.12: Web GEF> Els Estudis> Pràctiques)
Les pràctiques del MPh es realitzen combinant un mínim de material de docència existent als
laboratoris amb una majoria de material que pertany als laboratoris de recerca on desenvolupen
la seva activitat els professors corresponents.
Satisfacció
Les enquestes de satisfacció amb els serveis (E1.16) pregunten als estudiants sobre:
-

Disponibilitat en condicions per a l’ús de laboratoris docents. En els tres darrers cursos la
valoració mitjana ha estat 3.46, 3.62, 3.77
Disponibilitat en condicions per a l’ús d’aules informàtiques. En els tres darrers cursos la
valoració mitjana ha estat 3.59, 3.73, 3.96
Resolució d’incidències informàtiques en l’ús de les aules. En els tres darrers cursos la
valoració mitjana ha estat 3.21, 3.38, 3.40

Podem dir doncs que en aquests aspectes la satisfacció dels alumnes és raonable, i millora cada
curs.
En el cas dels professors, es va introduir la següent pregunta en el curs 14/15: “Valora els
equipaments necessaris per desenvolupar correctament la docència (aules, sistemes informàtics,
laboratoris)”. La valoració mitjana va ser de 3.75.
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS
Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la
titulació. Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments
acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als
indicadors acadèmics i laborals.
6.1 Els continguts i les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge
pretesos, que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació.
Grau en Enginyeria Física
La finalitat del GEF és proporcionar als estudiants una formació generalista sòlida en els
fonaments de la física que s'apliquen a diverses branques de l’enginyeria moderna perquè
puguin entendre les bases científiques de les tecnologies emergents i poder així cursar
posteriorment qualsevol màster d'arreu del mon (E2.8: Web GEF > Els Estudis > Màsters)
relacionat amb la física i les noves tecnologies, així com en altres enginyeries (telecomunicació,
electrònica, industrial, ...).
La memòria de Verificació (E1.22) valorada favorablement per l'AQU (E1.50) especifica a
l'apartat 3 els diversos resultats d'aprenentatge (competències) que ha d´adquirir l´estudiant per
titular-se. A la secció E2.9 Els Estudis del web del GEF hi ha l'apartat E2.1 Competències amb la
definició de les competències específiques i genèriques (incloses les tranversals) que un
estudiant del grau ha d'assolir, tot indicant en quines matèries i assignatures concretes ho farà. I
a la guia docent de cada assignatura s'indiquen les competències concretes a les quals
contribueix (E1.29: Web ETSETB > Estudis > Graus > GEF). En aquestes guies, elaborades
seguint el model establert pel Sistema de Gestió dels Estudis de la UPC (PRISMA), les
competències transversals dels documents de verificació i modificació se subdivideixen entre les
genèriques pròpies del grau i les transversals establertes per la UPC. A més, mentre que als
documents de verificació les competències transversals (genèriques) s'enumeren amb el prefix
CG, a la documentació de la UPC s'enumeren amb la mateixa numeració però amb un prefix
diferent per a cadascuna que permet identificar-les amb més facilitat.
El pla d´estudis (E2.10 Web GEF > Els estudis > Pla d’estudis) consta d'un total de 240 crèdits
(60 de formació bàsica, 120 d'obligatòria, 30 d'optativa i 30 del TFG), distribuïts en 4 cursos de
60 crèdits cadascun. Els tres primers cursos del pla corresponen a assignatures obligatòries
(incloses les de formació bàsica), el primer quadrimestre de 4t a les optatives i el segon de 4t al
Treball de Fi de Grau (TFG). Totes les assignatures són de 6 crèdits excepte el TFG que és 30.
Les assignatures optatives s'imparteixen en anglès, així com 6 de les obligatòries (Quantum
Physics, Electromagnetism, Numerical and Computational Methods 2, Photonics i Biophysics 2).
En aquest grau, a fi i efecte d'ajustar-se a les restriccions pressupostàries, s'ha apostat per
prescindir de les pràctiques docents de laboratori habituals a la majoria de titulacions durant els
dos primers cursos, per fer-ne de més complexes i interessant a 3r i 4t quan els estudiants estan
més formats i capacitats per aprofitar-les (E2.12: Web GEF > Els estudis > Pràctiques). Així, a la
majoria d'assignatures es fan cinc hores setmanals de classes presencials de teoria i problemes
en un únic grup, el que en terminologia clàssica s'anomenen classes de pissarra encara que
actualment també es faci servir el projector. A les assignatures on es fan pràctiques, la distribució
de les cinc hores presencials a la setmanal és la següent:
 Mètodes Numèrics i Computacionals 1 (1r): 3 h/set de pissarra i 2 h/set de pràctiques a l'aula
d'ordinadors en tres subgrups.
 Mètodes Numèrics i Computacionals 2 (2n): 3 h/set de pissarra i 2 h/set de pràctiques a l'aula
d'ordinadors en 2 subgrups.
 Teoria del Senyal (3r): 4 h/set de pissarra i 1 h/set de pràctiques a l'aula d'ordinadors en 3
subgrups. A la pràctica, cada 15 dies fa una sessió de dues hores pràctiques i dues sessions
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d'una hora de problemes a la pissarra.
 Instrumentació (3r): 3 h/set de pissarra i 2 h/set de pràctiques en 4 subgrups, ja sigui per anar
al laboratori d'electrònica per practicar amb LabView o visitar altres laboratoris, centres o
instal·lacions de recerca com ara el sincrotró ALBA, el Centre de Recerca en nanoEnginyeria
(CRnE), la Sala Blanca de la UPC o l'Hospital Universitari Quirón Dexeus (E2.13: Web GEF >
I també > Física Fora de les Aules). Cada curs es publica un llibre dels treballs fets pels
estudiants (E2.14: Web GEF > Els Estudis > Pla d'Estudis > Instrumentació).
 Projectes d'Enginyeria Física 1 (3r): 1 h/set teoria i 4 h/set en 3 subgrups de laboratori, ja sigui
per anar al d'òptica o al d'electrònica. Durant les últimes setmanes del quadrimestre els
estudiants desenvolupen un projecte (E2.15: Web GEF > Els Estudis > Vídeos > Projectes
d'Enginyeria Física).
 Projectes d'Enginyeria Física 2 (3r): 5 h/set de pràctiques en petits grups a laboratoris de
recerca durant mig quadrimestre i la segona meitat fan un projecte E2.16). Els informes
d'aquestes projectes, que són de molta qualitat, es publiquen anualment a l'OpenCourseWare
de la UPC (E7.2).
Al GEF es promou i facilita que els estudiants facin pràctiques externes, principalment a l'estiu,
en grups de recerca de la pròpia UPC, en centres de recerca externs que col·laboren amb alguns
professors, ja siguin d'àmbit català com l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l'Institut de
Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB), o el Sincrotró ALBA, i a
l'estranger com el Max Planck Institute, l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) de
Grenoble, el Rutherford Appleton Laboratory d'Oxford o el Forschungs-Neutronenquelle Heinz
Maier-Leibnitz (FRM II), de la Technical University of Munich (E2.11: Web GEF > Els Estudis >
Pràctiques > Pràctiques Externes).
El TFG al GEF és de 30 crèdits i està previst que es faci durant el darrer quadrimestre dels
estudis perquè els estudiants s'hi puguin dedicar a temps complet i, si és possible, aprofitar per
fer una estada de mobilitat internacional amb destins com el Max Planck Institute de Sttutgart,
King's College of London, MIT, Georgia Tech, Bell Labs, o les universitats de Colorado-Boulder,
Cornell, New York, Oxford o Trento (E2.33: Web GEF > Els Estudis > TFG > TFG fora de la
UPC). Els TFG són dirigits per professors del grau o per col·laboradors seus en grups de recerca
de la pròpia UPC, en centres de recerca estrangers com els citats anteriorment o de Catalunya
com l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC),
l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB), o el Sincrotró ALBA. En aquests darrers casos, el professor
del grau fa de codirector o tutor.
La impressió és que el grau de satisfacció dels estudiants que van a aquests centres és molt alt,
si més no pel que es pot veure a la sèrie de vídeos d'EFers Exteriors (E2.17). D’altra banda, els
directors externs valoren molt bé als estudiants (E8.3: Supervisor’s assessments)
Es pot consultar el llistat de TFGs presentats fins ara, i les qualificacions obtingudes, a DOC1.14.
Les quatre assignatures del GEF que s'han triat per aportar evidències concretes en aquest punt
i el següent (E8.6) són:
a.
b.
c.
d.

ALG - Àlgebra Lineal i Geometria (1r, Matemàtiques)
FISES - Física Estadística (2n, en representació de les matèries de física)
INSTR - Instrumentació (3r, Física Experimental i Projectes en Enginyeria)
SIMCON: (4t optativa)

Des de la taula que segueix es pot accedir a la guia docent publicada al web de l'ETSETB
(E1.29), part del currículum dels professors públic al Portal de Producció Científica dels
Investigadors de la UPC, i els enunciats dels exàmens de cursos anteriors, sovint amb la seva
resolució, als quals els estudiants poden accedir des del Dipòsit de la Biblioteca Digital de la UPC
(E2.28)
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Professors
Miguel Ángel Barja (TU)
Bernat Plans (AG)
Rossend Rey (TU)
Laureano Ramirez (TU)
Trinitat Pradell (CU)
Oscar Casas (TU)
Jose Eduardo García (TU)
Jordi Martí (TU)
Elvira Guàrdia (TU)

Enunciats Exàmens
Exàmens ALG
Exàmens FISES
Exàmens INSTR
Exàmens SIMCON

D'acord amb la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, a les guies
docents s'indica el temari, les competències a les quals contribueix, el sistema d'avaluació, i la
metodologia docent.
Des del mateix enllaç E8.6 es poden consultar les memòries dels TFGs presentats.
Competències transversals al GEF
D'acord amb la memòria de Verificació del GEF, els estudiants del grau han d´adquirir les 10
competències transversals (genèriques) següents:
1.
EIN - Emprenedoria i INnovació
2.
SCS - Sostenibilitat i Compromís Social
3.
TLG - Tercera LlenGua
4.
COE - Comunicació eficaç Oral i Escrita
5.
TEQ - Treball en EQuip
6.
URI - Ús solvent dels Recursos d'Informació
7.
ATT - AprenenTatge Autònom
8.
CRPE - Capacitat per identificar, formular i Resoldre Problemes d'Enginyeria física
9.
CSC - Capacitat per concebre, dissenyar, implementar i operar Sistemes Complexos
10. ECI - Experimentalitat i Coneixement d'eines i Instruments
Les set primeres les ha fixat la UPC per a tots les seves titulacions, i les tres darreres són pròpies
del grau.
Com s'indica a la taula Competències genèriques a les quals contribueix cada assignatura que hi
ha a l'apartat Competències de la secció Els Estudis del web del GEF:
•
ATT i CRPE es treballen de forma natural a totes les assignatures del grau.
•
TLG es pràctica a les 4 assignatures obligatòries que s'imparteixen en anglès (Quantum
Physics, Electromagnetism, Numerical and Computational Methods 2, Photonics i Biophysics
2) i a la majoria d'optatives. Meny intensament també es treballa en altres assignatures
(FIS1, MM2, FISES, MECQ, TS i TCTRL) perquè part del material de l'assignatura està en
anglès.
•
TEQ es realitza a les assignatures amb pràctiques de laboratori o projectes (MNC1, MNC2,
TS, INSTR, PEF1, PEF2, TCTRL, ADMAT, SIMCON), i en alguna altra assignatura en la
qual els estudiants han de fer un treball en equip (FISQ, ADMAT i ASTRO).
•
COE és treballa indirectament a totes les assignatures, si bé en les quals cal redactar i
presentar un treball es més evident (QI, ELF, TS, INSTR, PEF1, PEF2, TCTRL, ADMAT,
SIMCON i ASTRO), especialment en el cas del TFG.
•
URI també és treballa indirectament a totes les assignatures, si bé en algunes s'hi presta
una atenció especial perquè els estudiants han de fer un treball en el qual cal fer ús dels
recursos d'informació (MM1, QOB, ES, INSTR, TCTRL, BIOF2, ADMAT, SIMCON i ASTRO).
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EIN és una competència tan àmplia e indefinida que es difícil dir com, quan i on es
desenvolupa, si bé a TS, PEF1 i PEF2 s'hi incideix d'alguna manera, com per exemple les
conferències específiques del tema que es fan a PEF1.
SCS encara és més difícil de catalogar, però a les matèries de Química i Biocència es
tracten temes de sostenibilitat. En particular a l'assignatura de QI, s'incideix en aspectes
mediambientals. A BIOF1, on un dels professors va ser el director del Centre de Cooperació
i Desenvolupament (CCD) de la UPC, es fan sessions parcials per presentar temes de
cooperació universitària al desenvolupament. I a TCIRC, on una professora és la directora
acadèmica del CCD, es fa alguna sessió específica relacionada amb el compromís social i
els estudiants han de fer un treball individual d'identificació i reflexió.
ECI es practica de forma directa a les 3 assignatures de la matèria de Física Experimental i
Projectes d'Enginyeria (INSTR, PEF1 i PEF2).
CSC es desenvolupa a les assignatures de 3r (especialment a les tres assignatures de la
matèria de Física Experimental i Projectes d'Enginyeria), a les optatives de 4t i, òbviament,
al TFG.

El desenvolupament de les competències transversals és necessari per superar les assignatures
del pla d'estudis, cadascuna al seu nivell, i la seva adquisició influeix en major o menor grau en la
qualificació final obtinguda per cada estudiant. Per aquesta raó, mentre que es obligatori per llei
qualificar els estudiants amb una nota numèrica compresa entre 0 i 10 per reflectir fins a quin
grau han assolit les competències específiques de l'assignatura, no cal fer-ho amb les
competències tranversals, si bé en alguns centres la seva avaluació representa obligatòriament
un cert percentatge de la nota numèrica de l'assignatura, tal com es fa en algunes assignatures
del GEF. Tot i així, seguint les directrius de l'ETSETB, a cadascuna de les assignatures
obligatòries s'avalua explícitament una competència transversal (o més d'una en algun cas) amb
una qualificació que pot ser A (excel·lent / molt assolida), B (favorable /assolida), C (suficient /
poc assolida) i D (Insuficient / no assolida). A grans trets, els mètodes per avaluar una
competència es poden diferenciar en dos tipus; aquells en els quals
a)
la qualificació està directament relacionada amb la nota numèrica de l'assignatura,
b)
la qualificació és el resultat d'una, o més d'una, prova específica.
En el primer cas (a), la correspondència entre la nota numèrica i la qualificació de la competència
varia força d'una assignatura a altra. La més exigent consisteix en l'associació directa de la nota
descriptiva d'Excel·lent amb una A, Notable amb una B, Aprovat amb una C, i Suspès amb una
D. I la que menys atorga una A als Excel·lents i Notables, una B als Aprovats, una C als
suspesos per sobre de 3.5, i una D per a les notes inferiors. Les assignatures (i la competència)
en les quals s'aplica aquest tipus de metodologia són: FIS1 (CRPE), FIS2 (AAT), TERMO (ATT),
MEC (CRPE), PE (CRPE), ONEMAG (CRPE), TCIRC (CSC), i INSTR (ECI). Entre aquestes
assignatures també podem incloure aquelles en les quals els professors, veient l'alt nivell i el molt
bon rendiment dels estudiants en comparació amb els d'altres titulacions, qualifiquen amb una A
tots els estudiants que aproven l'assignatura, com fan en els casos de CAL1 (COE), ALG (COE) i
TS (EIN). Cal remarcar, però, que no es tracta d'una acte gratuït, sinó que és el resultat de
l'observació durant el decurs de l'assignatura de les competències que evidencien els estudiants,
ja sigui en les seves intervencions a classe, a les consultes, en el laboratori, o en els proves
d'avaluació. D'altra banda, també cal precisar que, encara que la qualificació final de la
competència no sigui el resultat directe d'una prova específica, en algunes assignatures la nota
numèrica contempla en un cert percentatge el resultat d'alguna prova d'avaluació més o menys
directament relacionades amb la competència perquè així els estudiants la treballin mínimament.
En el cas (b), les proves específiques per avaluar una competència acostumen a ser activitats
com els que es relacionen tot seguit:
•
ATT: A FISES els estudiants han de lliurar 4 exercicis resolts individualment, amb una
qualificació d'A si fan bé els 4, de B si en fan 3 bé, C si són 2, i D només un o cap. A MECQ
s'avaluen dos o tres problemes lleugerament diferents als de classe que els estudiants han
de resoldre a partir de la bibliografia suggerida.
•
TLG: A FISQ fan un treball (per avaluar també TEQ), i si el redacten i presenten en anglès
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obtenen una A, si només el redacten una B, i si aproven l'assignatura una C. A FOT la
redacció d'un treball i els exàmens en anglès comporta una A, fer-ho només al treball o als
exàmens comporta una B, i aprovar l'assignatura una C. I a EMAG s'avalua la redacció en
anglès de la resolució d'algun problema.
TEQ: A MNC1 i MNC2 es fa l'avaluació contínua dels informes de cadascuna de les
pràctiques que es fan en parelles i la qualificació final de la competència és l'obtinguda a la
part de pràctiques (que és un 20% de la nota numèrica final). A FISQ disposen de tot el
quadrimestre per fer un treball en grups de tres o quatre estudiants sobre un dels vint temes
proposats, la qualificació del qual determina la de la competència. I a PEF2, on totes les
pràctiques de laboratori i el projecte final es fan equip, els professors encarregats en cada
cas avaluen parcialment aquesta competència i la qualificació final és la mitjana ponderada.
COE. Al TFG s'avalua la redacció de la memòria i la presentació oral. A PEF1 també
s'avalua la redacció dels informes de pràctiques i de la redacció i presentació d'un treball. I a
ELF s'avalua la redacció de la resolució d'alguns problemes que els estudiants han de lliurar.
URI: Tant a MM1, ES i INSTR, s'avalua a partir d'un treball en el qual cal referenciar les
fonts d'informació. En el cas de QOB, que és de 1r curs i URI es treballa al nivell més baix,
s'avalua el bon ús per part dels estudiants de la informació que els professors proporcionen
a la plataforma d'Atenea per fer el seguiment de l'assignatura, la qual cosa queda palesa a
les proves d'avaluació contínua (que és un 10% de la nota numèrica final).
EIN: A PEF1 s'avalua a partir del projecte que fan els estudiants on han de demostrar la
seva creativitat i capacitat d'innovació. I a PEF2, els professors encarregats de les
pràctiques i del projecte final avaluen parcialment aquesta competència en cada cas i la
qualificació final és la mitjana ponderada.
SCS: A les proves d'avaluació contínua de QI i BIOF1 es fan preguntes concretes d'aquesta
competència, el resultat de les quals, junt amb el grau de participació dels estudiants en les
activitats relacionades, determinen la seva qualificació. A TCIRC s'avalua un treball
individual d'identificació i reflexió sobre el compromís social.
CRPE: A TCTRL s'avaluen dos problemes complexes que els estudiants han de lliurar
ECI: A PEF1 s'avalua a partir de les pràctiques d'òptica on intervenen més aparells de
mesura que a les d'electrònica que es fan a la mateixa assignatura. I a PEF2, els professors
encarregats de les pràctiques i del projecte final avaluen parcialment aquesta competència
en cada cas i la qualificació final és la mitjana ponderada.

En resum, hi ha moltes maneres d'ajudar als estudiants per tal que adquireixin o desenvolupin
una determinada competència transversal (en molts casos innata), la qual cosa depèn de la
competència en qüestió, del tipus d'assignatura, i de la idiosincràsia dels professors que la
imparteixen. I entre totes les maneres no n'hi ha cap de millor o pitjor, doncs és en la diversitat
que és més factible incidir positivament entre un conjunt d'estudiants de perfils molt variats, i
perquè la millor metodologia és la que millor s'ajusta a la persona que l'ha d'aplicar en les
circumstàncies que es troba.
Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda
A les enquestes fetes online per la UPC (E6.1), el grau de satisfacció dels estudiants amb les
assignatures es pot considerar positiu (amb una puntuació mitjana dels cursos 13/14 i 14/15 de
3.6 sobre 5 com molt satisfet en resposta a la pregunta "En conjunt estic satisfet/a amb aquesta
assignatura), i la valoració dels professors és alta (amb una puntuació mitjana de 4 en resposta a
la pregunta "El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent"), també
en consonància els resultats a les enquestes internes del grau que es fan al final de cada
quadrimestre, com s'ha comentat a l'apartat 4.1. ). Un anàlisi més detallat per assignatures es pot
trobar a l’informe d’enquestes de docència de l’ETSETB que es presenta anualment a Comissió
Permanent DOC1.9, així com als informes del GEF E8.1 i E8.2.
Dels 21 graduats en enginyeria física que hi havia el curs 15-16, només 2 van respondre
l'enquesta als titulats (E1.18). Per aquest motiu, aquests resultats no es poden considerar
representatius, tot i que els resultats són molt positius en consonància amb la valoració general
del grau al voltant d'un 4.5 sobre 5 per part dels estudiants de 4t just abans de finalitzar els
estudis (8.1: Valoració General del GEF) com s'ha comentat a l'apartat 5.1.
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Màster en Enginyeria de Telecomunicació
El pla d'estudis del MET ha estat dissenyat per donar una alta qualitat d'ensenyament definint-lo
en la franja alta de volum de crèdits (120 ECTS) i per tenir una alta flexibilitat tot i la rigidesa que
imposa l'ordre ministerial CIN/355/2009.
Primerament, els alumnes han de cursar un bloc de 45 ECTS que contenen els continguts
mínims per cobrir totes les competències que marca l'anomenada ordre. A continuació han de
realitzar una fase d'especialització que pot ser de 15 ECTS, en aquest cas l'anomenem
intensificació, o de 30 ECTS, en aquest cas l'anomenem especialització i s’especifica en el
diploma. La resta de crèdits fins arribar a 90 ECTS són optatius. El TFM és de 30 ECTS, el que
permet realitzar un treball amb una profunditat i assoliment de coneixements remarcable.
Aquesta divisió de nivells d'especialització ens permet adaptar el pla d'estudis a les necessitats
de cada estudiant.
Si un estudiant vol un coneixement generalista, escull una intensificació i li queden 30 ECTS per
fer 6 assignatures de qualsevol àrea de les telecomunicacions (les assignatures són de 5 ECTS).
Si un estudiant vol especialitzar-se en una àrea, escull una especialització, en la que farà 30
ECTS d'aquesta àrea, i si encara vol més assignatures d'aquesta àrea, pot utilitzar els 15 ECTS
optatius que li queden per fer més optatives d'aquesta àrea. Finalment, si ho desitja pot fer el
TFM també d'aquesta àrea. Al final, li surt un màster on pot haver cursat uns 75 ECTS d'una
determinada àrea. Aquesta formació es pot veure com un màster especialitzat dins el MET.
Per poder donar aquesta flexibilitat, el màster disposa d'unes 60 assignatures pròpies, 12
seminaris (assignatures intensives de 2,5 ECTS) i es permet cursar fins a 15 ECTS d'altres plans
d'estudis de temàtica associada (informàtica, fotònica, ...). Els continguts d'aquestes assignatures
cobreixen tot l'espectre de matèries associades a l'enginyeria de telecomunicació.
Per altra banda el màster s'adapta a aquells estudiants que volen iniciar una fase de recerca dins
el màster ja que s'han definit 3 assignatures d'iniciació a la recerca (15 ECTS) on els alumnes
comencen a treballar en l'entorn d'un projecte de recerca sota la supervisió d'un tutor. Si a
continuació realitzen els 30 ECTS del TFM fent recerca, poden acabar el màster havent cursat 45
ECTS de recerca.
Per adaptar el màster a l'entorn professional es pot realitzar la mateixa operació però en
l'empresa. L'estudiant que ho desitgi podrà fer 15 ECTS de pràctiques externes curriculars amb
l'extensió del TFM, amb lo que pot acabar el màster havent cursat 45 ECTS en una empresa.
Finalment hi ha l'aspecte de la internacionalització. El màster es cursa en anglès pel que atrau a
nombrosos estudiants estrangers, i els estudiants catalans estan en contacte directe amb ells
assumint el llenguatge anglès com una forma més de comunicar-se habitualment en el treball.
Per altra banda, els nostres estudiants disposen de 7 dobles titulacions amb universitats
estrangeres, en algunes d'elles es pot escollir la doble titulació entre varis màsters. Si no es vol
realitzar una doble titulació que requereix un any a l'estranger, es pot cursar un programa
Erasmus entre els nombrosos destins amb qui tenim acords.
Amb tot això creiem que el pla d'estudis, amb les assignatures, els seus continguts i la seva
distribució s'adapta perfectament a tots els perfils de l'estudiantat i dóna una resposta coherent a
les necessitats dels estudiants actuals.

Les activitats de formació depenen de cada assignatura, i es poden consultar a les guies docents
(E1.30 secció Curriculum). S'utilitzen classes magistrals, de problemes, pràctiques en laboratori i
treball individual i en grup.
1.

Classes de teoria en aula de pissarra, on el professor exposa els continguts teòrics de
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l'assignatura, interactuant sempre amb els estudiants per proposar qüestions i per respondre als
seus dubtes o inquietuds amb els conceptes presentats, etc.
2.
Classes de problemes, on el professor proposa problemes o exercicis (a les llistes de
problemes o altres) als estudiants on emprar els conceptes explicats a les classes de teoria, i on
l'estudiant es familiaritza amb els conceptes del tema mitjançant la practica activa.
3.
Pràctiques en laboratori on els alumnes realitzen treball experimental en un entorn amb
instrumentació real o de simulació que busca integrar els coneixements adquirits a través d'altres
metodologies.
4.
Exàmens, on els estudiants posen en practica el que han après a classe i amb el treball
personal individual.
La mida de les classes magistrals no supera els 50 alumnes en assignatures troncals i els 25 en
les optatives. Els laboratoris estan dimensionats per grups de 16 o 20 estudiants. Aquests grups
petits en les assignatures optatives i pràctiques permeten un seguiment personalitzat i continuat
del treball i de l a
́ prenentatge de cada un dels estudiants. En els grups grans de les assignatures
troncals és més complexe, però considerem que 50 encara és un nombre raonable.
Els 5 ECTS de cada assignatura es reparteixen en 3 hores setmanals per cada assignatura. Hi
ha assignatures que tenen 3 hores de teoria a la setmana, altres que tenen 2 hores de teoria i 1
de pràctiques i altres amb 1 de teoria i 2 de pràctiques.
En la mostra d'assignatures se n'han escollit dues, una "Communication Networks" (DOC5.8) no
té pràctiques i una altra "Electronic System Design for Communications" (DOC5.9) sí que en té.
Ambdues assignatures utilitzen la metodologia i activitats docents anomenades anteriorment i
l'estudiantat assoleix el nivell requerit. La següent taula mostra els percentatges d'aprovats.
Nom

13-1

13-2

14-1

14-2

15-1

15-2

Matriculats
Communication Networks

5

17

26

22

38

37

Electronic System Design for Communications

6

9

22

23

27

27

Aprovats
Communication Networks

80%

41%

85%

77%

79%

65%

Electronic System Design for Communications

100%

67%

91%

87%

93%

96%

No Presentats
Communication Networks

0%

0%

4%

0%

13%

5%

Electronic System Design for Communications

0%

0%

9%

13%

4%

4%

TFM:
El sistema de supervisió dels TFM és similar al que es porta realitzant a l'escola des de fa molts
anys amb els projectes finals de carrera de l'antiga enginyeria de telecomunicació, fins i tot la
durada és similar, 30 ECTS o el que és equivalent a un quadrimestre.
Cada alumne que realitza el TFM té un tutor o director de TFM (E1.11). El procediment per elegir
director de TFM és el següent: els directors pengen propostes de TFM a la intranet, els alumnes
seleccionen els que més els agraden, els professors seleccionen un alumne entre els candidats i
els alumnes confirmen la seva elecció entre els projectes que els han declarat candidats.
Un cop s'ha assignat un TFM, el director orienta a l'estudiant durant tota la fase de
desenvolupament del projecte, realitzant reunions periòdiques. En moltes ocasions els TFM
estan involucrats en projectes de recerca del professor i el contacte pot acabant essent diari.
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Aquest mecanisme d'elecció de director-alumne, juntament amb el fet de que els professors de
l'escola estiguin involucrats en molts projectes on puguin participar estudiants realitzant TFM és
molt productiu perquè els dos actors estan motivats per la tasca que duen a terme. És un sistema
que està funcionant realment bé.
Les temàtiques dels TFM que s'ofereixen són de les diferents àrees de l'enginyeria de la
telecomunicació ja que pràcticament tots els professors que imparteixen classes en el màster
ofereixen projectes. Aquests professors pertanyen a les diferents línies de recerca, i tal i com
hem comentat abans, tenen interès en que els estudiants col·laborin en els seus projectes de
recerca. A les evidències (DOC5.6 i DOC1.14) es poden veure els títols dels TFM llegits fins a
l'actualitat i les qualificacions obtingudes. N'hi ha 25 de modalitat A (realitzats a la UPC), 3 de
modalitat B (realitzats a una empresa nacional), 2 de modalitat C (realitzats en una universitat
estrangera) i 2 de modalitat C (realitzats en una empresa estrangera). Les temàtiques són
variades, n'hi ha de comunicacions sense fils (4), xarxes de sensors (2), comunicacions per fibra
òptica (5), processament de vídeo (1), bioenginyeria (2), protocols de xarxes de comunicacions
(2), xarxes neuronals (2), microones (1), projectes de telecomunicació (1), programació
d'aplicacions (4), comunicacions per satèl·lit (2), deep learning (2), smart cities (2), electrònica
(1).
Els TFM assoleixen els objectius de formació plantejats a la memòria de verificació
corresponents a cada una de les competències. Les mostres de TFMs seleccionats es poden
trobar a DOC5.10.
Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda
Malauradament no podem valorar la satisfacció dels graduats amb el pla d’estudis, en tant que
no hi ha encara enquestes disponibles. Pel que fa a la satisfacció dels estudiants (E6.3) amb les
assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura), el resultat és positiu
(puntuació mitja dels cursos 13/14 i 14/15 de 3.6 en una escala de 1 a 5). De la mateixa forma, la
satisfacció de l’estudiant amb el professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta
assignatura és un/a bon/a docent) és alta (puntuació mitja dels cursos 13/14 i 14/15 de 3.95 a la
mateixa escala). Un anàlisi més detallat per assignatures es pot trobar a l’informe d’enquestes de
docència de l’ETSETB que es presenta anualment a Comissió Permanent DOC1.9.
Màster en Enginyeria Electrònica
Aspectes generals del pla d’estudis.
El pla d’estudis del MEE està dissenyat per atendre les necessitats tant dels estudiants que
vulguin un perfil formatiu avançat orientat a una especialització professional, com dels estudiants
que cerquen un perfil formatiu en recerca que els permeti continuar amb la realització d’una tesi
doctoral dins l’àmbit de l’enginyeria electrònica, en coherència amb l’especificat al MECES per
als estudis de Màster (Article 7.1, RD 1027/2011).
Tal com es descriu a la memòria de Verificació, apartat 1.2 (Evidència E1.27), dels 120 crèdits
ECTS de la titulació, 45 crèdits corresponen a assignatures obligatòries que proporcionen
coneixements teòrics i pràctics avançats en diverses àrees dins l’enginyeria electrònica, mentre
que 45 crèdits corresponen a assignatures optatives que proporcionen una especialització en
diversos temes específics, amb orientació professional o de recerca. La realització de la TFM de
30 ECTS, orientada a un o altre perfil formatiu, permet integrar els coneixements adquirits i
aplicar-los en la realització d’un treball original, de recerca o desenvolupament. Tot i que el pla
d’estudis no contempla la realització de pràctiques externes obligatòries, bona part dels
estudiants obtenen part del crèdits optatius a través de pràctiques en empresa, o de treballs
guiats de iniciació a la recerca. També, en funció del perfil acadèmic d’admissió, l’estudiant pot
haver de cursar algunes assignatures de Formació Optativa Inicial (bridge), assignades per la
Comissió Acadèmica del MEE en el moment de l’admissió, i que comptabilitzen com a part de la
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formació optativa total de 45 ECTS. L’itinerari de la titulació s’il·lustra a la Fig. 6.1 (Web del MEE,
apartat Currículum; Evidència E1.31). Totes les assignatures programades són de 5 ECTS, i són
impartides en anglès.

Fig. 6.1.
Coherència dels contingut amb els resultats d’aprenentatge pretesos.
Els resultats d’aprenentatge pretesos en aquest pla d’estudis es detallen a la memòria de
Verificació, apartat 3 (Evidència E1.27), estan agrupats en forma de Competències Bàsiques,
Generals, Transversals i Específiques a adquirir pels titulats, i són coherents amb el nivell
establert al MECES (Article 7.2, RD 1027/2011). L’assoliment de tots aquests resultats
d’aprenentatge es garanteix en tant que tots ells es cobreixen a través de la part obligatòria del
pla d’estudis. Per il·lustrar-ho, la Taula 6.1 indica quines Competències Bàsiques, Generals i
Transversals són proporcionades per cada una de les assignatures obligatòries (Core) i pel TFM.
Aquesta informació coincideix amb l’especificat a la memòria de Verificació (Evidència E1.27),
excepte pel que fa a les Competències Transversals, que va ser revisada i ara es troba detallada
a les guies docents de cada assignatura (Web del MEE, apartat Currículum; Evidència E1.31).
Pel que fa a les Competències Específiques, totes són proporcionades per al menys una de les
assignatures obligatòries, cosa que permet garantir el seu assoliment. A través de les
assignatures optatives (Elective) o del TFM, l’estudiant pot millorar la profunditat i el nivell
d’assoliment d’aquests resultats d’aprenentatge.
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OBLIGATÒRIES (CORE)

AACT

ADS

IBSM

IS

MTP

MND

MNT

PCP

SPEE

TFM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CT3 - Trabajo en equipo.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información.
X
CT5 - Tercera lengua.

X

SPEE

TFM

PCP

MNT

X
X

X
X
X
X
X

MND

MTP

IBSM

X
X
X

X
X
X
X
X

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social.

IS

ADS

AACT

OBLIGATÒRIES (CORE)

CT1 - Emprendimiento e innovación.

TFM

SPEE

PCP

MNT

MND

TFM

MTP

OBLIGATÒRIES (CORE)

IS

X

IBSM

X

TFM

CB6 - Poseer y comprender conocimientos
que aporten una base u oportunidad de ser
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los
conocimientos adquiridos y su capacidad de
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de
integrar conocimientos y enfrentarse a la
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar
sus conclusiones ¿y los conocimientos y
CB10 - Que los estudiantes posean las
habilidades de aprendizaje que les permitan

ADS

X

AACT

CG1 - Proyectar, diseñar e implantar
productos, procesos, servicios e
CG2 - Diseñar, implementar y gestionar
sistemas electrónicos.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos
multidisciplinares.
CG4 - Ejercer funciones de dirección general,
dirección técnica y dirección de proyectos de
CG5 - Capacidad para la elaboración,
planificación estratégica, dirección,
CG6 - Gestionar y generar proyectos
empresariales innovadores en el ámbito de la

TFM

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

Taula 6.1
A mode il·lustratiu, les evidències (E5.4 i E5.3) contenen les fitxes docents de dues assignatures
obligatòries (AACT - Advanced Analog Circuit Techniques, i IS - Instrumentation and Sensors).
La documentació restant en relació a aquestes assignatures es troba a DOC4.5 i DOC4.6.
Aquestes assignatures proporcionen els resultats d’aprenentatge específics llistats a la memòria
de Verificació com a CE5 – CE7 i CE8 – CE11, respectivament. La Taula 6.2 mostra quines
assignatures optatives pot seguir un estudiant per millorar el nivell d’assoliment de cada un
d’aquests aprenentatges.
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CE11 - Evaluar la calidad y seguridad de los productos
electrónicos incluyendo la fiabilidad, los ensayos
físicos, la seguridad eléctrica y la compatibilidad

X

US

IBES

EMC

X

BID

X

EDISON

RICS

X

AMS

CE5 - Concebir y diseñar circuitos electrónicos de
amplificación de señal, tanto de bajas como altas
(radio) frecuencias, atendiendo al tipo de aplicación y a
CE6 - Diseñar circuitos electrónicos no-lineales de
tratamiento y síntesis de señal, incluyendo traslación
en frecuencia, filtrado activo, osciladores y lazos de
CE7 - Diseñar circuitos de conversión de señal entre
los dominios analógico y digital, seleccionar la
aproximación óptima en función de especificaciones,
CE8 - Implementar sistemas de instrumentación
distribuidos y redes de sensores avanzados
incluyendo sistemas autosuficientes basados en la
CE9 - Diseñar, implementar y operar instrumentación
electrónica de laboratorio de altas prestaciones, con
énfasis en el análisis de errores, la calibración y el
CE10 - Integrar sistemas de instrumentación en
dispositivos móviles.

IS

AACT
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X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taula 6.2
Tal com es mostra a l’evidència DOC4.4, la temàtica dels TFMs defensats i/o matriculats fins ara
és concorde amb les diverses àrees de intensificació de continguts, que alhora es corresponen a
les diverses línies de recerca del professorat. S’observa un predomini dels TFM en l’àrea de
Disseny de Circuits i Sistemes (part dels TFM en modalitat C, pendents de defensa, caurien dins
aquest grup), donada la transversalitat d’aquesta àrea temàtica. Per altra banda es troben a faltar
TFMs associats a intensificació Gestió d’Energia i Enginyeria Biomèdica i Sensors, que atribuïm
fins ara a la poca representativitat de la mostra (11 TFM en total).
Coherència de la metodologia docent i les activitats de formació amb els resultats d’aprenentatge
Les metodologies docents emprades a la titulació es detallen a l’apartat 5.3 de la memòria de
Verificació (Evidència E1.27), i són implementades a través de diverses activitats formatives, que
per cada assignatura es poden trobar llistades a les corresponents guies docents (Web del MEE,
apartat Currículum; Evidència E1.31). Aquestes activitats poden ser presencials o no presencials,
i la seva varietat permet vehicular adientment l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats
a la titulació, que inclouen des de l’adquisició individual de coneixements teòrics fins a la
planificació i execució de projectes.


Classes d’exposició de continguts teòrics, magistrals o amb participació de l’estudiant
(activitats formatives AFP1 i AFP2 a la memòria de Verificació). Aquesta activitat presencial
es realitza en grups grans (assisteix la totalitat dels estudiants matriculats) on el professor
detalla i fonamenta els aspectes teòrics i pràctics específics de la matèria impartida. En tant
que la comprensió detallada de fonament teòrics és cabdal per a la seva posterior aplicació,
el professorat estimula la implicació i participació activa de l’estudiant en aquestes classes
expositives, mitjançant la seva intervenció en forma de preguntes directes, discussions,
resolució de problemes o petites presentacions.



Resolució / Discussió d’exercicis curts i exemples d’aplicació (activitats formatives AFP3,
AFP5 i AFN2 a la memòria de Verificació). Aquestes activitats, realitzades inicialment a l’aula
i després en forma individual, permeten a l’estudiant verificar l’assimilació de conceptes i la
comprensió de continguts, així com iniciar-se en les metodologies d’anàlisi i disseny dels
circuits i sistemes electrònics. Més enllà de l’activitat a l’aula, el professor proposa
regularment a l’estudiant la resolució no presencial d’exercicis i problemes, que sovint han de
ser lliurats en un període màxim de temps, amb la finalitat de poder comentar a l’estudiant les
errades i aspectes millorables de les solucions proposades, i de fomentar el seguiment
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continuat de l’assignatura. A les evidències MEE DOC4.5 i DOC4.6, on presentem com a
exemple els documents associats a la docència d’un curs de les assignatures obligatòries
AACT i IS respectivament, es poden trobar mostres d’execució d’aquestes activitats
formatives.


Sessions pràctiques de laboratori (activitat formativa AFP4 i AFN2 a la memòria de
Verificació). Donat el vessant experimental i pràctic de les competències específiques de la
titulació, l’aplicació dels coneixements en l’anàlisi, disseny i avaluació de circuits i sistemes
electrònics requereix sovint la utilització d’equipament específics (instrumentació electrònica,
components i circuits) i/o la utilització d’eines software d’ajuda al disseny i anàlisi. En el cas
d’assignatures obligatòries i de formació optativa inicial, on l’èmfasi és en general l’adquisició
de continguts teòrics avançats, el nombre d’assignatures que inclouen pràctiques de
laboratori és de 8 de 13 (excloent, per la seva tipologia, IBSM i MTP). En el cas
d’assignatures optatives, on l’èmfasi és en l’aplicació de tècniques especialitzades, el
percentatge s’incrementa fins a 12 de 13. A l’evidència E5.3 es poden trobar mostres
d’execució d’aquestes activitats formatives.



Realització de treballs cooperatius i projectes (activitats formativa AFP6 i AFN3 a la memòria
de Verificació). Aquest tipus d’activitats formatives són necessàries per tal que l’estudiant
porti a la pràctica la integració i aplicació dels coneixements adquirits per tal de projectar,
dissenyar i implantar solucions adients a problemes complexes, sovint gestionant equips de
treball integrats per diversos perfils d’especialització. En algunes assignatures aquestes
activitats formen part de les pràctiques de laboratori, en tant que s’enfronta a equips
d’estudiants a la resolució no guiada de projectes de complexitat mitjana. De forma més
exclusiva, les assignatures IBSM i MTP estan específicament orientades a la planificació,
organització i gestió de projectes tècnics, amb èmfasi en la creativitat i models empresarials.
En concret, l’assignatura MTP s’articula a través d’una competició entre equips de 6 a 10
estudiants, amb diversos perfils d’especialització, que al llarg del curs han de dissenyar un
sistema complex (sistema portàtil de comunicacions). Per altra banda, la redacció d’informes
dels projectes realitzats, o la seva defensa orals, permet treballar les capacitats relacionades
amb la comunicació i transmissió clara i eficient de informació tècnica, especificades en els
resultats d’aprenentatge i d’acord amb els requeriments del MECES:



Treball individual (activitat formativa AFN1 i AFN2 a la memòria de Verificació). Més enllà del
treball presencial, la complexitat dels coneixements avançats en l’àmbit de l’enginyeria
electrònica requereix que, complementàriament a les activitats presencials, l’estudiant treballi
i prepari continguts de forma autònoma, per tal de completar l’adquisició, comprensió i
assimilació de coneixements. La dedicació requerida a aquesta activitat, per cada
assignatura, es troba a les corresponents guies docents.



Tutoria (activitat formativa AFP9 a la memòria de Verificació). Els estudiants de totes les
assignatures compten amb el suport del professor per la resolució de dubtes i discussions
d’aspectes teòrics i pràctics. Aquesta tutoria pot realitzar-se de forma personalitzada (tots els
professors disposen de 6 hores setmanals d’atenció a l’estudiant) com utilitzant com diverses
eines disponibles a través del Campus Virtual.

A més d’aquestes activitats formatives, de forma més puntual algunes assignatures inclouen
també visites a instal·lacions i empreses (activitat AFP7) i l’assistència a seminaris i conferències.
En quant al TFM, i tal com s’especifica a la seva Normativa (Evidència E1.11), aquest consisteix
en la realització d’un treball original, realitzat de forma individual i amb el seguiment d’un
supervisor, i consistent en un projecte comprensiu en el camp de l’Enginyeria Electrònica en el
qual es sintetitzin els aprenentatges adquirits a la titulació. Segons normativa, aquest supervisor
és assignat entre el professorat de la ETSETB (Evidència E1.11), a la pràctica totalitat amb grau
de Doctor i amb activitat investigadora acreditada, cosa que garanteix la seva idoneïtat. En el cas
que l’estudiant realitzi el seu TFM en modalitat B i C (centre extern, nacional i estranger), un codirector de la ETSETB vetlla per la qualificació del director extern i realitza un seguiment de la
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supervisió externa a través d’una comunicació periòdica amb l’estudiant. Els resultats
d’aprenentatge aconseguits a través del TFM, detallats a la memòria de Verificació, apartat
5.5.1.2 (Evidència E1.27), presenten una clara correspondència amb els descriptors del MECES
per al nivell de Màster (Article 7.2, RD 1027/2011). A les evidències DOC4.1 i DOC4.2 s’inclouen
dues mostres representatives de TFM, modalitat A (realitzat a la ETSETB) i Modalitat B (realitzat
en empresa / centre de recerca nacional). Es pot comprovar la coherència d’aquests treballs amb
els resultats d’aprenentatge pretesos a la titulació i el nivell MECES establert.
Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda
Malauradament no podem valorar la satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa total
de la titulació, en tant que no hi ha enquestes disponibles, cosa esperable donat que tots els
graduats ho han estat dins l’últim any (el primer data de Setembre 2015). Pel que fa al resultat de
la satisfacció dels estudiants no graduats (E6.4) amb les assignatures (En conjunt estic satisfet/a
amb aquesta assignatura), aquest es pot considerar bo (puntuació mitja dels cursos 13/14 i 14/15
de 3.5 en una escala de 1 a 5). De la mateixa forma, la satisfacció de l’estudiant amb el
professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent) és alta
(puntuació mitja dels cursos 13/14 i 14/15 de 3.9 a la mateixa escala). Un anàlisi més detallat per
assignatures es pot trobar a l’informe d’enquestes de docència de l’ETSETB que es presenta
anualment a Comissió Permanent DOC1.9
Competències transversals als màsters MET i MEE:
En els màsters MET i MEE hi ha dues competències que s'adquireixen de forma inherent, són:
CT4: Ús solvent dels recursos d'informació.
CT5: Tercera llengua.
Els dos màsters són en anglès i en totes les assignatures els alumnes han d'accedir a fonts
externes per completar els seus estudis. Especialment destacables són l'assignatura de
"Management of Telecommunication Projects" i el Treball Final de Màster on han de
desenvolupar un projecte, en el primer cas en grup i en el segon de forma individual, on no es
donen classes teòriques ni material acadèmic i tots els recursos han de ser buscats de forma
independent.
Aquestes competències no s'avaluen de forma específica, sinó que els resultats de l'avaluació de
totes i cadascuna de les assignatures depèn del nivell d'adquisició d'aquestes dues
competències.
La resta de competències transversals s'adquireixen de forma bàsica en les assignatures
obligatòries i es poden intensificar en assignatures optatives.
Pel que respecta a la competència:
CT3: Treball en equip
les dues assignatures obligatòries "Management of telecommuncation projects - MTP" i
"Innovation based service management - IBSM" contemplen treball en grup. En la primera s'ha de
realitzar tot un projecte d'un sistema real de telecomunicacions i en la segona treball i
presentacions en grup.
Les dues guies docents expliquen el procediment:
IBSM: http://infoteleco.upc.edu/documents/guia_docent/assignatures/all/ang/230654.pdf
MTP: http://infoteleco.upc.edu/documents/guia_docent/assignatures/all/ang/230655.pdf
L'avaluació de la competència és diferent. En IBSM hi ha un 30% de la nota global que es basa
en els lliurables realitzats en grup (pàgina 6 de la guia docent). En MTP existeix un 30% de la
nota que s'assigna pels companys del grup. Cada grup té un líder i el líder valora com han
treballat els membres del grup i els membres del grup valoren el líder (pàgina 6 de la guia
docent).
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Pel que respecte a la competència:
CT1: Emprenedoria i innovació.
Existeix l'assignatura esmentada anteriorment "Innovation based service management - IBSM"
que tracta específicament aquesta temàtica. L'avaluació de la competència és la pròpia avaluació
de l'assignatura. El temari de l'assignatura és:
1. Service Economy
1.1. Introduction
1.2. Strategy and innovation management
2. Service Economy, Technologies and Society
2.1. Innovative Businesses
3. Opening the business models
4. Service Marketing and Service Quality. Measuring the quality of Services
5. The Design of Services
6. Organizational Behaviour and Leadership
7. The importance of Leadership in the organizations
L'assignatura "Management of telecommuncation projects - MTP" també tracta aquesta
competència però de forma diferent. En aquesta assignatura els alumnes han de realitzar un
projecte de sistema de telecomunicacions real i competir entre ells. Al realitzar el projecte
s'intenta que els alumnes aportin solucions innovadores. Un dels objectius de l'assignatura és "To
develop entrepreneurial and leadership skills by facing the challenge of creating and innovating
from scratch".
La competència:
CT2: Sostenibilitat i compromís social.
Aquesta competència està assignada a les dues assignatures IBSM i MTP descrites anteriorment
i al Treball Final de Màster. Aquesta competència no es tracta específicament sinó que està
imbricada en els diferents temes de l'assignatura i no s'avalua específicament. A IBSM es fa
èmfasi en el fet de que les empreses valoren cada dia més les accions relacionades amb la RSC
(Responsabilitat Social Corporativa) que inclou les competències esmentades de sostenibilitat i
compromís social, i que el client valora la honestedat i transparència de les empreses
A part de les assignatures obligatòries, els màsters ofereixen les següents assignatures optatives
on es poden intensificar les competències transversals:
1- Critical Thinking and Creativity. Els objectius de l’assignatura són:
The aim of this course is to help students understand and practice the techniques and tools that
enable them to enhance and develop their creativity as well as the appreciation of creativity in
other people. In this course, students will learn the techniques of problem solving in engineering
and the knowledge and use of creative techniques for obtaining new or alternative solutions, to
teamwork, to motivation, for improving performance of alternative solutions, as well as the
concept of innovation in all areas of their future professional work. Following a methodology
based on logic, scientific method, and statistical decision theory, the student will focus problems,
to appreciate the importance of the environment and interaction with the systems, and the
influence of their knowledge and perception in search for information. When students have
successfully completed this course will be able to troubleshoot, optimize and design products and
services, dissect arguments, distinguish between good and bad reasoning, fallacies discover and
find and target the key elements of a discussion. There will also be encouraged critical thinking,
enabling them to articulate and defend their own views and recognize and identify possible
defects in their beliefs and reasoning.
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http://infoteleco.upc.edu/documents/guia_docent/assignatures/ang/MET/230637.pdf
2- Technology asset management: Aquesta assignatura tracta de la importància de gestionar bé
amb patents tots els resultats de la innovació. Els objectius bàsics de l'assignatura són:
"Technology and talent are the main assets for a technology based company; however, a
disruptive technology alone does not guarantee a business success. Properly managing such two
key assets, a proprietary technology and the talented team behind it, becomes a key success
factor when addressing a highly competitive market environment. This course aims to provide the
basic tools and skills to future technology managers to develop a mid and long-term technology
development and innovation strategy which is aligned with the business goals of a corporation".
http://infoteleco.upc.edu/documents/guia_docent/assignatures/ang/MET/230639.pdf
3- Existeixen 4 projectes/assignatures on estudiants d'enginyeria treballen amb estudiants
d'escoles de disseny i de ADE per desenvolupar projectes en tota la seva amplitud.
3.1: CBI@CERN: Treball en grup d'estudiants de l'ETSETB, ESADE i IED (Instituto Europeo de
Diseño). Els estudiants fan una estada de 3 setmanes al CERN.
3.2: Imagine IoT: Treball en grup d'estudiants de l'ETSETB, EADA i Elisava.
3.3: Colibrí: Treball en grup d'estudiants de diferents institucions europees. Realitzen dues
trobades en dues universitats europees.
3.4: I2P (Internship Innovation Project): Treball en grup d'estudiants de l'ETSTEB, FIB i ESADE.
Es pot veure la presentació de les 4 assignatures en el següent vídeo al qual es pot accedir des
de la web de màsters de l'ETSETB (http://etsetb.upc.edu/ca/estudis/masters):
https://www.youtube.com/watch?v=piDXZiV45RE

Màster en Fotònica:
L’objectiu del Màster de Fotònica és proporcionar als estudiants una base àmplia i sòlida en
diferents àrees de la fotònica, així com les eines necessàries que els permetin convertir-se en
futurs investigadors o emprenedors en aquest camp. Cal destacar que és un màster
interuniversitari, amb la participació de totes les universitats catalanes que tenen activitat en la
fotònica (UB, UAB, UPC) i un institut d’enorme prestigi internacional com és el ICFO.
El pla d’estudis és de 60 ECTS. L’estudiant ha de fer 20ECTS obligatoris en matèries que li
aporten coneixement de fonaments de la fotònica (Introduction to Photonics. Optics and Lasers,
Beam propagation and Fourier Optics), formació experimental (Photonics Laboratory) i en
emprenedoria (Photonics Bussines and patents) essent aquesta última una característica a
destacar del MPh. Igualment considerem que la formació experimental, en forma de pràctiques
que es realitzen la majoria en el context del laboratoris de recerca i utilitzant equipament de
recerca, és un punt fort del màster. Les pràctiques però no estan ben compensades en funció de
les àrees d’expertesa que ofereix el màster i encara hi ha alguns grups de recerca que no hi
participen. Es per això que proposem una acció de millora (230.M.11.2016) que permeti oferir
més practiques per les diferents àrees d’expertesa, perquè l’alumne tingui una millor oferta, i
incorporar grups de recerca que ara no ofereixen pràctiques pràctiques actualment. L’optativitat
és majoritària 24 ECTS i les diferents assignatures optatives s’estructuren en 6 blocs de 12 ECTS
(Quantum Optics, Biophotonics and Imaging, Materials and nonophotonics, Nonlinear optics:
Fundamentals and Applications, Telecommunications and Photonics Circuits, Optical
Engineering). Tot i que l’estudiant pot matricular-se de les assignatures que vulgui, té la
possibilitat de cursar 2 blocs optatius complerts. El TFM és de 16 ECTS que complementa
adequadament l’assoliment de coneixements amb la realització d’un treball de nivell.
Malgrat tenir 60 ECTS s’ha fet l’opció d’únicament fer obligatòries les matèries relacionades amb
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els fonaments de la fotònica, l’experimental per a remarcar aquest caràcter del màster i la de
Photonics Bussines and patents que constitueix una aposta estratègica del màster. S’ha procurat
donar el màxim pes possible a l’optativitat i al dividir-la en 5 blocs permet que l’estudiant pugui
escollir els camps que siguin més del seu interès, tot i que no hi ha cap normativa que limiti la
lliure elecció d’optatives. Com que s’ofereixen TFMs relacionats amb totes les àrees d’optativitat,
si ho desitja podrà fer el TFM en una de les àrees optatives en les que s’hagi format.
El màster té una vocació clarament internacional, com ho demostra el fet de cursar-se en anglès,
el que atrau a nombrosos estudiants estrangers i permet a la resta utilitzar l’idioma anglès com
l’habitual pel desenvolupament professional. Cal indicar també que s’incorporen a les
assignatures del màster els estudiants del Màster Erasmus Mundus Europhotonics (International
Master in Photonics Engineering, Biomedical Imaging, Quantum Optics, Laser Optics, Optics for
Astronomy, Nanophotonics, Biophotonics) que opten per cursar el tercer quadrimestre del màster
a Barcelona. Aquest estudiants si ho desitgen també podran realitzar el seu TFM en el mateix
context que els del Màster de Fotònica.
Per tant considerem que el pla d’estudis, amb la seva organització i flexibilitat dóna una
adequada resposta a les necessitats dels estudiants i permet assolir l’objectiu del màster.
Les metodologies docents i les activitats formatives es detallen als apartats 5.2 i 5.3 de la
memòria de Verificació (DOC3.19 Memòria de verificació). Depenent de cada assignatura
(s’indiquen a les guies docents E3.3) es poden utilitzar:
1. Exposició de continguts teòrics en classes de teoria en aula per part del professor, amb la
participació i interacció amb l’estudiant.
2. Resolució de problemes a la classe amb la participació de l’estudiant.
3. Sessions pràctiques de laboratori individuals o en equip
4. Discussió en el aula de problemes o articles, realitzada pels alumnes i moderada pel
professor.
5. Elaboració i presentació de treballs cooperatius per part dels estudiants.
6. Visites a empreses i laboratoris per part dels estudiants, amb la finalitat d’adquirir
coneixements pràctics relacionats amb la temàtica de la matèria.
7. Asistencia a seminaris i conferencies relacionades amb la temàtica de la matèria.
Les classes magistrals tenen 35-40 alumnes en el cas de les assignatures obligatòries i al voltant
de 10 alumnes en el cas de les optatives. En l’assignatura de Photonics laboratory s’organitzen 5
grups de 6-8 alumnes. Aquests grups petits en les assignatures optatives i en la experimental
permet la interacció continuada i el seguiment pràcticament individualitzat del treball i
aprenentatge de l’alumne. En les assignatures obligatòries, el numero de 35-40 alumnes també
permet un seguiment adequat del seu aprenentatge.
L’horari s’organitza de manera que les assignatures tenen 4 hores de classe a la setmana,
variant el nombre de setmanes en que s’imparteixen les obligatòries (5ECTS) i les optatives
(2.5ECTS).
Finalment s´organitzen activitats complementàries que contribueixen a assolir les competències
de la formació. Fonamentalment són:
Setmanes d´activitats (activity weeks). En cada bloc d´organització horària, després de sis
setmanes de classes regulars i una setmana d’exàmens, hi ha una setmana dedicada a activitats
complementàries organitzades pels professors que han impartit la docència durant les sis
setmanes anteriors i coordinades pel comitè executiu. Aquestes activitats poden incloure
experiències de laboratori, realització de presentacions i visita a laboratoris. En particular, es
visiten els centres de recerca ICFO i CD6.
Professors visitants. Aprofitant el suport que es pot obtenir de les institucions públiques, des del
màster es convida a professors visitants d´altres institucions, de reconegut nivell dins del seu
camp de recerca, per a impartir cursos curts o seminaris sobre diferents tòpics.

Informe d'Acreditació [Nom del Centre Docent]

65/98

Els resultats d’aprenentatge a assolir en el Màster de Fotònica s’indiquen a la memòria de
Verificació, apartat 3 (Evidència DOC3.19 memòria de verificació), estan agrupats en forma de
Competències Bàsiques, Generals, Transversals i Específiques, i són coherents amb el nivell
establert al MECES. Totes les competències es cobreixen en les matèries obligatòries del Pla
d’estudis i el TFM. Les assignatures optatives permetran a l’estudiant aprofundir en l’assoliment
dels objectius de l’aprenentatge.
Com a mostra d’assignatures s’han escollit Introduction to Photonics. Optics and Lasers
(Obligatòria) (DOC3.16 i DOC3.38) i Quantum Optics (Optativa) (DOC3.18 i DOC3.39).
La metodologia docent i les activitats formatives inclouen les indicades en la memòria verifica
(DOC3.19). En el cas de l’assignatura obligatòria es pot destacar la importància (reconeguda a la
qualificació) de les visites a laboratoris i l’assistència a seminaris al llarg del curs. En l’assignatura
optativa s’utilitza com a mètode d’examen l’oral. La valoració de les metodologies i activitats
emprades en les dues assignatures és molt positiva i es confirma amb els resultats que obtenen
les assignatures i els professors en les enquestes dels estudiants.
TFM:
El TFM té una càrrega docent de 16 ECTS. Aquest treball és individual i obligatori. Per aquest
treball es reserva l´últim període del curs amb una durada de uns quatre mesos (abril-juliol).
Cada alumne que realitza el TFM té com a mínim un director (o tutor). Els directors pengen
propostes de TFM a la intranet, els alumnes seleccionen les que més els hi poden interessar i els
professors seleccionen un candidat que confirma la seva elecció. També existeix la possibilitat de
fer el TFM en alguna empresa o centre de recerca fora del consorci. En aquest cas almenys el
tutor (o el director) ha de ser un professor del màster. Al realitzar el TFM, els alumnes treballaran
en algun del grups de recerca de les universitats participants en el màster o a l’ICFO o
alternativament en algunes de les empreses del sector. El director orientarà a l’estudiant durant
tota la durada del TFM. Habitualment, com que el alumne s’integra en el grup de recerca el
contacte és pràcticament continu. Amb aquesta metodologia i la integració en un grup de recerca
punter o en l’estructura d’una empresa, s’assoleixen els objectius d’aprenentatge dels TFM que
concorden plenament amb el nivell MECES establert. El llistat de TFMs presentats fins ara, i les
seves qualificacions es poden trobar a DOC1.14. Les mostres de TFM aportades es troben a
DOC3.1.
En quant al desenvolupament, adquisició i avaluació de les competències transversals, s’exposa
a continuació.
La CT1 “Emprenedoria i innovació” s’adquireix a la matèria Fotònica aplicada i competències
transversals, i més concretament a l’assignatura Photonics Business and Patents, els continguts
de la qual estan molt relacionats amb aquesta competència. La seva avaluació es realitza en el
marc del projecte relacionat amb un potencial negoci a l’àmbit de la fotònica que els estudiants
elaboren en equip durant tot el curs en un context simulat en el qual empreses de capital risc
estan buscant oportunitats d’inversió.
La CT2 “Sostenibilitat i compromís social” s’adquireix fonamentalment a la matèria Fotònica
aplicada i competències transversals i més concretament a l’assignatura Photonics Business and
Patents. La seva avaluació també es realitza en el projecte citat anteriorment, donat que aquest
ha de contemplar els aspectes relacionats amb la sostenibilitat i el compromís social.
La CT3 “Treball en equip” s’adquireix a la majoria de les matèries i assignatures, donat que es
contempla la realització de treballs en equip i la seva presentació.
La CT4 “Ús solvent dels recursos d’informació s’adquireix a totes les matèries, en les quals es
realitzen treballs individuals, en grup, o es resolen problemes que requereixen cerca d’informació
i la seva valoració crítica. Aquests problemes i treballs formen part de l’avaluació de les
assignatures i en conseqüència permeten avaluar l’adquisició d’aquesta competència. Igualment
s’ha de destacar el procés d’ús de recursos d’informació que es porta a terme a l’elaboració del
treball fi de màster en el que és necessari elaborar un estat de l’art que es reflexa a la memòria i
forma part de la presentació, i en conseqüència és avaluat.
La CT5 “Tercera llengua” és adquirida i avaluada a totes les matèries i assignatures, donat que el
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màster de fotònica s’imparteix en anglès i tots els entregables escrits (incloent els exàmens) i
presentacions orals realitzades pels alumnes són en anglès.
Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda
El nivell de satisfacció dels estudiants amb el màster és elevat com ho mostra el resultat de les
enquestes (DOC3.32 Informe de les enquestes curs 2015/2016). Cal tenir present que cada curs
el consell de màster en la seva reunió analitza els aspectes que els estudiants han manifestat
com a menys satisfactoris i es proposen millores per a la seva resolució (DOC3.3, DOC3.4,
DOC3.5, DOC3.6)
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6.2 El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i
és públic.
Grau en Enginyeria Física
A la majoria d'assignatures obligatòries l'avaluació consisteix en un examen parcial a meitat de
quadrimestre i un examen final. Els estudiants que no superen una assignatura al final del
quadrimestre tenen l'oportunitat de fer un examen extraordinari a final de curs (E2.27: Web GEF
> El Curs Actual > Calendari d'Exàmens). La qualificació final a les assignatures sense
pràctiques acostuma a ser el resultat de la fórmula següent
Max(Cp x EP + Cf x EF + Ca x A ; EF).
on EP i EF són les notes obtingudes al parcial i el final, mentre que A correspon altres activitats, i
Cp, Cf i C són els coeficients de ponderació (inferiors a la unitat i que sumen 1). Normalment el
pes del parcial (Cp) està al voltant d'un 30%, el del final (Cf) del 65% i el de les altres activitats
(Ca) entre el 5% i el 15%. La fórmula i els valors dels coeficients s'indiquen al programa publicat
a la pàgina de cada assignatura que hi ha al web del GEF (E2.10: Web GEF > Els Estudis > Pla
d'estudis) i a les guies docents del GEF publicades als webs de la UPC (E5.7 apartat Pla
d’estudis ) i l'ETSETB (E1.29 apartat Pla d’estudis).
A les assignatures amb pràctiques les fórmules (on L es refereix a la nota de les pràctiques) són:
 Mètodes Numèrics i Computacionals 1 i 2: Max{ 0.8 x EF ; 0.5 x EF + 0.30 x EP } + 0.2 x L
 Teoria del Senyal: Max { 0.60 x EF + 0.25 x EP + 0.15 x PL , 0.85 x EF + 0.15x L }
 Instrumentació: 0.2 x L + 0.05 x TG + Max{0.3 x EP + 0.45 EF ; 0.75 x EF} (on TG és
 Projectes d'Enginyeria Física 1 i 2: Només es tenen en compte les pràctiques i projectes
realitzats
A l'enunciat de cada examen s'indica la data que l'estudiant podrà revisar la correcció.
Prèviament, s'ha de fer pública la seva resolució al curs d'Atenea, la majoria de les quals es
publiquen al Dipòsit de la Biblioteca Digital de la UPC (E2.28: Web GEF > Els Estudis >
Exàmens).
A les assignatures optatives el mètode d'avaluació depèn dels resultats obtinguts als exàmens, si
és el cas, i la valoració dels treballs i projectes realitzats, amb diferents ponderacions en
cadascuna.
En paral·lel, seguint les directrius de l'ETSETB, a cada assignatura s'avalua una de les diferents
competències genèriques a les quals contribueix (E2.1: Web GEF > Els Estudis >
Competències).
Aquest conjunt de mètodes d´avaluació, què és públic, i es correspon al sistema d'avaluació
indicat a l'apartat 5.4 del document de verificació (E1.22), permet una certificació fiable dels
resultats d´aprenentatge perquè les activitats d´avaluació són variades, es fan al llarg de tot el
curs i permeten avaluar els diferents resultats d´aprenentatge associats a les matèries que
consten a la memòria de verificació.
En el cas particular del TFG, l'estudiant ha de redactar una memòria que ha de dipositar abans
de la seva presentació en sessió pública davant d'un tribunal format per un president, un
secretari i un vocal, nomenats per la Comissió dels TFGef. Per regla general, un tribunal avalua
un conjunt de treballs relacionats per l'àrea temàtica. La qualificació del TFG correspon al 35%
de la qualificació atorgada pel (co)director i el 65% de la mitjana de les qualificacions atorgades
pels membres del tribunal. L’estudiant té dret a la revisió de la qualificació obtinguda, per a la
qual cosa ha de sol·licitar-ho perquè la Comissió dels TFGef ho faci. Les memòries realitzades es
fan públiques a UPCommons (E7.1).
La qualitat dels TFG és la prova definitiva per certificar el nivell d´aprenentatge assolit pels
estudiants del grau. Aquesta qualitat, no només s'evidencia amb les qualificacions que s'obtenen
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(DOC2.4), sinó que hi ha altres indicadors com els informes molt favorables que fan els directors
externs (E8.3) i la publicació de part d'alguns treballs en revistes científiques de reconegut
prestigi internacional, com es pot comprovar a la relació dels TFG llegits el cada quadrimestre
(E2.34: Web GEF > Els Estudis > TFG). L'alt nivell assolit es posa en evidència al final de cada
curs, quan els estudiant que han fet el TFG participen en la Sessió de Pòsters dels TFGef oberta
a tots els professors i estudiants del grau. Els pòsters es publiquen al web del grau (E2.35: Web
GEF > Els Estudis > TFG > TFG presentats cada curs). Aquest acte, que no és avaluador, sinó
un acte festiu, és la cloenda del curs acadèmic, el penúltim de la majoria d'estudiants que
presenten el pòster abans de l'acte de finalització d'estudis de la seva promoció (E2.36: Web
GEF > I també > Promocions de graduats).
La fórmula del sistema d'avaluació és, en el cas de les assignatures aportades com a mostra
(E8.6) :
 ALG:
Max(0.3EP + 0.65EF + 0.05A ; EF).
 FISES: Max(0.3 EP + 0.65EF + 0.05A ; EF).
 INSTR: Max{ 0.3EP + 0.45EF ; 0.75EF} + 0.2L + 0.05TG
 SIMCON:
0.2EP + 0.4L + 0.4TG
on EP i EF són les notes dels exàmens parcials i finals, A d'altres activitats a classe, L de les
pràctiques i TG un treball o projecte en grup. A més, de les diferents competències genèriques
(transversals) en els quals contribueix cadascuna a diferents nivells (veure les definicions a E2.1:
Web GEF > Els Estudis > Competències), les marcades en verd a la taula que segueix s'avaluen
explícitament amb una qualificació que pot ser A (excel·lent / molt assolida), B (favorable
/assolida), C (suficient / poc assolida) i D (Insuficient / no assolida).
1 EIN
ALG
FISES
PEF2
SIMCON

2 SCS

3 TLG

4 COE
1

5 TEQ

3
3

3
3

6 URI

x
3
x

3

7 AAT
1
2
3
3

8 CRPE 9 CSC
x
x
x
x
x

10 ECI

x

Màster en Enginyeria de Telecomunicació
Cada assignatura defineix en la guia docent el seu mecanisme d'avaluació que conté diferents
aspectes d'acord amb els continguts de l'assignatura, de si té pràctiques o no i de les
metodologies formatives utilitzades. Els mecanismes d'avaluació de què disposen les
assignatures del màster són:
1.
2.
...
3.
4.

Exàmens parcials i finals.
Avaluació de les activitats del laboratori amb memòries, lliuraments dels resultats, controls,
Presentacions de treballs.
Avaluació d’exercicis realitzats a casa o a classe.

A les assignatures mostra (DOC5.8 i DOC5.9) d'aquest passat curs es va utilitzar la següent
forma d'avaluació.
Communication Networks assignatura sense laboratori:
1. Un examen amb el 50% del pes a mig quadrimestre amb la primera part de continguts de
l'assignatura.
2. Un examen amb el 50% del pes a final de quadrimestre amb la segona part de continguts
de l'assignatura.
3. Si el primer examen s'havia suspès, el dia del segon examen es realitzava també una
recuperació de la primera part.
4. Si un estudiant volia pujar nota de la primera part, es podia presentar a l'examen de
recuperació.
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5. Un treball addicional (bonus) que podia pujar fins a 0,5 punts la nota obtinguda amb els
exàmens.
En el curs 2016-17 primer quadrimestre, l'avaluació s'ha variat lleugerament dedicant el 20% a
activitats individuals realitzades fora de l'aula i el 80% a exàmens, seguint el mateix patró de dos
controls anteriors, però amb un pes del 40% cadascun d'ells en lloc del 50%.
Electronic System Design for Communications assignatura amb laboratori:
1. Nota final = 1/3 * Nota de laboratori + 2/3 * Nota de teoria.
2. Nota de laboratori = 0,6 * Nota memòries de pràctiques + 0,4 * Nota de la implementació
del treballs.
3. Nota de teoria = max (0,5 * Avaluació continua + 0,5 * Examen Final; Examen Final)
4. Avaluació continua = 0,3 * Treball en vídeo + 0,2 * Examen parcial_1 + 0,3 * (lliurament
d’exercicis + treball grup) + 0,2 * Examen parcial_2
Podem veure com les dues tenen un enfocament d'avaluació diferent que s'adapta bé a les
mides dels grups i a les activitats docents que utilitzen. Els alumnes troben mecanismes
d'avaluació variats i els resultats assolits són molt bons, tal i com s'explica en el següent punt.
L'avaluació del TFM s'intenta que sigui el més objectiva possible. Es crea un tribunal de 3
professors per a cada defensa de TFM, que és pública. En la normativa de TFM (E1.11)
s'especifica com s'ha de realitzar tot el procés de publicació de la memòria i defensa del TFM.
Un membre del tribunal és el director del TFM, un altre membre és un professor del departament
del director i també especialista en l'àrea del TFM, el tercer membre és d'un altre departament i
no és especialista en el tema. D'aquesta forma es valora el treball des d'un punt molt detallat pel
professor especialista, i des d'un punt més generalista i de públic no especialitzat pel tercer
professor.
El tribunal valora la memòria escrita, el treball tècnic realitzat, la presentació, la resposta a les
preguntes i l'explicació que fa el director de TFM sobre el desenvolupament de tot el treball.
Aquest mecanisme funciona correctament i permet avaluar el treball des de diferents vessants.

Màster en Enginyeria Electrònica
El sistema d´avaluació de cada assignatura és públic i es pot consultar a les corresponents guies
docents (Web del MEE, apartat Currículum; Evidència E1.31). Aquests sistemes d´avaluació són
coherents amb els que es van indicar a la memòria de verificació, que apareixen llistats a la
Taula 6.3. Totes les assignatures utilitzen una combinació de diversos mètodes d’avaluació, tal
com s’il·lustra a la Taula 6.3 per a les assignatures obligatòries i TFM. Concretament, per les
dues assignatures obligatòries seleccionades com a evidències:


L’assignatura AACT - Advanced Analog Circuit Techniques (evidència DOC4.5), sense
activitats pràctiques i amb una component de continguts teòrics important, basa la seva
avaluació en dos exàmens escrits (parcial i final) (avaluació tipus EV1), i en la realització
d’exercicis i resolució de problemes a realitzar fora de l’aula (avaluació tipus EV2). L’examen
parcial es realitza a mig quadrimestre, mentre que l’examen final engloba els continguts del
curs. Com a tal, inclou preguntes teòriques o exercicis curts sobre conceptes essencials del
temari, així com un problema llarg d’anàlisi i disseny d’un sistema que integri les diverses
tipologies de circuits explicats durant el curs. A l’evidència DOC4.5 es pot trobar mostres de
proves avaluatives d’estudiants que cobreixen tot l’espectre de qualificacions. Si la
qualificació obtinguda a l’examen final és superior a l’obtinguda a l’examen parcial, aquella
substitueix a la del parcial. El sistema d’avaluació inclou també el promig de qualificacions
que l’estudiant ha obtingut en les diverses (fins a 10) entregues d’exercicis i problemes
proposats al llarg del curs, que l’estudiant ha de realitzar de forma autònoma amb el suport de
tutories. Aquests exercicis inclouen des de la resolució analítica de problemes, fins al disseny
de circuits que compleixin determinades especificacions utilitzant metodologies que inclouen

Informe d'Acreditació [Nom del Centre Docent]

70/98

la utilització de models teòrics i la utilització d’eines software d’ajuda al disseny de circuits,
que l’estudiant ja ha après a utilitzar en cursos anteriors. Per tant, la fórmula del sistema
avaluatiu per a aquesta assignatura és: Màx.{(EX*0,15+EP*0.2+EF*0.45), (EX*0,15+
EF*0.65)}, on EX correspon a les entregues d’exercicis, EP a l’examen parcial i EF a
l’examen final.
L’assignatura IS - Instrumentation and Sensors (evidència DOC4.6), inclou en el seu sistema
d’avaluació dos exàmens escrits (avaluació tipus EV1), corresponents a les dues parts
principals del temari. L’avaluació inclou també la realització de pràctiques de laboratori
(avaluació tipus EV5), d’una certa extensió, els resultats de les quals han de ser reportats a
través de memòries escrites. Finalment, s’estimula el seguiment continuat de l’assignatura a
través del lliurament d’exercicis i problemes (avaluació tipus EV2), pràcticament setmanals,
que són puntuats i inclosos amb un pes menor a la qualificació final. A l’evidència DOC4.6 es
pot trobar mostres dels actes avaluatius. La fórmula utilitzada per a calcular la nota final de
l’estudiant és: EE*0.5+EX*0.2+L*0.3, on EE és l’examen escrit, EX els exercicis i L el
laboratori.

X

X

X

X

X

X

X

X

SPEE

X

PCP

X

MNT

IS

X

X

X

X

X

X
X
X

X

TFM

MND

IBSM

X

MTP

ADS

EV1. Examen parcial y/o final (prueba
escrita de control de conocimientos)
EV2. Ejercicios puntuales a realizar en
clase o en casa
EV3. Trabajos individuales, presentados
por escrito u oralmente
EV4. Trabajos en grupo, presentados por
escrito u oralmente
EV5. Prácticas de laboratorio
EV6. Presentación y defensa oral del TFM

AACT

OBLIGATÒRIES (CORE)

TFM



X

X

X

X

X

X
X

Taula 6.3
Cal comentar que, en assignatures optatives i en específiques de projectes (IBSM, MTP), la
importància relativa de les proves escrites (avaluació tipus EV1), decau en favor d’altres sistemes
(avaluació tipus EV3, EV4 i EV5), fins al punt que en moltes assignatures no s’inclou l’examen en
el sistema d’avaluació. Això es considera pertinent en tant que bona part dels resultats
d’aprenentatge pretesos a la titulació estan relacionats amb destreses i capacitats (planificar,
projectar, dissenyar i gestionar projectes que donin solucions innovadores a problemes
proposats) pels quals la prova escrita no és el millor sistema d’avaluació.
Pel que fa al TFM, els criteris de composició del tribunal avaluador, mecanisme de defensa, i
avaluació del TFM, són públics i es troben detallats a la corresponent normativa (Evidència
E1.11). El tribunal avaluador el formen tres professors de la ETSETB. El president d’aquest
tribunal és assignat directament pel coordinador del MEE, qui selecciona un professor amb
expertesa contrastada en la temàtica del TFM, i qui pugui certificar el nivell adient del treball
presentat. L’assoliment dels resultats d’aprenentatge pretesos també queda certificat pel
supervisor del TFM, qui actua com a secretari, i qui ha d’autoritzar la presentació del TFM.
Finalment, el vocal del tribunal certifica la integritat del procés avaluador. El procés d’avaluació i
defensa s’articula a través de la intranet de la ETSETB, i el tribunal només autoritza la defensa
després d’examinar el treball reportat, si cadascun dels membres la considera pertinent. La
defensa del TFM és pública, i en acabar l’exposició oral l’estudiant respon a les preguntes del
tribunal referents al contingut i preparació del TFM. Els conceptes a tenir en compte per tal
d’establir la qualificació numèrica s’especifiquen a la normativa del TFM de la ETSETB, apartat
7.6 (Evidència E1.11). El tribunal pot proposar la distinció de Matrícula d’Honor, amb la
corresponent justificació argumentada, que en tot cas serà resolta pel coordinador del MEE, en el
context de tots els TFM presentats a la convocatòria.
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Màster en Fotònica
Els mecanismes d’avaluació utilitzats en el màster figuren a la memòria de verificació apartat 5.4
(DOC3.19 memòria de verificació) i poden ser:
1. Exàmens parcials i/o finals
2. Avaluació d’exercicis, treballs individuals o en grup, presentats per escrit i/o oralment.
3. Avaluació de les activitats de laboratori: Informes, resultats...etc.
4. Assistència a classe, a seminaris a conferències...etcètera i visites a centres de recerca,
empreses o institucions d’interès per a la formació.
Cada assignatura detalla la metodologia d’avaluació en la guia docent, per tant és publica i els
alumnes la coneixen en iniciar el curs.
En les assignatures mostra escollides (DOC3.16, DOC3.38, DOC3.18 i DOC3.39) es va utilitzar
el següent sistema d’avaluació:
Introduction to Photonics. Optics and Lasers.
1. Examen final de l’assignatura.
2. Entrega de problemes i treballs.
3. Valoració de les visites a laboratoris, assistència a seminaris o demostracions
experimentals i exposició d’un treball.
Els dos primers punts representen el 70% mentre que el tercer constitueix el 30% de l’avaluació.
Quantum Optics.
Es requereix una assistència mínima al 80% de les classes per a ser avaluat.
1. Examen Oral (70%)
2. Entregables de les tasques proposades 30%
Les dues donen un pes important a l’examen en l’avaluació, el que és consistent amb la durada
de les assignatures (6 o 10 setmanes) i que fan la majoria d’assignatures del màster després
d’haver experimentat diferents sistemes d’avaluació alguns sense examen. També te un pes
important les activitats proposades i que el alumne ha de realitzar a casa. Cal destacar el
reconeixement que dona l’assignatura obligatòria a les visites a laboratoris i assistència a
seminaris, que esta molt d’acord amb els seus objectius i continguts al tractar-se d’una
assignatura que dona una visió general del mon de la fotònica i també el fet de que en
l’assignatura optativa l’examen sigui oral. Els alumnes estan en general satisfets dels
mecanismes d’avaluació, diferent i variats, assolint uns resultats molt bons.
Per l’avaluació dels TFM l’alumne presenta una memòria escrita i es realitza una defensa oral del
treball davant d’un tribunal format per tres professors, en el que no hi figura el director del TFM i
es procura que almenys un dels professors sigui especialista en la temàtica del TFM. El tribunal
valora la memòria escrita, la seva presentació i defensa (resposta a les preguntes) i es té en
compte la opinió del director que l’expressa oralment o per escrit abans de l’avaluació al tribunal.
Cal destacar que la memòria es presenta en format article de recerca, amb una extensió màxima
de 10 pàgines el que obliga a l’estudiant a fer un important treball de síntesi i moltes vegades pot
constituir el primer esborrany d’una publicació. El sistema d’avaluació dels TFM funciona molt
adequadament, es correctament valorat pels estudiants i permet avaluar el seu nivell
d’aprenentatge d’acord amb els objectius fixats.

6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
Com s'estableix al Catàleg d'Indicadors de la UPC, la definició del principals indicadors que
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s'utilitzen per analitzar cada titulació, els valors de les quals es troben al quadre de comandament
corresponent, és la següent:
 Taxa de rendiment: Relació percentual entre el nombre de crèdits superats ordinaris pel total
d’estudiantat matriculat en un determinat any acadèmic respecte el nombre de crèdits
matriculats fora de la fase Inicial per aquests estudiants en aquest mateix any.
 Taxa d’eficiència: Relació percentual entre el nombre total de crèdits establerts en el pla
d'estudis i el nombre total de crèdits en els quals han hagut de matricular-se al llarg dels
estudis el conjunt d'estudiants titulats en un determinat curs acadèmic.
 Taxa d’èxit: Relació entre el nombre de crèdits ordinaris superats pel total d’alumnat
matriculat a la titulació i el nombre de crèdits ordinaris presentats pel total d’alumnat matriculat
a la titulació un cop superada la fase inicial.
 Taxa de graduació: Relació percentual entre el nombre d'estudiants d'una cohort d'entrada
que finalitzen els estudis en el temps previst o en un any més i el nombre d'estudiants de nou
ingrés de la cohort.
 Taxa d’abandonament: Relació percentual entre el nombre d’estudiants d’una cohort que
haurien d’haver acabat el curs anterior i que no s’han matriculat ni en aquest curs ni en
l’anterior.
Els resultats obtinguts a totes les assignatures dels plans d’estudis que s’acrediten, al curs 201415, es poden trobar a l’evidència DOC1.16.
Grau en Enginyeria Física
A la memòria de verificació del GEF (E1.22) es va estimar que la taxa d'eficiència seria del 85%,
la d'abandonament del 25% i la de graduació del 30%. Els valors d'aquests indicadors al
WINDDAT (E4.1) són una eficiència del 105% el curs 2014-15, un abandonament del 20% el curs
2011-12 i del 16.7% el 2012-13, i no diu res de la taxa de graduació, mentre que al Llibre de
Dades de la UPC (E6.1) només s'indica una eficiència del 99.5 el curs 2014-15. En tots els
casos els resultats obtinguts són millors que els estimats. Com es veu, doncs, degut a que
el grau tot just fa cinc anys que es va començar a implantar, encara no hi ha prou dades oficials.
Com ja s'ha observat en les dades d'accés al punt 1.3, els valors d'altres indicadors d'una o altre
font no coincideix exactament, Intuïm que això és així perquè els estudiants del CFIS es
comptabilitzen de forma diferent i/o perquè els estudiants que no han superat la fase inicial es
tenen en compte o no.
Independentment dels càlculs oficials, i com ja s'ha comentat al punt 3.2 en relació al SGIQ del
GEF, disposem d'informació interna que ens permet fer un seguiment més acurat del grau i les
seves cohorts (E8.5)
En relació als estudiants que abandonen el grau, a partir de la taula sobre l'evolució de les
diferents cohorts (DOC2.5) es poden distingir tres grups; els que abandonen el primer any, els
que ho fan el segon, o els que són del CFIS. Entre els que ho fan el primer any hi ha els que han
accedit al grau per vies alternatives a al selectivitat (majors de 25 anys, titulats o esportistes
d'elit) i els que veuen que no han triat els estudis adequats, ja sigui perquè no els agrada o
comporta molt feina, i abandonen abans de finalitzar el curs. La majoria dels que abandonen el
segon any són els que l'anterior no han superat la fase inicial i s'adonen que no podran seguir els
estudis al ritme adequat i/o l'esforç que els suposa no els compensa. I els del CFIS que
abandonen, acostuma a ser perquè s'adonen que no poden seguir dues titulacions
simultàniament i es decanten per una de les dues.
En quan a la taxa de graduació encara és prematur treure'n conclusions perquè es calcula per
cohorts al cap de cinc anys del seu accés, la qual cosa pot distorsionar la realitat en el cas del
GEF (amb un 40% d'estudiants del CFIS) si tenim en compte que els plans d'estudis de les
dobles titulacions (E7.7) són de quatre anys i mig, que es pot allargar mig anys més si el TFG es
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fa a l'estranger.
D'entre tots els indicadors que s'utilitzen per analitzar les titulacions, del que hi ha més dades és
la taxa de rendiment. Per calcular-lo, a la UPC només es comptabilitzen els estudiants que han
superar la fase inicial (R%), mentre que per fer els càlculs interns es tenen en compte tots
(R%ef), entre altres raons perquè els estudiants del CFIS no estan subjectes a l'avaluació
curricular de la fase inicial (ni a la normativa de permanència que se'n deriva). En qualsevol cas,
com es pot veure a la taula que segueix, la taxa de rendiment al GEF és propera al 90%.

Curs
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

WINDDAT E4.1
UPC (R%)
Matriculats Rendiment Rendiment
36
80%
64
84%
85%
88
90%
91%
121
90%
94%

Informació interna (R%ef)

Matriculats
57
106
149
189
202

Rendiment
83%
87%
91%
92%
90%

El conjunt de dades estadístiques sobre les notes obtingudes pels estudiants (E8.5) es pot
resumir a la següent taula del rendiment (R%ef) obtingut cada any acadèmic a cadascun dels
cursos del pla d’estudis.
1r
Curs 2011-12
Curs 2012-13
Curs 2013-14
Curs 2014-15

2n

3r

4t

84%
92%

88%

96%

86%

99%

89%

88%

99%

100%

El rendiment a cada curs del pla d'estudis també és proper al 90%, arribant al 100% els dos
darrers cursos, i amb la de 1r un pel superior a la de 2n, la qual cosa reflecteix la dificultat del 2n
curs habitual als estudis de física.
En moltes titulacions, a més de la taxa de rendiment, també s'analitza la taxa d'èxit, que ve a ser
com la primera però sense tenir en compte els no presentats (NP). En el cas del GEF això no és
necessari perquè la taxa de presentats (percentatge de crèdits presentats, qualificats sense NP,
entre tots els matriculats) és molt propera al 100%, de manera que la taxa d'èxit (entre el 90% i
95%) és només un parell o tres de punts per sobre del 90% aproximat del rendiment (E6.1).

Màster en Enginyeria de Telecomunicació
A la memòria de verificació del màster MET es va estimar una taxa d’abandonament del 10%,
una eficiència del 90% i una taxa de graduació del 65%.
La Comissió Acadèmica de Màsters elabora quadrimestralment un informe de rendiment de la
titulació on s'analitzen els matriculats i les taxes d'aprovats i no presentats de les assignatures, el
rendiment dels estudiants classificats segons la seva procedència, i el rendiment de cadascun del
estudiants (anar a la pàgina 45 de l'evidència DOC5.3 per veure el darrer informe). Posteriorment
aquest informe s'aprova en òrgan col·legiat com el de l'evidència DOC1.7
A data de realització del present informe s'han realitzat 3 cursos complerts d'aquest màster que
dura 2 anys. A més, el perfil habitual d'estudiants, que són els graduats en algun grau
d'enginyeria de telecomunicació, no varen entrar al màster fins el curs 14-15 i no es disposarà de
seves dades de graduació i eficiència fins al desembre, ja que poden defensar el TFM fins el 28
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d'octubre. Per tant, els indicadors acadèmics analitzats a continuació no són del tot
representatius.
Els estudiants graduats són bàsicament enginyers de telecomunicació de l'antic pla d'estudis i
estudiants llatino-americans que també varen entrar al màster amb un títol d'enginyeria de
telecomunicació de 5 anys.
Els resultats globals de la titulació dels anys acadèmics (13-14 i 14-15) són:
1.
Taxa de rendiment: 79%, 91%.
2.
Taxa d’eficiència: 100%, 98%.
3.
Temps mitjà de graduació dels 13 alumnes graduats en els 5 primers quadrimestres del
màster: 1,88. És inferior a 2 anys perquè els titulats que ja disposaven del títol d'enginyer de
telecomunicació de pla antic podien convalidar 60 ECTS i, per a ells, el màster tenia una durada
d'1 any.
4.
Taxa de graduació: No disponible encara.
Resultats globals del primer curs dels anys acadèmics (13-14 i 14-15):
5.
Taxa d’abandonament: 35%, 0%.
En aquest màster no té sentit fer una avaluació de les assignatures de primer curs ja que es
poden cursar en diferents quadrimestres i els alumnes poden tenir diferents tipologies (haver de
cursar o no cursos pont).
Com es pot observar, els indicadors acadèmics en aquests dos primers cursos són molt bons i
superen els planificats en el document verifica. De tota manera encara no tenen en compte els
graduats en algun grau d'enginyeria de telecomunicació. A més a més, una eficiència del 98% no
és representativa en règim permanent ja que aquest càlcul s'ha realitzat amb un percentatge
elevat d'estudiants que varen entrar al màster amb el títol d'enginyeria de telecomunicació antic.
Malgrat això, s'espera que l'eficiència estigui entorn al 90% planificat inicialment, ja que com es
comentarà en la taula inferior, les taxes d'aprovats són d'aproximadament del 90% en mitjana.
Un dels indicadors més rellevant és el nombre d’abandonaments: durant els 5 primers
quadrimestres d'impartició del màster s'han matriculat 128 nous estudiants dels quals han
abandonat 26, un 20%. Però hem de tenir en compte que el perfil d'aquests abandonaments és
un estudiantat especial: 4 són enginyers tècnics de l'antic pla d'estudis que no han sigut capaços
de superar els complements formatius, 9 són enginyers de telecomunicació que han abandonat
quan se'ls va equiparar el seu títol a nivell de màster, 4 són estudiants estrangers que han
obtingut molt baix rendiment o simplement no s'han presentat mai a cap examen, 6 són
estudiants provinents de graus que no eren d'enginyeria de telecomunicació i 3 són estudiants
espanyols de graus d'enginyeria de telecomunicació que es varen matricular però no varen ni
iniciar les classes. Per tant podem dir que els motius dels abandonaments no són deguts a la
planificació acadèmica, sinó a les circumstàncies d'aquestes estudiants.
Els darrers resultats de les assignatures de la titulació poden veure's a les pàgines 52, 53, 54 i el
resum en la 56 de l'evidència DOC5.3_ACTES_CAM d'on s'extreu la següent taula.

Taula: Nombre d'assignatures matriculades per tots els estudiants del quadrimestre i percentatge
d'aprovats.
El grup d'assignatures de complements formatius addicionals presenta importants problemes.
Són assignatures del grau d'enginyeria de telecomunicació que han de cursar els enginyers
tècnics de telecomunicació de pla vell i alumnes que provenen de graus que no són d'enginyeria
de telecomunicació. Es pot veure que els resulten molt difícils d'aprovar, però no es poden

Informe d'Acreditació [Nom del Centre Docent]

75/98

modificar ni suprimir perquè són del tot necessàries per poder completar el màster. L'única
solució seria no admetre aquest tipus d'estudiants, però això els tancaria definitivament les portes
a aquests estudis i el petit percentatge que els supera es veuria afectat. Per tant, es considera
adient deixar la planificació tal i com està.
El grup d'assignatures Bridge són assignatures que es cursen dins els 120 ECTS del màster però
que han de cursar els graduats en algun grau d’enginyeria de telecomunicació especialitzat, i per
tant els manquen certs coneixements d'altres àrees. És el grup d'assignatures del màster amb
menor rendiment, però la taxa d'aprovats s'aproxima al 80%.
El grups d'assignatures core té una taxa d'aprovats lleugerament inferior al 90% i la
d'assignatures optatives lleugerament superior al 90%.
Es considera que l'evolució de la taxa de superació d'assignatures és l'adequada i no presenta
problemes.
Màster en Enginyeria Electrònica
Les taxes previstes per al màster MEE a la memòria de verificació eren:
-

Taxa de graduació: 50 %
Taxa d’abandonament: 25 %
Taxa d’eficiència: 85 %

La taxa de graduació es defineix com el percentatge d’estudiants que acaba la titulació en el
temps previst o en un any més en relació amb la seva cohort d’entrada. Com el màster MEE té
una durada prevista de 2 cursos i en porta només tres impartint-se, només podem calcular la
dada a partir dels titulats que van matricular-se per primer cop al quadrimestre de tardor del curs
2013-14, és a dir, just quan es va començar a impartir el màster MEE reverificat. Dels 18
estudiants que van entrar al quadrimestre de tardor del curs 2013-14 (evidència DOC4.3), s’han
titulat un total de 4 (dels 6 estudiants titulats inclosos a l’evidència DOC4.4, només 4 es van
matricular a la tardor del curs 2013-14). Per tant la taxa de graduació és del 22.22 %. Aquesta
taxa està per sota de la prevista, encara que la mostra no és representativa. En tot cas, s’ha
d’esperar a obtenir més dades per a poder avaluar amb més precisió aquesta taxa i decidir
possibles accions per a apropar-la al valor esperat. S’espera que el nombre d’estudiants titulats
augmenti significativament en els propers cursos.
En quant a la taxa d’abandonament, tal com està definida, no pot calcular-se tenint en compte el
poc temps que porta el màster impartint-se. Sí que podem fer un càlcul a partir dels estudiants
dels que tenim constància que han abandonat recollits a l’acta de la CAM (DOC5.3). Tenim un
total de 22 estudiants que han abandonat el màster dels 81 matriculats al màster en els tres
cursos que es porta impartint. En base a aquesta dada podem estimar que la taxa
d’abandonament serà inferior a la prevista al document de verificació.
Per la taxa d’eficiència només tenim dades pel curs 2014-15 (E6.4) i és del 100 % ja que l’únic
graduat d’aquell curs va matricular el 100 % dels crèdits previstos sense cap reconeixement de
crèdits, els va aprovar.
En quant a la taxa de rendiment, tenim dades pel curs 2013-14 (E6.4) amb un 88,1 % que baixa
a un 77,5 % el següent curs. Finalment, la taxa d’èxit puja una mica amb un 94,5 % pel curs
2013-14 i un 84,5 % pel següent curs. Tot i la davallada d’aquest indicadors entre el curs 2013-14
i el 2014-15, aquests valors es consideren adequats per a la titulació.
La comissió de màster realitza anualment l’anàlisi detallat dels resultats acadèmics, que es
presenta i aprova en Comissió Permanent (DOC1.7)
Màster en Fotònica
Els resultats previstos en la memòria verifica eren:
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Taxa de graduació: 75%
Taxa d’abandonament: 20 %
Taxa d’eficiència: 90 %
Any
acadèmic

Places
ofertes

Estudiants
nou ingrés

Estudiants
matriculats

Taxa de
rendiment

13-14
35
30
30
99%
14-15
35
ND
28
92%
15-16
35
ND
ND
ND
Dades provinents de WINNDAT. Màster en Fotònica (E4.4)
Any
acadèmic

Places
ofertes

Estudiants
nou ingrés

Estudiants
matriculats

Taxa de
rendiment

% abandó
en 1er curs

Titulats

Taxa
d’eficiència

3%
0%
ND

25
20
ND

100%
100%
ND

% abandó
en 1er curs

Titulats

Taxa
d’eficiència

13-14
35
30
30
ND
ND
ND
100%
14-15
35
24
28
95.8%
ND
25
100%
15-16
35
28
31
94.9%
3.3%
22
100%
Dades provinents de la UPC (Dades Estadístiques i de Gestió). Màster en Fotònica (E6.2)
Com es pot veure en les taules adjuntes els indicadors són molt bons superant en tots els casos
superant en tots els casos els previstos a la memòria verifica.
La UPC disposa de la taxa de graduació del curs 2014-2015 que és del 90%, també superior a la
prevista en la memòria verifica.
Pel que fa als estudiants matriculats, si bé estan una mica per sota de les places ofertades a
nivell efectiu aquestes s’acaben cobrint amb la incorporació del estudiants del màster Erasmus
Mundus Europhotonics que decideixen cursar el tercer semestre a Barcelona (curs 13-14 6
estudiants, curs 14-16 6 estudiants, curs 15-16 4 estudiants) i estudiants amb mobilitat Erasmus
que cursen el tercer o quart semestre de la seva titulació de 2 anys (curs 13-14 5 estudiants, curs
14-16 5 estudiants, curs 15-16 6 estudiants).
Comparant els indicadors en els diferents cursos es pot veure que encara que sofreixen petites
variacions sempre estan molt per sobre dels previstos en la memòria verifica.
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6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació.
Les enquestes d’inserció laboral que realitza AQU periòdicament no inclouen encara els resultats
de cap de les titulacions de l’ETSETB que estan en procés d’acreditació, donat que les darreres
realitzades corresponien a les promocions 2009-2010 i 2010-2011. Per tal de millorar la
informació de la que disposa l’ETSETB dels seus titulats, es presenta una acció de millora
consistent en el desenvolupament de mecanismes propis de seguiment dels titulats
(230.M.27.2016).
Grau Enginyeria Física
En el Grau en Enginyeria Física no procedeix l’indicador d’inserció laboral perquè aquesta
titulació tot just fa 5 anys que es va iniciar i només hi ha dues promocions que han acabat, la
majoria dels estudiants de les quals estan fent un màster.
Màster en Enginyeria de Telecomunicació i Enginyeria Electrònica
Els màsters en enginyeria de telecomunicació i en enginyeria electrònica varen iniciar-se el curs
2013-14, eixint els 3 primers titulats provinents dels actuals graus, a mitjans del 2015. Els
següents titulats no han defensat el TFM fins al juliol del 2016. Per tot això no es tenen
estadístiques representatives de la inserció laboral dels titulats d'aquests dos màsters.
Malgrat això, aquests màsters formen per exercir les professions d'enginyer de telecomunicació i
enginyer electrònic, igual que les titulacions antigues. Aquestes professions tenen una alta taxa
d'ocupació (92,6% els enginyers de telecomunicació i 97,4% els electrònics) amb un alt nivell
salarial (evidències E7.5, E7.6). S'espera que els enginyers titulats d'aquests dos màsters
segueixin en la línia dels titulats dels anteriors plans d'estudi i continuïn tenint aquestes bones
perspectives laborals.
Addicionalment, pel Màster en Enginyeria Electrònica ens hem posat en contacte amb els 6
titulats fins ara, o amb els seus directors de TFM i hem recollit la informació de la seva trajectòria
professional una vegada aconseguit el títol de màster: 4 d’ells estan ja fent tesi doctoral o en
procés de buscar finançament per a fer-ho, mentre que dos d’ells es van incorporar al mercat
laboral de forma gairebé immediata a la consecució del títol, en empreses del sector TIC.
Màster en Fotònica
Igual que passa en les titulacions anteriors, les enquestes d’inserció laboral que realitza AQU no
inclouen encara els estudiants d’aquest màster.
Segons les dades que hem pogut recollir des de la direcció del màster, un 75-80% dels
estudiants han continuat la seva carrera professional amb un doctorat relacionat amb la fotònica i
s‘estan incorporant actualment com a investigadors o professors en diferents centres
d‘investigació i universitats del món. La resta, el 20-25%, estan treballant en càrrecs
d’especialitzat en fotònica a empreses com per exemple Sensofar, Idiada, Ficosa, SnellOptics,
Visiometrics, Impetux, Fractus, Davalor Salud, etc.
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3. Pla de Millora
Fruit de l’anàlisi i reflexió del desenvolupament de les titulacions, cal proposar un Pla de
Millora del centre docent.
Relació de propostes de millora

Millorar informació d'accés per a estudiants que accedeixen al MET des d'un grau que no sigui
d'enginyeria de telecomunicació

230
.M.1.2016

Càrrec:

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters de l'ETSETB

Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Els estudiants que accedeixen al màster des d'un grau que no és d'enginyeria de telecomunicació
(enginyeria informàtica, física, ...) els costa molt superart els cursos de complements formatius.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Per aquells perfils d'estudiants que vulguin accedir al màster des d'un grau que no sigui d'enginyeria de
telecomunicació (enginyeria informàtica, física, ...) i requereixin complements de formació: fer èmfasi en el
fet de que els complements de formació són difícils de superar si no es disposa d'una base mínima de
conceptes d'enginyeria de telecomunicació.

Accions
proposades:
Abast:

Titulació: Master's degree in Telecommunications Engineering

Prioritat:

mitja

Termini:

21/9/2018

Estat:

No iniciada

Web en anglès per als estudiants de màsters

230
.M.2.2016

Càrrec:

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters de l'ETSETB

Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

A la web de l'ETSETB només hi ha en anglès la part que descriu els màsters. Es necessita disposar en
anglès tot el "Curs actual", informació de pràctiques en empresa, beques, i tota la informació que sigui
rellevant per als estudiants de màsters.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Es necessita disposar en anglès tot el "Curs actual", informació de pràctiques en empresa, beques, i tota
la informació que sigui rellevant per als estudiants de màsters.

Accions
proposades:
Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta
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Termini:

21/9/2017

Estat:

No iniciada

Realitzar reunions de coordinació entre els professors del MET

230
.M.3.2016

Càrrec:

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters de l'ETSETB

Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

No es realitzen reunions de coordinació horitzontal i vertical.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Realitzar reunions de coordinació entre els professors del MET

Accions
proposades:
Abast:

Titulació: Master's degree in Telecommunications Engineering

Prioritat:

mitja

Termini:

21/9/2018

Estat:

No iniciada

Realitzar reunions de coordinació entre els professors del MEE

230
.M.4.2016

Càrrec:

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters de l'ETSETB

Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

No es realitzen reunions de coordinació vertical i horitzontal

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Realitzar reunions de coordinació entre els professors del MEE

Accions
proposades:

230
.M.5.2016

Abast:

Titulació: Master's degree in Electronic Engineering

Prioritat:

mitja

Termini:

21/9/2018

Estat:

No iniciada

Millorar la definició dels procediments per a desenvolupar el TFM en les modalitats de mobilitat i
empreses
Càrrec:

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters de l'ETSETB
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Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

Els procediments per a desenvolupar el TFM en les modalitats de mobilitat i empreses tenen algunes
mancances

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Millorar la definició dels procediments per a desenvolupar el TFM en les modalitats de mobilitat i
empreses

Accions
proposades:
Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

21/9/2018

Estat:

No iniciada

Millora dels processos transversals de mobilitat internacional

230
.M.6.2016

Càrrec:

Sotsdirector de relacions internacionals

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

Es planteja una millora dels processos de mobilitat internacional, en particular per facilitar l'accés a la
información d'assignatures, idioma d'impartició, etc dels estudiante incoming.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

- Generació d´una eina d´oferta d´assignatures als estudiants “incoming” i integració de la informació de
idioma de impartició amb la informació de l´Encàrrec Docent de la Escola - Definició dels processos
d´admissió d´estudiants “incoming” i implementació d´una eina informàtica per facilitar l´accés a la
informació de l´Escola als estudiants “incoming” - Generació d'una base de dades actualitzada dels
processos de Mobilitat internacional i la integració de les dades Académiques i Institucionals dels
processos de mobilitat.

Accions
proposades:

En aquests moments queda pendent el tercer dels objectius a assolir.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

21/9/2018

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

S'han acomplert els dos primers objectius.

Creació i renovació dobles titulacions de grau i màster

230
.M.7.2016

Càrrec:

Sotsdirector de relacions internacionals

Origen:

seguiment
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Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Necessitat de transformar els acords de doble titulació a l´ETSETB, que fins aleshores donaven servei als
estudiants de les titulacions de segon cicle de les ordenacions d´estudis anteriors en acords per a les
noves titulacions de l´EEES.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Adaptar a les noves titulacions de l'EEES els acors de doble titulació de l'ETSETB

Accions
proposades:

Crear acord de doble titulació per grau i màster.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

21/9/2018

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

S'han adaptat a les noves titulacions de l´EEES, la majoria dels acords de doble titulació a l´ETSETB que
fins ara donaven servei al pla d´estudis anterior al EEES. D´altra banda, s'ha iniciat la creació de noves
dobles titulació de màster amb universitats d'Europa i Estats Units d´Amèrica. Aquesta segona part
d'aquesta acció de creació de noves dobles titulacions encara continua.

Innovació docent a les assignatures de projectes (CDIO)

230
.M.8.2016

230
.M.9.2016

Càrrec:

Adjunt d'innovació docent

Origen:

seguiment

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Un cop posat en marxa tot l´itinerari d´assignatures de projectes als graus TIC, es realitza un pla per
implantar aquesta metodologia a assignatures del grau d´Enginyeria física i dels Màsters. També es
pretén posar en marxa projectes liderats per empreses i finalment fomentar l´emprenedoria a través
d´activitats conjuntes amb ESADE.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Extendre la metodologia CDIO a assingnatures de l'ETSETB fora dels graus TIC. Fomentar
l'emprenedoria i millorar la inserció laboral.

Accions
proposades:

Introduir la metodologia CDIO a algunes assignatures del grau d'Enginyeria Física i dels Màsters Generar
projectes proposats per empreses dins aquestes assignatures Realitzar acivitats de formación
conjuntament amb ESADE

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

21/9/2018

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

Totes les accions proposades ja s'han iniciat però cal encara consolidar-les i extendre-les.

Definició de complements formatius
Càrrec:

Jordi Mompart (Coordinador UAB)
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Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

En els darrers cursos s´ha manifestat la necessitat d´impartir complements formatius als alumnes que
provenen d´algunes titulacions (com per exemple Grau en Òptica i Optometria, Enginyeria Industrial o
biofotònica). Tot i que s´imparteixen de manera voluntària tant per part del professor com de l´alumne, es
definiran aquests complements per a les diferents titulacions i passaran a ser obligatoris.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Que els alumnes de titulacions amb menys base matemàtica i física com per exemple Grau en Òptica i
Optometria, Enginyeria Industrial o biofotònic puguin assolir una millor qualitat d'aprenentatge al cursar el
màster

Accions
proposades:

Fer una proposta a nivell de comitè executiu del màster dels complement formatius necessaris per a les
diferents titulacions. Portar-la a aprovació del Consell de Màster de manera que pugui ser implementada
en el proper curs acadèmic

Abast:

Titulació: Master's degree in Photonics

Prioritat:

alta

Termini:

28/9/2017

Estat:

No iniciada

Millorar l´oferta d´optatives d´acord amb les línies de més interès cientific i/o demanda professional.

230
.M.10.2016

Càrrec:

Crina Cojocaru (codirectora del máster)

Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Com que el camp de la fotònica es multidisciplinar i el màster ofereix assignatures optatives que
cubreixen cinc àrees d'expertesa de la fotònica, a l'analitzar els resultats de les enquestes dels alumnes i
la informació de la que disposem relacionada amb les sortides professionals hem observat que al llarg del
anys, hi ha una evolució en l'interès de l'alumne tant en la vesant de recerca com professional.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Tenir una oferta d'assignatures optatives dinàmica que s'adapti a les demandes i necessitats dels
estudiants tant des del punt de vista de la recerca com de l'activitat profesional.

Accions
proposades:

Crear una metodologia que permeti a partir dels resultats de les enquestes dels estudiants, del nombre de
matriculats en les diferents optatives, dels resultats de les enquestes d´inserció laboral i d´altres
indicadors i informacions de les que es pugui disposar, modificar l'oferta d´assignatures optatives per
poder oferir sempre aquelles que són connectades al màxim amb les línies de més demanda professional
i de recerca.

Abast:

Titulació: Master's degree in Photonics

Prioritat:

alta

Termini:

28/9/2017

Estat:

No iniciada

Incrementar l´oferta experimental.

230
.M.11.2016

Càrrec:

Crina Cojocaru (codirectora del máster)

Origen:

acreditacio
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Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

La majoria de pràctiques del Màster es realitzen en laboratoris i amb equipament de recerca, el que
constitueix un punt fort del mateix.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Que l´alumne pugui escollir pràctiques que li puguin resultar més formatives en funció de les areas
d'expertesa que ofereix el màster que més li interessin.

Accions
proposades:

Ampliar la oferta de pràctiques incorporant a grups de recerca que ara no hi participen o incrementant les
que ofereixen els grups que ara participen.

Abast:

Titulació: Master's degree in Photonics

Prioritat:

alta

Termini:

28/9/2017

Estat:

No iniciada

Realitzar actes de les reunions de Comitè Executiu

230
.M.12.2016

Càrrec:

Salvador Bosch (Coordinador UB)

Origen:

acreditacio

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Tot i que els acords del Comitè Executiu són ratificats pel Consell de Màster, no es realitzen actes de les
seves reunions.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Que quedin correctament documentats les deliberacions i acords del comitè executiu

Accions
proposades:

Redactar i aprovar actes de les reunions de comitè executiu

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

28/9/2017

Estat:

No iniciada

Millorar el material de presentació i difusió del Màster

230
.M.14.2016

Càrrec:

Meritxell Vilaseca (Coordinadora UPC)

Origen:

acreditacio

Estàndard:

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

Diagnòstic:

El material de difusió i promoció del màster i sobretot la seva pagina web queda obsolet ràpidament i és
molt important que estigui actualitzat i sigui dinàmic.

Implica
modificació de la
memòria

No
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verificada?:
Objectius a
assolir:

Tenir un material i pàgina web que transmeti una molt bona visibilitat del programa màster, que presenti
de manera clara i actualitzada els continguts i funcionament del programa.

Accions
proposades:

S´analitzarà el material del que es disposa i es farà un pla per a la seva renovació i millora, amb especial
èmfasi en la pàgina web, ja que es considera molt important que es doni una visibilitat adequada al
màster. Donat que és un màster internacional que s´imparteix en anglès i amb vocació de captar alumnes
estrangers, aquest material és molt important.

Abast:

Titulació: Master's degree in Photonics

Prioritat:

alta

Termini:

28/9/2017

Estat:

En curs

Actuacions
realitzades:

S’ha designat un membre del Comitè Executiu del màster, responsable de la renovació i manteniment de
la web. S’ha realitzat la migració de la pàgina web del Máster de Fotònica d’un servidor de l’ICFO, des
d’on es gestionava fins ara, a una pàgina web UPC (genweb). En aquest procés s’ha renovat
completament el contingut i format de la pàgina, alineant-la al format general de Màsters UPC. Aquesta
acció fa que aquesta informació estigui directament accessible des de qualsevol enllaç de la web general
UPC i evita la duplicació de la informació, augmentant la seva visibilitat. S’ha renovat també el material
imprès (pòsters i tríptics) per a la promoció del màster i s’ha dissenyat un tríptic nou.

Estudiar la satisfacció de l'estudiant respecte al pla d'acció tutorial

230
.M.15.2016

Càrrec:

Jordi Mompart (coordinador UAB)

Origen:

acreditacio

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Actualment tenim un pla d'acció tutorial i orientació professional força ben implementat que permet a
l'estudiant contactar amb el seu tutor en qualsevol moment del curs. Tot i que els estudiants estan, en
general, satisfets amb el pla de tutoria, hem detectat que no recollim l'opinió de l'estudiant sobre aquest
tema.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Demanar l´opinió del estudiant sobre el pla d'acció tutorial orientació professional a les enquestes anuals.

Accions
proposades:

Proposem incloure una pregunta sobre la satisfacció de l'estudiant respecte al pla d'acció tutorial a les
enquestes.

Abast:

Titulació: Master's degree in Photonics

Prioritat:

alta

Termini:

13/10/2017

Estat:

No iniciada

Millorar l'accés a la web pròpia del Máster de Fotònica des d'altres web institucionals

230
.M.16.2016

Càrrec:

Meritxell Vilaseca (coordinadora UPC)

Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública

Diagnòstic:

Al ser interuniversitari, el màster de Fotònica disposa d'una web pròpia que hem adaptat al format
Màsters UPC i mantenim actualitzada. Hem detectat, peró, que no és accesible fàcilment des de totes les
webs institucionals que fan referència al màster.
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Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Assegurar que es pugui accedir fàcilment a tota la informació actualitzada de la web pròpia del Màster
des de qualsevol web institucional UPC, UB o UAB que faci referència al programa.

Accions
proposades:

Crear els links corresponents per accedir a la web pròpia del màster de fotònica.

Abast:

Titulació: Master's degree in Photonics

Prioritat:

alta

Termini:

13/10/2017

Estat:

No iniciada

Millorar els mecanismes de seguiment dels estudiants de l'ETSETB un cop titulats

230
.M.17.2016

Càrrec:

Cap de relacions externes ETSETB

Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius

Diagnòstic:

Es important per totes les titulacions de l'ETSETB mantenir actualitzada la informació dels titulats, tant per
tenir coneixement de la seva inserció laboral com per la millora de les titulacions. Les enquestes d'inserció
laboral realitzades per AQU Catalunya no són suficients en aquests aspectes.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Mantenir actualitzada la informació dels titulats de l'ETSETB

Accions
proposades:

Explorar vies per mantenir actualitzada la informació dels titulats de l'ETSETB, per exemple mitjançant
xarxes socials com LinkedIn, i portar-les a terme si es considera viable.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

14/10/2018

Estat:

No iniciada

Aprovar les memòries del Màster en Fotònica als òrgans de govern de l'ETSETB
Càrrec:

Secretari acadèmic ETSETB

Origen:

acreditacio

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Tot i que la gestió acadèmica del Màster en Fotònica s'ha fet a l'ETSETB des de l'inici de l'implantació del
màster, la seva integració en els processos de l'ETSETB ha estat més paulatina. A la memòria anual del
centre, que s'aprova a la Junta de l'ETETB, es presenten alguns indicadors bàsics d'aquesta titulació,
però no s'hi presenten ni s'avaluen tots els indicadors relacionats amb el SGIQ del centre. Aquesta funció
s'ha realitzat fins ara al Consell de Màster.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

230
.M.18.2016
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Objectius a
assolir:

Integrar el seguiment d'aquesta titulació en els processos del SGIQ de l'ETSETB.

Accions
proposades:

Aprovar la memòria del màster en fotònica a la Comissió de Qualitat i Junta d'Escola de l'ETSETB.

Abast:

Titulació: Master's degree in Photonics

Prioritat:

alta

Termini:

14/10/2017

Estat:

No iniciada

Revisió del sistema de recollida de dades del SGIQ

230
.M.19.2016

Càrrec:

Sotsdirectora de Planificació i Qualitat

Origen:

acreditacio

Estàndard:

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

Diagnòstic:

Cal fer una revisió dels indicadors i evidències que es recullen anualment per fer el seguiment de tots els
processos del SGIQ i sistematitzar la seva recollida.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Millorar l'eficiència de la recollida de dades, definint uns indicadors únics per al seguiment i acreditació de
les titulacions i la memòria anual del centre. Sistematitzar l'emmagatzemament d'evidències del SGIQ.

Accions
proposades:

Anàlisi dels indicadors i evidències que es recullen actualment, per part de tots els responsables dels
processos del SGIQ, i proposta de modificació i sistema de recollida de dades, si s'escau.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

mitja

Termini:

14/10/2018

Estat:

No iniciada

Modificació del nombre de places de nou ingrés a la memòria de verificació del Grau en Enginyeria
Física

230
.M.20.2016

Càrrec:

Cap d'estudis del Grau en Enginyeria Física

Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

El nombre de 30 places de nou ingrés indicats a la memòria de verificació del Grau en Enginyeria Física
no es correspon a les 40 que s'ofereixen d'ençà que es va iniciar el grau.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

Sí

Objectius a
assolir:

Que a la memòria de verificació del Grau en Enginyeria Física el nombre de places de nou ingrés sigui
40.

Accions
proposades:

Modificar la memòria de verificació del Grau en Enginyeria Física perquè el nombre de places de nou
ingrés sigui 40.

Abast:

-
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Prioritat:

baixa

Termini:

14/10/2019

Estat:

No iniciada

Simplificació dels procediments actuals relacionats amb els TFG i TFM

230
.M.21.2016

Càrrec:

Caps d'estudis de l'ETSETB

Origen:

acreditacio

Estàndard:

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu

Diagnòstic:

Els procediments relacionats amb els TFG i TFM son massa complexos i s'haurien de simplificar en la
mesura del posible.

Implica
modificació de la
memòria
verificada?:

No

Objectius a
assolir:

Disposar de procediments relacionats amb els TFG i TFM el més senzills possible

Accions
proposades:

Estudiar els procediments actuals relacionats amb els TFG i TFM per veure com es poden simplificar.

Abast:

Transversal al Centre

Prioritat:

alta

Termini:

14/10/2017

Estat:

No iniciada

Valoració global del Pla de Millora
La implantació de les noves titulacions de l’EEES a l’ETSETB es va iniciar l’any 2004 amb el
primer màster de l’àrea TIC (màster MINT). Des de llavors, s’han implantat els graus TIC, el Grau
en Enginyeria física i els Màsters en Enginyeria Electrònica, Enginyeria de Telecomunicacions, i
Fotònica, que ara s’acrediten. Com s’ha pogut veure en aquest document, un cop implantades
les titulacions, les comissions corresponents i l’Escola fan un anàlisi continuat i un seguiment
d’aquestes titulacions per tal de mantenir els continguts actualitzats, assegurar que els estudis
que s’imparteixen són atractius pels estudiants i faciliten la seva futura inserció laboral, i per anar
corregint els problemes que poden anar sorgint en el dia a dia del desenvolupament d’aquestes
titulacions. Amb aquesta finalitat són molt importants tots els mecanismes de recollida
d’informació que s’han anat implantant, així com la comunicació fluïda amb estudiants, PDI i
PAS.
Com es pot veure al document on es recullen els plans de millora derivats del seguiment de les
titulacions (DOC1.3) s’han portat a terme en aquest marc accions de diferent abast. Per una
banda la definició de les accions de millora ens ha servit per millorar la informació disponible de
les titulacions (adaptació i revisió de guies docents, aportar informació dels professors, millorar la
comunicació dins la comunitat de l’ETSETB, millora del web). També ha estat útil per formalitzar
alguns dels procediments de les titulacions (procediments TFG, anàlisi dels resultat de les
enquestes, procediment de matrícula, pràctiques no curriculars, planificació d’horaris). Finalment,
aquest anàlisi ens ha portat a proposar modificacions dels plans d’estudis, com és el cas de la
introducció d’especialitats al màster MET o fins i tot a la reverificació dels graus TIC, per tal
d’unificar-los en un sol grau amb diferents mencions. De les accions iniciades en seguiments
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anteriors estan en curs les següents:
-

-

-

Creació i renovació dobles titulacions de grau i màster. S’han adaptat als nous plans d’estudis
les dobles titulacions existents, però de manera continuada s’estableixen nous acords de
doble titulació que puguin ser interessants pels estudiants de les titulacions actuals.
Millora dels processos transversals de mobilitat internacional. La part d’aquesta acció
relacionada amb la gestió d’assignatures i accés a la informació per estudiants incoming ja ha
finalitzat. Actualment queda pendent el procés d’integració i gestió de la base de dades de
processos de mobilitat internacional.
Innovació docent a les assignatures de projectes. Aquesta és també una acció de millora
contínua, consistent en implantar la metodologia CDIO en noves assignatures i aprofitar
aquestes assignatures per fomentar l’emprenedoria i millorar la inserció laboral.

En el context de l’acreditació actual es proposa un pla de millora que sorgeix de l’anàlisi de les
titulacions realitzat per el Comitè d’Acreditació Intern. Algunes d’aquestes propostes són més
tècniques, com és el cas de millores del web (completar web en anglès, millorar accés a web
Màster en Fotònica) o la millora de la definició dels procediments TFM en modalitats mobilitat i
empreses, i es portaran a terme tan bon punt tinguem els recursos disponibles per fer-ho. Com a
accions prioritàries podem destacar la millora de la coordinació entre professors de les diferents
assignatures dels màsters MET i MEE, millorar els mecanismes de seguiment dels estudiants
titulats, i millorar la implantació del nostre SGIQ, revisant les dades que es recullen i
sistematitzant la seva recollida i finalitzant la integració del Màster en Fotònica en els processos
del SGIQ de l’ETSETB.
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4. Evidències
En aquest apartat cal introduir les evidències que suporten l’informe d’acreditació.
Aquestes evidències han d’estar disponibles i accessibles per als membres del Comitè
d’Avaluació Externa (CAE).
ACREDITACIÓ 2016

CODI
EVIDÈNCIA
E1

DENOMINACIÓ

E1.1

WEB ETSETB Normativa Practiques Externes

E1.2

WEB ETSETB Normativa MET MEE

E1.7

WEB ETSETB Personal Docent

E1.8

WEB ETSETB Convenis Cooperació Educativa

E1.9

WEB ETSETB Mobilitat International

E1.10

WEB ETSETB Normativa TFG

E1.11

WEB ETSETB Normativa TFM

E1.12

WEB ETSETB Procediments i Tràmits TFM TIC

E1.13

WEB ETSETB Procediments i Tràmits TFM Fotònica

E1.14

WEB ETSETB Enllaç ATENEA Nous Plans d’Estudi

E1.15

WEB ETSETB Enllaç UPC E-enquestes Docència

E1.16

WEB ETSETB Evidències del sistema de qualitat

E1.17

WEB ETSETB Enllaç Informe Everis: Encuesta a las empresas
españolas sobre la empleabilidad de los recién titulados

E1.18
E1.19

WEB ETSETB Enllaç Enquesta de Satisfacció de Graduats i Graduades
14-15 (AQU-UPC)
WEB ETSETB Documents VSMA MPH

E1.20

WEB ETSETB Gestió d’espais

E1.21

WEB ETSETB: Protocol d’actuació en cas d’actes fraudulents

E1.22

WEB ETSETB Memòria Verificació GEF

E1.23

WEB ETSETB Sistema de Garantia Intern de Qualitat

WEB ETSETB
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E1.24

WEB ETSETB Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions

E1.25

WEB ETSETB Informe de Gestió ETSETB

E1.26

WEB ETSETB Memòria Verificació MET

E1.27

WEB ETSETB Memòria Verificació MEE

E1.28

WEB ETSETB Memòria Verificació MPHOT

E1.29

WEB ETSETB Grau en Enginyeria Física

E1.30

WEB ETSETB Màster Enginyeria Telecomunicació

E1.31

WEB ETSETB MEE

E1.32

WEB Màster en Fotònica

E1.33

WEB ETSETB SGIQ ETSETB

E1.34

WEB ETSETB E-secretaria Matricula

E1.35

WEB ETSETB Programa Acollida Nous Estudiants

E1.36

WEB ETSETB Planificació Operativa Curs

E1.37

WEB ETSETB Planificació Operativa Màster en Fotónica

E1.38

WEB ETSETB Laboratoris Docents

E1.39

WEB ETSETB Biblioteca Gabriel Ferrater

E1.40

WEB ETSETB Satisfacció Usuaris Biblioteca Gabriel Ferrater

E1.41

WEB ETSETB Normativa Pla Acció Tutorial Graus

E1.42
E1.43

WEB ETSETB Normativa MET, MEE (Apartat Tutor Assignation
Procedure)
WEB ETSETB-Certificat AQU SGIQ

E1.44

WEB ETSETB Informe AQU Avaluació Modificació GEF

E1.45

WEB ETSETB SEMINARIS MÀSTER

E1.46

WEB ETSETB GUIA DOCENT IR-1

E1.47

WEB ETSETB MASTER CURRICULUM

E1.48

WEB ETSETB AVALUACIÓ AQU MET

E1.50

WEB ETSETB VSMA GEF

E1.51

WEB ETSETB Assignatures optatives MEE

E1.52

WEB ETSETB Modificació Grau Enginyeria física
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E1.53

WEB ETSETB Avaluació Verificació GEF

E1.54

WEB ETSETB Avaluació Verificació MEE

E1.55

WEB ETSETB Comissió de Qualitat

E2

WEB GEF

E2.1

WEB GEF Competències

E2.2

WEB GEF Beques i Ajuts

E2.3

WEB GEF SESSIÓ PRÈVIA MATRÍCULA ESTUDIANTS NOUS

E2.4

WEB GEF SESSIÓ INFORMATIVA SANT ALBERT

E2.5

WEB GEF Vols estudiar Enginyeria Física?

E2.6

WEB GEF KET

E2.7

WEB GEF Optatives

E2.8

WEB GEF Màsters

E2.9

WEB GEF Estudis

E2.10

WEB GEF PLA D’ESTUDIS

E2.11

WEB GEF PRÀCTIQUES EXTERNES

E2.12

WEB GEF PRÀCTIQUES

E2.13

WEB GEF FÍSICA FORA AULES

E2.14

WEB GEF INSTRUMENTACIÓ

E2.15

WEB GEF VÍDEOS PEF2

E2.16

WEB GEF Projectes Enginyeria Física 2

E2.17

WEB GEF EFErs Exteriors

E2.18

WEB GEF Normativa del TFG

E2.19

WEB GEF Vols estudiar Enginyeria Física?

E2.20

WEB GEF Matrícula

E2.21

WEB GEF Curs Actual

E2.22

WEB GEF Acció Tutorial
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E2.23

WEB GEF Sistema Qualitat

E2.24

WEB GEF Memòria dels quatre primers anys del grau (2011-2015)

E2.25

WEB GEF Els Grups de Recerca

E2.26

WEB GEF Optatives Relacionades amb l'enginyeria física i que es fan al
Grau en Enginyeria de Tecnologies I Sistemes de Telecomunicació

E2.27

WEB GEF Calendari exàmens

E2.28

WEB GEF exàmens

E2.29

WEB GEF Acte Benvinguda Estudiants Nous

E2.30

WEB GEF NAEF

E2.33

WEB GEF TFG fora de la UPC

E2.34

WEB GEF TFG

E2.35

WEB GEF TFG presentats cada curs

E2.36

WEB GEF Promocions de graduats

E2.37

WEB GEF Curs Actual TFG

E2.41

WEB GEF TFG de Modalitats C o D

E2.42

WEB GEF Pràctiques a l'estiu en grups de recerca de la UPC

E2.43

WEB GEF Pràctiques a l'estiu en entitats externes adreçades als
estudiants d'ef

E2.44

WEB GEF Pràctiques externes prèvia sol·licitud i admissió, amb
possibilitat de beca

E3

WEB MPHOT

E3.1

WEB MPHOT

E3.2

WEB MPHOT Academic Year

E3.3

WEB MPHOT Guies docents MPHO

E3.4

WEB MPHOT Breu Currriculum Staff
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E4

WEB WINDAT (AQU)

E4.1

WINDDAT: Resum Dades GEF

E4.2

WINDDAT: Resum Dades MET

E4.3

WINDDAT: Resum Dades MEE

E4.4
E5

WINDDAT: Resum Dades MPHO
WEB UPC

E5.1

WEB UPC NAEG

E5.2

WEB UPC NAGRAMA

E5.3

WEB UPC Guia Docent IS

E5.4

WEB UPC Guia Docent AACT

E5.5

WEB UPC Pla de Formació del PDI de la UPC

E5.6

WEB UPC Normativa pràctiques externes

E5.7

Web UPC Guia Docent GEF

E5.9

Portal VSMA

E5.8

Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral

E6

WEB GPAQ

E6.1

WEB GPAQ Quadre de comandament GEF

E6.2

WEB GPAQ Quadre de comandament Màster in Photonics

E6.3

WEB GPAQ Quadre de comandament Màster MET

E6.4

WEB GPAQ Quadre de comandament Màster MEE

E7

ALTRES WEBS

E7.1

UPCommons

E7.2

Open Course Ware

E7.3

Shanghai ranking Electrical-Electronic-Engineering-2016

E7.4

Campus Virtual ATENEA

E7.5

Inserció laboral Enginyeria de Telecomunicacions

E7.6

Inserció laboral Enginyeria Electrònica

E7.7

Dobles titulacions CFIS
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E8

INTRANET WEB GEF

E8.1

Intranet WEB GEF Valoració General GEF

E8.2

Intranet WEB GEF
Resultats Enquestes i Notes GEF

E8.3

Intranet del WEB GEF
Supervissor’s Assessments GEF

E8.4

Intranet del WEB GEF
Actes de les Comissions d’Avaluació Curricular GEF

E8.5

Intranet WEB GEF Indicadors i evidències sistema qualitat GEF

E8.6

Assignatures mostra
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CODI
DOCUMENT
EVIDÈNCIA

DENOMINACIÓ

DOC1

ETSETB

DOC1.1

Resultats enquestes estudiants incoming Primavera 15-16

DOC1.2

Resultats enquestes estudiants outgoing Primavera 15-16

DOC1.3

Recull accions de millora cursos anteriors

DOC1.4

Document de la Junta d’ETSETB pel nomenament de la comissió de
revisió dels plans d’estudi dels graus TIC

DOC1.5

Document de la Junta d’ETSETB per l’aprovació del pla d’estudis de
graus TIC

DOC1.6

Informe avaluació acadèmica graus TIC aprovat a CP curs 2014-2015

DOC1.7

Informe avaluació acadèmica de màsters MET i MEE curs 2014-2015
aprovat a CP

DOC1.8

Informe enquestes estudiant mobilitat incoming curs 2015-2016

DOC1.9

Informe enquestes sobre assignatures i professorat Primavera 14-15
aprovat a CP

DOC1.10

Enquestes empleadors pràctiques empresa

DOC1.11

Enquestes estudiants pràct empr Aportacions formatives

DOC1.12

Enquestes estudiants pràctiques empresa

DOC1.13

Encàrrec Docent Curs 2016-2017

DOC1.14

Llistat TFG-TFM

DOC1.15

Informe gestió econòmica 2015

DOC1.16

Qualificacions de les assignatures de la titulació

DOC1.17

PDI per Titulació ETSETB 14-15

DOC1.18

Formació PDI ETSETB

DOC1.19

Règim Dedicació ETSETB

DOC 1.20

Acord núm.145/2016 III Pla Igualtat
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DOC2

GEF

DOC2.1

Informe avaluació acadèmica grau Enginyeria Física curs 2014-2015

DOC2.2

Enquesta Prototip GEF

DOC2.4

Notes dels TFG GEF

DOC2.5

Evolució de les cohorts

DOC2.6

Estadístiques d’accés GEF

DOC2.7

Presentació Jornada Portes Obertes

DOC2.8

Presentació sessió prèvia matrícula estudiants nous

DOC2.9

Presentació sessió informativa de Sant Albert

DOC3

MPHOT

DOC3.1

Documentació associada a TFMs mostra

DOC3.2

Assignatures que han canviat de nom en el màster de Fotònica i creació
d’una nova optativa

DOC3.3

Acta10_ MFotònica_CdM_120313

DOC3.4

Acta11_ MFotònica_CdM_190414

DOC3.5

Acta12_ MFotònica_CdM_070515-1

DOC3.6

Acta14_ MFotònica_CdM_280416

DOC3.7

Llista de sol·licituds i procedència Mph

DOC3.9

Informe seguiment de la titulació curs 10_11

DOC3.10

Informe_de_Seguiment_de_Titulació_2011_2012

DOC3.11

Normativa treball fi de màster

DOC3.12

Annual Report MSc in Photonics 12_13_F_03_04_14

DOC3.13

Annex I_Course Contents_13_14

DOC3.14

Annex I_Course Contents_2014_2015

DOC3.15

Conveni interuniversitari

DOC3.16

Introduction-to-photonics-optics-and-lasers

DOC3.17

Llista tutors_Photonics_2016-17
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DOC3.18

Quantum-optics

DOC3.19

Memòria verificació Màster Fotònica

DOC3.20

Annex II_TFM proposals_14-15_totes

DOC3.21

Annual Report MSc in Photonics 14_15_final

DOC3.22

Annex III_Proposals_13-14

DOC3.23

Annual Report MSc in Photonics 13_14_FINAL

DOC3.24

PDI per titulació ETSETB_2014_2015_MPhotonica

DOC3.26

Report_enquestes_MPhotonica_2013_2014

DOC3.27

Visites Organitzades

DOC3.28

Seminaris Organitzats

DOC3.29

Resum Enquestes 13/14, 14/15, 15/16

DOC3.30

Enquestes Assignatures 13/14

DOC3.31

Enquestes Assignatures 14/15

DOC3.32

Enquestes Assignatures 15/16

DOC3.33

Memòria MPh 2012-13

DOC3.34

Memòria MPh 2013-14

DOC3.35

Memòria MPh 2014-15

DOC3.36

Notes TFM 14-15

DOC3.37

Tribunals Master Thesis Presentation

DOC3.38
DOC3.39

Documentació associada a l’assignatura Introduction to Photonics, Optics
and Lasers
Documentació associada a l’assignatura Quantum Optics

DOC4

MEE

DOC4.1

TFM_EXEMPLE1

DOC4.2

TFM_EXEMPLE2

DOC4.4

TFM matriculats al MEE

DOC4.5

Documentació associada a l’assignatura AACT

DOC4.6

Documentació associada a l’assignatura IS
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DOC4.7

Assignació_bridge_MEE

DOC5

MET

DOC5.1

Modificació del pla d’estudis del màster MET

DOC5.2

Mod_Norm_Màster

DOC5.3

Actes_CAM

DOC5.5

Directors TFM

DOC5.6

TFM_llegits

DOC5.7

Acta CP 04-11-15

DOC5.8

Documentació associada a l'assignatura CN

DOC5.9

Documentació associada a l'assignatura ESDC

DOC5.10

Mostres TFMs
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