
Informe de seguiment de l’ETSETB 
curs 2018-19 

Acord núm. 1/2 de la Junta de l’ETSETB pel qual s’aprova  
l'Informe de seguiment de l'ETSETB del curs 2018-19.   

• Document aprovat per la Junta de l’ETSETB el dia 19
de febrer de 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE SEGUIMENT DE CENTRE (ISC) 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 

Telecomunicació de Barcelona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 
Universitat Politècnica de Catalunya 
 
17 de febrer de 2020



Informe de Seguiment de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona  

2/63 

 
 
 

 

 

Índex 
 

1. Acrònims ......................................................................................................................................................... 3 

2. Context ............................................................................................................................................................ 4 

Dades identificadores .............................................................................................................................................. 4 

Titulacions del centre .............................................................................................................................................. 4 

Introducció.............................................................................................................................................................. 5 

Presentació del centre (Optatiu) .............................................................................................................................. 5 

Procés d'elaboració de l'informe de seguiment (Optatiu) ......................................................................................... 5 

3. Valoració de l´assoliment dels estàndards ............................................................................................... 6 

ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU ............................................................................................ 6 
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST).......................................................... 7 
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (GRELEC) ............................................................................. 9 
Grau en Enginyeria Física (GEF) ......................................................................................................................... 11 
Master’s degree in Telecommunications Engineering (MET).............................................................................. 13 
Master's degree in Electronic Engineering (MEE) .............................................................................................. 15 
Master’s degree in Photonics (MPho) ............................................................................................................... 17 

ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA .................................................................................... 19 

ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT.................................................... 21 

ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU ........................................................... 24 

ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE .............................................................. 28 

ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS ........................................................... 34 
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (GRETST)........................................................ 34 
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (GRELEC) ........................................................................... 47 
Grau en Enginyeria Física (GEF) ......................................................................................................................... 49 
Master’s degree in Telecommunications Engineering (MET).............................................................................. 52 
Master's degree in Electronic Engineering (MEE) .............................................................................................. 55 
Master’s degree in Photonics (MPho) ............................................................................................................... 60 

3. Pla de Millora ..................................................................................................................................................... 63 

4. Referències ........................................................................................................................................................ 63 

 
  



Informe de Seguiment de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona  

3/63 

 
 
 

 

1. Acrònims 

AQU Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
BRGF Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. 
CAGEF  Comissió Acadèmica del Grau d’Enginyeria Física 
CAM Comissió Acadèmica de Màsters  
CD6 Centre for Sensors, Instruments and Systems Development 
CFGS Cicles Formatius de Grau Superior 
CFIS  Centre de Formació Interdisciplinària Superior 
CNUPC Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya 
ECTS European Credit Transfer and Accumulation System 
EEBE Escola d'Enginyeria de Barcelona Est  
ETSETB Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 
ETSECCP Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports 
GEF Grau en Enginyeria Física 
GPAQ  Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat 
GRELEC Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 
GRETST Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 
ICE Institut de Ciències de l’Educació 
ICFO Institut de Ciències Fotòniques 
ISC  Informe de Seguiment del Centre 
MATT Màster en Tecnologies de Telecomunicacions Avançades 
MECES Marco Español de Calificación para la Educación Superior 
MEE Màster en Enginyeria Electrònica 
MET Màster en Enginyeria de Telecomunicacions 
MPho Màster in Photonics 
NAEF Normativa Acadèmica del Grau d’Enginyeria Física 
NAGRAMA Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màsters 
PAS Personal d’Administració i Serveis 
PAT Pla d’Acció Tutorial 
PAU  Proves d'Accés Universitàries 
PDI  Personal Docent i Investigador 
SGIQ Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 
TFG Tesi de Fi de Grau 
TFM Tesi de Fi de Màster 
TIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
UPC Universitat Politècnica de Catalunya 
VSMA Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació 
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2. Context 
Dades identificadores 

Nom del centre Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de 
Barcelona 

Enllaç web  https://telecos.upc.edu/ca 

Enllaç al SGIQ  https://telecos.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat 

Responsable de 
l'elaboració de 
l'informe de seguiment 

Alba Mª Pagès Zamora – Sotsdirectora de  Planificació d'Estudis i 
Qualitat 

Dades de contacte  34 93 401 67 41 
subdir.planificacio@etsetb.upc.edu 

Òrgan responsable 
d’aprovació Junta d’Escola ETSETB 

Data d’aprovació de 
l’informe 19 de febrer de 2020 

Titulacions del centre 

La informació de les titulacions s’ha extret del Registre d’Universitats, Centres i Titulacions (RUCT) 
https://www.educacion.gob.es/ruct/home .  
 

Denominació Codi RUCT Crèdits ECTS Data de 
Verificació 

Any 
d’acreditació 

Coordinador 
acadèmic / 

Responsable 
de la titulació 

Grau en Enginyeria 
de Tecnologies i 
Serveis de 
Telecomunicació 
(GRETST) 

2503253 
 

240 08/07/2015 
 

 Jorge Villar 
Santos 

Grau en Enginyeria 
Electrònica de 
Telecomunicació 
(GRELEC) 

2503696 
 

240 18/04/2018 
 
 

 Vicente 
Jiménez 
Serres 

Grau en Enginyeria 
Física (GEF) 

2502535  
 

240 26/07/2011 
 

30/11/2017  
 

Maria 
Aranzazu 
Alonso Maleta 

Grau en Ciència i 
Enginyeria de 
Dades (GCED)1  

2503524 
 

240 21/03/2017 
 

 Marta 
Casanellas 
Rius 

Master’s degree in 
Telecommunications 
Engineering (MET) 

4314015  
 

120 25/09/2013 
 

30/11/2017 
 

Marcos 
Postigo Boix 

                                                
1 El Grau en Ciència i Enginyeria de Dades està gestionat per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC, 
que és qui en fa el seguiment. 
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Master's degree in 
Advanced 
Telecommunication 
Technologies 
(MATT)2 

4316793 60 13/11/2018  Marcos 
Postigo Boix 

Master's degree in 
Electronic 
Engineering (MEE) 

4314037  
 

120 25/09/2013 
 

30/11/2017 
 

Isidro Martín 
García 

Master's degree in 
Engineering Physics 
(MEPhy)3 

4316470 60 08/05/2018  Jordi Martí 
Rabassa 

Master’s degree in 
Photonics (MPho) 

4313974  
 

60 23/07/2013  
 

30/11/2017 
 

Crina Maria 
Cojocaru 

Introducció 

En els anys anteriors, el seguiment de les titulacions impartides a l’ETSETB s’ha fet mitjançant 
la Memòria del centre i l’Informe de Gestió que estan disponibles a l’enllaç del SGIQ de l’Escola4.  
 
Enguany és el primer cop que s ‘elabora un ISC integrat en compliment del que especifica l’AQU 
[AQU072019]. Cal elaborar l’ISC com a mínim cada dos anys i ha de formar part de les 
evidències, juntament amb l’autoinforme, en el moment de renovar l’acreditació. L’últim ISC 
abans de l’acreditació esdevé l’autoinforme, que és més extens. 
 
El present document es complementa amb la Memòria, on figuren els principals indicadors, i 
amb l’Informe de Gestió, que inclou el Pla de Millora amb les accions de millora proposades.  

Presentació del centre (Optatiu) 

 

Procés d'elaboració de l'informe de seguiment (Optatiu) 

En l’edició de l’ISC han contribuït els Caps d’Estudis de les titulacions gestionades per l’Escola 
redactant els estàndards a escala de titulació; el Cap de la Unitat Suport Institucional i Relacions 
Externes en l’estàndard 2 i 3; el cap de la Unitat Gestió Estudis de Grau i Màster en l’estàndard 
5.2; els Sotsdirectors de Fase Inicial i Estudiantat, de Relacions amb Empreses, i de Relacions 
Internacionals en els estàndards 5.1, principalment; i el PAS de les Unitats de Gestió Estudis de 
Grau i Màster, de Serveis TIC, i de Recursos i Serveis en la recopilació de la informació dels 
indicadors. La Sotsdirectora de Planificació i Qualitat s’ha encarregat de l’edició de l’estàndard 
4 i en liderar l’edició del document, assignant tasques i harmonitzant el text definitiu. La 
Secretària Acadèmica ha fet una revisió final. 

  

                                                
2 El Màster en Advanced Telecommunications Technologies ha començat el curs 2019-2020. Les dades de la titulació 
s’han extret de l’informe d’acreditació emés per l’AQU ja que la titulació encara no figura al RUCT. 
3 El Màster en Física per a l’Enginyeria ha començat el curs 2019-2020. Les dades de la titulació s’han extret de 
l’informe d’acreditació emés per l’AQU ja que la titulació encara no figura al RUCT. 
4 En aquest document, l’Escola fa referència a l’ETSETB. 
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3. 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. 
 
Aquest estàndard es desglossa en els següents estàndards concrets: 
 

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.  
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.  
1.3. L’alumnat que s’ha admès té el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre 
és coherent amb el nombre de places ofertes.  
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.  
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte 
positiu sobre els resultats de la titulació. 

 
Segons l’AQU, en el cas català aquest estàndard se supera en el procés de verificació de les 
titulacions oficials, regulat pel Reial decret 1393/2007. L’AQU recomana que les titulacions 
reflexionin sobre el perfil d’ingrés de l’alumnat matriculat i sobre la coordinació docent. En els 
següents apartats es reflexiona sobre els estàndards concrets 1.3-1.5 per a cada titulació que 
l’Escola gestiona.  
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Grau	en	Enginyeria	de	Tecnologies	i	Serveis	de	Telecomunicació	(GRETST)	
 
1.3 L’alumnat que s’ha admès té el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 

coherent amb el nombre de places ofertes. (GRETST) 

L’Escola ofereix un total de 220 places de nou ingrés a les quals s’hi accedeix per preinscripció 
universitària. La demanda en primera preferència coincideix amb l’oferta i, per tant, la majoria 
de les places (al voltant del 90%) es cobreixen en primera instància amb les sol·licituds en 
primera preferència. 
La segregació de la menció en sistemes electrònics en una titulació independent amb la 
conseqüent reducció de les places ofertades no permet analitzar comparativament la relació 
entre la demanda i les places ofertades. Així i tot, cal remarcar que la reducció efectiva de places 
ofertades ha suposat un increment significatiu de la proporció entre la demanda a qualsevol 
preferència i l’oferta de places. De les xifres agregades de les dues titulacions (GRETST i 
GRELEC) es veu que es manté el nombre d'estudiants amb nota d’accés superior a 9. 
Pràcticament tota la demanda es genera a partir d'estudiants que realitzen les PAU i des de 
l’escola considerem que aquesta és la millor manera d’accedir a la titulació. No obstant això, hi 
ha una minoria d’estudiants que accedeix mitjançant CFGSs. 
La nota d'accés a la titulació al curs 2018/19 és de 6,9, que suposa un increment significatiu 
respecte dels cursos anteriors. Malgrat això, aquesta nota no permet garantir la progressió 
adequada de tots els estudiants admesos, especialment en el primer curs del grau. Una reducció 
de places ofertes permetria millorar el rendiment dels estudiants admesos. 
Les altres vies d'entrada contemplades són la doble titulació amb altres graus oferts a la mateixa 
universitat en el context del CFIS i l'accés a la titulació mitjançant trasllat d'expedient des d’altres 
estudis. El nombre d’estudiants que utilitzen aquestes opcions és actualment petit. 
Finalment, tot i que l’escola fa esforços per promocionar la paritat home-dona dins de les 
enginyeries, el perfil d'accés és encara majoritàriament masculí amb un 75% del total dels 
estudiants nous i un 80% del total d'estudiants. 

 
Taula d’indicadors d’accés i matrícula (GRETST) a la secció 5.1.1 de [Memòria 2018-2019].  
 
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (GRETST) 

El nombre de professors que imparteixen cada assignatura és molt variable. Les assignatures 
dels primers quadrimestres tenen més grups (fins a 6) i requereixen més professors. D'altra 
banda les assignatures amb laboratoris també multipliquen el nombre de professors involucrats 
atès que els grups de laboratori són més reduïts. La figura de coordinador d'assignatura és 
essencial per garantir l'adequat funcionament en aquests casos. 
La coordinació horitzontal, entre assignatures del mateix quadrimestre del pla d'estudis, 
consisteix en una reunió anual per tractar el temes organitzatius i discutir tots els aspectes 
plantejats relatius a la planificació temporal dels continguts i proves d'avaluació previstes al llarg 
del curs. 
La coordinació vertical, entre assignatures de la mateixa matèria o de matèries similars, no 
requereix cap reunió formal, excepte si es detecta qualsevol disfunció (per exemple, per canvis 
introduïts en les guies docents de les assignatures que poden afectar d'altres assignatures). En 
aquest cas, és el Cap d'Estudis qui convoca els coordinadors de les assignatures implicades per 
resoldre la incidència. 
Els coordinadors de les diferents mencions del grau s'encarreguen de la coordinació entre les 
assignatures optatives pròpies de la menció. 
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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. (GRETST) 

NAGRAMA estableix pràcticament la totalitat de les normes aplicables a nivell acadèmic dins 
del grau. A partir d’aquesta normativa s’ha realitzat la Normativa del Grau en Enginyeria de 
Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, aprovada per la Comissió Permanent de la Junta de 
l'ETSETB. Aquesta normativa recull els elements més importants de NAGRAMA i particularitza 
alguns dels seus conceptes com el nombre de blocs curriculars i la seva avaluació, els requisits 
de rendiment durant el primer any acadèmic o els requisits per superar el bloc de menció. 
Per donar forma a l'avaluació curricular, la titulació també disposa d’una normativa que defineix 
la comissió, formada per professors i estudiants, que s’encarrega de l'avaluació curricular dels 
estudiants. 
Les normes acadèmiques que regulen els límits de matrícula en funció de la situació i del 
rendiment de l'estudiant tenen un impacte positiu per a l'adequada progressió en els estudis. 
Això és especialment important si es té en compte que el perfil d'alguns estudiants admesos no 
és òptim, i poden requerir una tutorització efectiva per assolir els objectius dins d'un temps 
raonable. 
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Grau	en	Enginyeria	Electrònica	de	Telecomunicació	(GRELEC)	
 
1.3 L’alumnat que s’ha admès té el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 

coherent amb el nombre de places ofertes. (GRELEC) 

L’Escola ofereix un total de 50 places de nou ingrés a les que s’accedeix per preinscripció 
universitària. La demanda està per sobre de l’oferta i, per tant, les places es cobreixen totes en 
primera instància amb les sol·licituds en primera preferència. Atès que és un grau de creació 
recent, no és possible avaluar l’evolució de la demanda. 
Pràcticament tota la demanda es genera a partir d’estudiants que realitzen les PAU i des de 
l’Escola considerem que aquesta és la millor forma d’accedir a la titulació. Tot i això, hi ha una 
minoria d’estudiants que hi accedeix mitjançant CFGS. 
La nota d'accés és de 9,7. Aquesta nota afavoreix un perfil adequat dels estudiants tot i que 
l’adaptació als estudis universitaris depèn també de factors no relacionats amb la nota d'accés. 
S’ofereix una doble titulació de GRELEC amb Enginyeria de Tecnologies Industrials, GEF o el 
Grau d’Informàtica en el context del CFIS. El nombre d’estudiants que cursen aquesta opció, 
però, encara és massa petit per treure conclusions. 
L’Escola ofereix també l'accés mitjançant trasllat d'expedient des d’altres estudis, tot i que no és 
gaire freqüent, s’han rebut algunes sol·licituds al respecte. 
Finalment, tot i que l’Escola fa esforços per promocionar la paritat home-dona dins de les 
enginyeries, el perfil d'accés és encara majoritàriament masculí amb un 80% del total dels 
estudiants. 

 
Taula d’indicadors d’accés i matrícula (GRELEC) a la secció 5.2.1 de [Memòria 2018-2019]. 
 
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (GRELEC) 

Els crèdits de la titulació es distribueixen en matèries i assignatures que tenen totes un múltiple 
de 6 crèdits essent la major part de les assignatures de 6 crèdits amb l’excepció d’una 
assignatura de projectes de 12 crèdits. El grau no està actualment completament implantat atès 
que els estudiants que van començar quan es va oferir el grau són encara al segon curs. 
A nivell d’organització, cada assignatura té un coordinador que en la majoria de les assignatures 
acostuma a ser l'únic professor de teoria de l’assignatura. En assignatures amb pràctiques, és 
freqüent desdoblar el grup de teoria en dos o tres grups de laboratori que poden tenir diferents 
professors. En aquest cas, el coordinador s’encarrega de la coordinació dins de l’assignatura. 
A nivell de matèria, cada matèria té un coordinador que vetlla per la coordinació de continguts 
dins d’aquesta a nivell vertical. Finalment, el cap d’estudis supervisa tot el conjunt a nivell 
acadèmic. Aquesta estructura de responsables de matèries i assignatures es conserva 
pràcticament, sense canvi d’interlocutors, des de la definició de la titulació abans del seu inici i, 
per tant, hi ha un alt nivell de coherència de continguts. 
Per millorar la coordinació horitzontal, a cada quadrimestre es fa una reunió entre tots els 
professors del quadrimestre en la que també participen representants dels estudiants. Dins 
d’aquesta reunió es debaten els continguts, les metodologies docents, i els resultats obtinguts. 

 
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 

sobre els resultats de la titulació. (GRELEC) 

NAGRAMA estableix pràcticament la totalitat de les normes aplicables a nivell acadèmic dins 
del grau. A partir d’aquesta normativa s’ha realitzat la Normativa del Grau en Enginyeria 
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Electrònica de Telecomunicació, aprovada per la Comissió Permanent de la Junta de la 
ETSETB. Aquesta normativa recull els elements més importants de NAGRAMA i particularitza 
alguns dels seus conceptes com el nombre de blocs curriculars i la seva avaluació o els requisits 
de rendiment durant el primer any acadèmic. 
Per donar forma a l’avaluació curricular, la titulació també disposa d’una normativa que defineix 
la comissió, formada per professors i estudiants, que s’encarrega de l’avaluació curricular dels 
estudiants. 
Atès que la titulació es troba actualment en fase d’implantació, és prematur definir l’impacte de 
les normatives en els resultats de la titulació, però, de moment, no s’han detectat problemes que 
no puguin ser resolts fent servir les normatives disponibles dins de la titulació. 
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Grau	en	Enginyeria	Física	(GEF)	
 
1.3 L’alumnat que s’ha admès té el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 

coherent amb el nombre de places ofertes. (GEF) 

El 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 l’enginyeria moderna per tal que puguin 
entendre les bases científiques de les tecnologies emergents (fotònica, nanotecnologia, micro i 
nanoelectrònica, tecnologies quàntiques, materials avançats, biotecnologia, entre d’altres) i així 
poder cursar qualsevol màster d'arreu del món relacionat amb la física i les noves tecnologies, 
o màsters d'algunes altres enginyeries (com, per exemple, telecomunicació, electrònica o 
industrial).  
Al GEF s'ofereixen 40 places de nou accés, amb una nota de tall superior a 12 els darrers anys. 
A la pràctica, però, el nombre d'estudiants que accedeixen anualment es situa al voltant dels 60 
per diversos motius. En primer lloc, al GEF entra un 35% d'estudiants del CFIS que també cursen 
una altra titulació. Entre aquestes, cal distingir els que han triat el GEF com 1a o 2a opció. Els 
primers (CFIS 1a) són assignats al grau en el procés de preinscripció, mentre que els segons 
(CFIS 2a) són assignats a l'altra titulació. El segon motiu és que el nombre d'assignats pot ser 
un 20% superior a l'oferta en previsió de que no tots es matriculin. Finalment, hi ha altres vies 
d'accés que no requereixen tenir una nota d'admissió superior a la de tall (esportistes d'elit; 
discapacitats; titulats; i majors de 25, 40 o 45 anys). Tots els estudiants que han accedit per 
altres vies, excepte un, han abandonat. 
Considerem que tant el nombre de places ofertades com el perfil dels estudiants que entra 
actualment al GEF són els adequats pel correcte funcionament del grau. Pel que fa a la 
perspectiva de gènere en el perfil d'entrada dels estudiants, el percentatge de dones que 
accedeixen al GEF varia entre el 15% i 35%, essent superior entre els estudiants que només 
fan el GEF, al voltant del 30%, i inferior entre els del CFIS que acostuma a ser inferior al 20%. 

 
Taula d’indicadors d’accés i matrícula (GEF) a la secció 5.3.1 de [Memòria 2018-2019]. 
 
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (GEF) 

Des de que es va iniciar el grau es va crear la Comissió Acadèmica del GEF (CAGEF) formada 
per cinc professors, que ha vetllat per la qualitat i el correcte desenvolupament del grau, tant pel 
que fa als aspectes acadèmics relacionats amb el pla d'estudis i la coordinació entre les diferents 
assignatures, com per a una planificació i organització eficients, en particular dels horaris i els 
calendaris lectiu, d'exàmens i del TFG. 
A l'inici de la implantació del grau, a mida que s'impartia per primera vegada un curs del pla 
d'estudis, del 2011 al 2014, la CAGEF va organitzar anualment unes Jornades Docents del GEF 
en la qual els professors de les assignatures que s'havien d'iniciar el curs següent explicaven 
als altres el seu programa per tal de, entre altres coses, facilitar la coordinació entre totes les 
assignatures. 
Al final de cada quadrimestre, el cap d'estudis realitza una enquesta presencial als estudiants 
sobre les assignatures i els professors, complementària a la que fa on-line la UPC, per tal de 
saber la valoració que en fan. En aquesta enquesta, els estudiants tenen l'oportunitat d'explicar 
per escrit els aspectes que al seu parer són positius i negatius de cada assignatura i professor, 
i també poden indicar quins conceptes s'han donat per sabuts sense haver-los vist prèviament. 
Si bé els primers anys es va detectar alguna descoordinació, els anys següents, excepte en 
algun cas puntual i individual, la resposta a aquesta pregunta la deixen en blanc.  
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El 2014, la CAGEF va proposar la modificació de la Memòria de Verificació del GEF, amb 
l'Informe d'avaluació de la modificació favorable per part de l'AQU, per tal de canviar la distribució 
de competències genèriques o transversals que es treballen i avaluen a diferents matèries i així 
adequar-la a les assignatures i al perfil dels professors que les imparteixen. En relació al pla 
d'estudis proposat inicialment a la Memòria de Verificació del GEF, la CAGEF va proposar dos 
canvis que ja s'han implementat. El 2014, el nom i els continguts de l'assignatura inicialment 
anomenada Mecànica i Fluids van passar a ser els de Mecànica, per tal d'adequar-la a les 
necessitats i nivell dels estudiants del 2n curs del grau. I entre el 2018 i 2019, l'assignatura 
d'Instrumentació i la d'Estat Sòlid s'han intercanviat de quadrimestre, així com les d'Electrònica 
Física i Biofísica 2, per tal de que les assignatures amb una important càrrega de pràctiques no 
quedin concentrades al 3r curs i al mateix temps disminuir la dificultat del 2n curs que és el més 
difícil dels quatre. 
A més, el curs 2015, el bloc curricular de la Fase Obligatòria de 2n i 3r es va desdoblar en dos, 
un per curs, per tal de facilitar que els estudiants puguin seguir el pla d'estudis com està previst. 
Pel que fa la planificació i organització, cal tenir en compte que al GEF només s'obre un grup 
per curs del pla d'estudis, que es fa per la tarda, de manera que a la tardor es fan les 
assignatures del 1r quadrimestre del pla d'estudis (A) i a la primavera les del 2n (B), la qual cosa 
comporta que les assignatures d'un quadrimestre no es poden repetir el següent. Per això, els 
estudiants que un quadrimestre no superen una assignatura poden fer un examen extraordinari 
al final de l'any acadèmic.  
Per tal de minimitzar l'encavalcament d'horaris als estudiants que fan assignatures de cursos 
diferents, ja sigui perquè en repeteixen alguna o perquè són del CFIS i segueixen el pla d'estudis 
a un ritme diferent, els blocs horaris de les assignatures són els mateixos per a les de 1r, 2n i 
3r. Així, si es fa una assignatura d'un curs inferior, l'horari només impedeix seguir-ne una del 
curs superior. I per evitar l'encavalcament d'exàmens, en un mateix dia, o dos molt propers, 
només es fan exàmens de les assignatures amb el mateix bloc horari. 

 
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 

sobre els resultats de la titulació. (GEF) 

Al GEF s'apliquen dues normatives acadèmiques; una general i una d'específica per al TFG. La 
Normativa Acadèmica del Grau d’Enginyeria Física és l'aplicació de la normativa NAGRAMA de 
la UPC al GEF, en la qual es recullen la normativa d'avaluació de les assignatures i dels blocs 
curriculars, la de permanència, i la de matrícula. Allí s’hi estableix que al grau hi ha tres blocs 
curriculars: la Fase Inicial de 1r, la Fase Obligatòria de 2n i la Fase Obligatòria de 3r. Les 
assignatures optatives i el TFG del 4t curs del pla d'estudis no són objecte d'una avaluació 
curricular com els tres blocs anteriors. 
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Master’s	degree	in	Telecommunications	Engineering	(MET)	
 
1.3 L’alumnat que s’ha admès té el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 

coherent amb el nombre de places ofertes. (MET) 

Cada curs acadèmic s'ofereixen 90 places. El nombre de preinscripcions es manté estable, al 
voltant de 120, tot i que en el darrer curs s’observa un cert increment degut a que s’accepta 
l’admissió de 25 estudiants que volen cursar el nou màster MATT en el curs 2019-20. Les 
preinscripcions en el curs 2015-16 van ser de 123, en el 2016-17 de 100, en el 2017-18 de 124 
i en el curs 2018-19 de 135 (que amb intenció de fer el màster MET són 110). El nombre de 
matrícules efectives en aquests cursos han estat de 61, 75, 70 i 100 (75 amb intenció de fer 
màster MET), sobrepassant en aquest darrer cas l’oferta inicial de places, i per tant, es considera 
que la matrícula està estabilitzada en uns 70 estudiants. 
Pel que fa al perfil dels estudiants d’entrada, gairebé 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). Pel que fa als complements de formació, es permet que els cursin 
els alumnes del grau en Enginyeria Física de l’ETSETB que ja han cursat assignatures del 
GRETST com a optatives. En general, si el perfil de l’estudiant està molt allunyat o el seu 
expedient és molt just, es rebutja la seva sol·licitud.  
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. 
El perfil d’ingrés al MET ofereix igualtat d’oportunitats per tots els gèneres i  es vetlla per tal que 
no es produeixi cap tipus de discriminació que pugui afectar a la progressió dels estudiants. En 
qualsevol cas, el percentatge de noies en el MET, igualment que a d’altres estudis TIC, és 
sensiblement més baix que el de nois i ronda el 20%. 

 
Taula d’indicadors d’accés i matrícula (MET) a la secció 5.4.1 de [Memòria 2018-2019]. 
 
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (MET) 

En el cas del MET, la coordinació docent es realitza mitjançant la CAM que es reuneix com a 
mínim un cop cada quadrimestre. Aquesta comissió està formada pel director de l'Escola, 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 i 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.  
El MET té una estructura on els alumnes cursen 3 quadrimestres d'assignatures, on 45 ECTS 
són obligatoris i 45 ECTS optatius. Les assignatures s'han dissenyat de manera 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. Aquesta estructura fa que hi hagi molt poques incidències de coordinació docent. 
A més de la supervisió de la CAM, el Cap d'Estudis fa reunions de coordinació vertical i 
horitzontal amb els responsables de les assignatures on es coordinen els continguts dels 
temaris, objectius d’aprenentatge i sistemes d’avaluació. També es coordina en aquestes 
reunions la planificació horària de les assignatures del màster. 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 adoptada 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 
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d'assignatures intensificació/especialitat/optatives, s'intenta que s'imparteixin en horari de tarda 
per no solapar-se amb el core, tot i que no sempre és possible. 

 
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 

sobre els resultats de la titulació. (MET) 

La CAM és l’òrgan col·legiat de l’escola responsable de l’aplicació de les normatives del MET.  
L'aplicació de la normativa de permanència, 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 que té un impacte positiu 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. 
La normativa de 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. 
La normativa de TFM l'aplica el tribunal de 3 professors creat específicament per a cada lectura 
de TFM. 
La normativa de pràctiques externes 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. 
En general, totes aquestes normatives permeten mantenir una activitat docent de qualitat, i per 
tant, el seu impacte sobre els resultats de la titulació es considera positiu. 
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Master's	degree	in	Electronic	Engineering	(MEE)	
 
1.3 L’alumnat que s’ha admès té el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 

coherent amb el nombre de places ofertes. (MEE) 

Cada curs s’ofereixen 60 places de nou accés al MEE. Les sol·licituds d’admissió estan 
estabilitzades en el rang 63-84 en el darrers quatre cursos, mentre que les matrícules van 
augmentar de 26 al curs 2015-16 per a estabilitzar-se en 35-40 en els darrers tres cursos. Per 
tant, es considera que, encara que no es cobreixin la totalitat de l’oferta, el nombre de places és 
coherent amb la demanda del màster.  
Pel que fa al perfil dels estudiants d’entrada, gairebé 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). Els més allunyats d’aquest perfil són els titulats de graus en l’àmbit 
de l’enginyeria biomèdica i en el de les nanotecnologies que són susceptibles de rebre 
complements de formació. Una vegada aquests estudiants han expressat el seu interès en el 
màster, el coordinador acadèmic els entrevista i analitza en detall els coneixements adquirits 
durant el grau. Si són necessaris alguns complements de formació, es decideix quines 
assignatures de grau addicionals han de cursar. 
Per altra banda, les titulacions més habituals dels estudiants que demanen l’admissió són el 
Grau d’Electrònica Industrial i Automàtica, i el GRETST amb menció Sistemes Electrònics 
impartits a l’UPC. A més a més, pel fet de fer tota la docència en anglès, la presència d’estudiants 
estrangers és significativa al voltant del 26-27 %. En aquest sentit, el curs 2018-2019 es va 
signar un acord de doble titulació amb el Politecnico de Milano. 
De tota aquesta anàlisi podem concloure que els estudiants del MEE tenen un perfil d’ingrés 
adequat per a la titulació. Tot i així, el nombre d’estudiants d’entrada no acaba de cobrir les 
places ofertes. En aquest sentit, el coordinador del màster fa una presentació del MEE a l’EEBE 
de la UPC d’on arriba un nombre significatiu d’estudiants. Per tal de millorar encara més la 
demanda de la titulació s’inclou com a accions de millora la construcció d’un web promocional. 

 
Taula d’indicadors d’accés i matrícula (MEE) a la secció 5.5.1 de [Memòria 2018-2019]. 
 
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (MEE) 

L’òrgan de coordinació del MEE és la CAM, tot i que, 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. Els acords d’aquesta comissió es proposen dins 
de les reunions de la CAM de l’Escola 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. Una altra tasca important a coordinar és la distribució horària de les 
matèries. S’ha de mencionar que el MEE 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. 
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Per tal de cobrir tots aquests objectius de coordinació, un cop a l’any habitualment cap al maig, 
es convoca una reunió de coordinació del MEE on assisteixen els professors coordinadors de 
les assignatures obligatòries a més del Cap de Planificació i Estudis i el Director de l’Escola. En 
aquesta reunió es posen en comú les actualitzacions del màster i s’acorden els horaris pel curs 
següent. 

 
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 

sobre els resultats de la titulació. (MEE) 

Les normatives del MEE s’apliquen a través de decisions preses per la Comissió Acadèmica de 
Màsters que és l’òrgan col·legiat de l’Escola responsable d’aquestes titulacions. 
En concret, la normativa de permanència consisteix en desvincular de la universitat aquells 
estudiants que no hagin superat 15 ECTS en el seu primer curs (dos quadrimestres) de màster. 
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. Cal mencionar que quan hi ha raons justificades documentalment de força 
major que no han permès a l’estudiant superar aquest mínim, la CAM pot decidir atorgar un 
quadrimestre de gràcia. 
Per altra banda, també és habitual aplicar la normativa de reconeixement de crèdits per 
experiència laboral. Aquesta normativa permet obtenir crèdits optatius per tasques TIC fetes a 
l’empresa. Aquesta normativa 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.  
Finalment, 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. 
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Master’s	degree	in	Photonics	(MPho)	
 
1.3 L’alumnat que s’ha admès té el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 

coherent amb el nombre de places ofertes. (MPho) 

El MPho ofereix 35 places de nou ingrés cada curs. Les sol·licituds d’admissió han anat oscil·lant 
entorn a les 50 en els darrers cinc cursos (52 en 2015-16, 52 en el 2016-17, 49 en el 2017-18, 
42 en el 2018-19 i 52 en el 2018-19) amb un promig de 43 estudiants admesos. El nombre 
d’estudiants finalment matriculats ha oscil·lat entre 27 i 30 estudiants. A aquests estudiants se’ls 
afegeixen una mitjana de 4-6 estudiants del programa Erasmus Mundus “Europhotonics” i 5-7 
estudiants amb mobilitat Erasmus (en el curs 2016-2017 aquest número ha superat 12 
estudiants), provenint de programes de màster d’altres universitats Europees. 
El perfil dels estudiants d’accés és bastant variat com a conseqüència de la multidisciplinarietat 
actual de la fotònica i les seves múltiples aplicacions tant en ciència com en l’àmbit tecnològic. 
La majoria dels estudiants venen del grau en física, enginyeria física o enginyeria de 
telecomunicació, però hi ha també un nombre important d’estudiants amb un grau en òptica i 
optometria; en nanociència i nanotecnologia; en enginyeria elèctrica, electrònica, o mecànica; i  
en bioenginyeria o en enginyeria biomèdica. 
La comissió d‘avaluació dels sol·licitants està formada pels membres del Comitè Executiu 
Interuniversitari del Màster, amb representants de tots els centres participants (UPC, UB, UAB i 
ICFO) qui s’encarrega d’estudiar les sol·licituds, basant-se en la documentació aportada que 
consta de l’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. Les possibles diferències en el nivell d'accés es compensen i mitiguen amb el 
temari de les assignatures obligatòries i amb un pla de tutorització fet a mida per cada estudiant. 
Atès que el màster és de només 60 ECTS, la normativa UPC permet reconèixer fins a un màxim 
de 16 ECTS.  
Aquesta anàlisi conclou que els estudiants del MPho 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 les places ofertes. Destaquem també el nombre importat 
d’estudiants estrangers. 
El perfil d’ingrés al MPho ofereix igualtat d’oportunitats per tots els gèneres i  es vetlla per tal 
que no es produeixi cap tipus de discriminació que pugui afectar a la progressió dels estudiants. 
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 29%, al 2016-17 de 22%, al 
2017-18 de 32%, i al 2018-19 de 21%. Per aquest motiu, l’Escola participa en diverses accions 
per fomentar la participació de les dones en els graus i màsters de l’escola.  

 
Taula d’indicadors d’accés i matrícula (MPho) a la secció 5.6.1 de [Memòria 2018-2019]. 
 
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. (MPho) 

En el cas del MPho, la coordinació docent es realitza per mitjà del Consell de Màster i del Comitè 
Executiu del Màster. El MPho és interuniversitari participant-hi la UPC (coordinadora), la UAB, 
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la UB i el ICFO. La relació i participació entre les diferents institucions està regulada mitjançant 
un conveni de col·laboració firmat per totes les institucions participants. 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.  
El Comitè Executiu del Màster està format pel director del Màster (PDI UPC) i un coordinador 
de cadascuna de les institucions que hi participen (en total 5 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 també 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 feedback 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 de la web, contenen per cada 
assignatura aquesta planificació. 
El màster té una càrrega de 60 ECTS, 20 dels quals corresponen a assignatures obligatòries, 
24 a assignatures optatives i 16 al 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 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. 

 
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 

sobre els resultats de la titulació. (MPho) 

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. L’estudiant por cursar el màster en un màxim de 4 anys, 
encara que aquesta situació no s’ha donat mai fins ara. 
Pel fet de ser un programa de només 60 ECTS, en general no es fan reconeixement de crèdits 
d’altres titulacions. En situacions extraordinàries en les que l’alumne prové d’un màster similar, 
es podrien reconèixer fins a un màxim de 16 ECTS. 
Altres normatives associades al màster MPho són: el contingut del conveni de col·laboració 
interuniversitari, la normativa de TFM i de pràctiques en empreses.  
L’aplicació de totes aquestes normatives permeten mantenir una activitat docent de qualitat 
cadascuna en el seu àmbit d’aplicació. 
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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, actualitzada i accessible sobre les 

característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

La pàgina web de l’ETSETB és la via principal de comunicació cap a tots els grups d'interès. 
S’hi troba tota la informació completa i actualitzada sobre les característiques de les titulacions, 
el seu desenvolupament operatiu i els resultats obtinguts. Es revisa periòdicament, especialment 
abans de l'inici de cada curs, per tal de tenir tota la informació actualitzada. 
El web de l’ETSETB s’estructura en els apartats de “l’Escola”, “Estudis”, “Serveis”, “Recerca”, 
“Futurs Estudiants”, “International Mobility”, “Universitat– Empresa”, “Alumni”, i “Curs Actual – 
Horaris Classes”. 
La informació sobre els plans d’estudis, la relativa al seu accés i el Pla d’Acció Tutorial es troba 
dins dels apartats d’”Estudis” i “Futurs Estudiants”. Els aspectes relatius a la planificació del curs; 
la matrícula; les assignatures, guies docents i els professors que les imparteixen; i als TFG i 
TFM són a l'apartat “Curs Actual – Horaris Classes”. La producció científica del professorat està 
accessible des de l’apartat “Recerca” que enllaça amb FUTUR, el portal de la producció científica 
dels investigadors de la UPC. Les pràctiques externes i les ofertes de la borsa de treball 
s’ubiquen dins l’apartat “Universitat-Empresa”. Finalment, la informació sobre els programes de 
mobilitat es troba dins l’apartat “International Mobility”. 
El procés del SGIQ “1.6.1 Publicació d’informació sobre titulacions” de l’ETSETB estableix la 
forma en què l’Escola revisa, actualitza i millora els processos orientats a oferir informació sobre 
les titulacions que imparteix. A més a més, l’Escola també disposa d’un “Pla d’Informació 
Pública” que estableix la informació que ha de ser pública per als seus membres. 

 
2.2  El centre docent publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

Des del baner lateral de la web principal de l’Escola s’accedeix al “Sistema de Qualitat” que 
s’estructura en “Resum del Pla de Qualitat”, “Guia del Pla de Qualitat”, “Evidències del Sistema 
de Qualitat”, i “Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions”. 
En particular, en l’apartat d’“Evidències del Sistema de Qualitat i dins del subapartat: “Indicadors 
de les titulacions: Quadres de comandament” s’accedeix a l’accés i matrícula, professorat, 
resultats acadèmics i de satisfacció, tant de les titulacions com del centre. Tota la informació 
referent als diferents indicadors de les titulacions també es publica als Quadres de 
Comandament del Llibre de Dades de la UPC, accessibles des del web  UPC Transparent > 
Dades estadístiques.  
A més a més, en l’apartat d’“Evidències del Sistema de Qualitat” hi figuren subapartats amb 
indicadors addicionals de les titulacions i més resultats d’enquestes: 

• Procés de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de titulacions 
• Processos de Desenvolupament del SGIQ 
• Informes de gestió i Memòria 
• Indicadors de les titulacions: WINDDAT 
• Indicadors de les titulacions: Quadres de comandament 
• Enquestes de satisfacció del serveis oferts ETSETB 
• Enquestes de satisfacció de graduats i graduades 
• Enquestes de docència 
• Enquestes d'inserció laboral 
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• Dades d'ús i satisfacció Biblioteca Rector Gabriel Ferrater d'estudiants ETSETB 
Per últim, existeix també un enllaç directe a la “Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions” 
des d’un logotip situat a la pàgina web principal de l’ETSETB. L’Informe de Gestió inclou un 
resum de la utilització de la mateixa. 

 
2.3  El centre docent publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i 

l’acreditació de la titulació. 

L’Escola 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 
https://telecos.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat 
al qual s’accedeix des del baner lateral de la web principal de l’Escola. En aquest enllaç estan 
disponibles un “Resum del Pla de Qualitat”, la “Guia del Pla de Qualitat”, les “Evidències del 
Sistema de Qualitat”, i la “Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions”.  
La descripció completa dels processos del SGIQ de l’Escola es troben dins de l’apartat “Guia 
del Pla de Qualitat”, mentre que les evidències del SGIQ estan llistades dins l’apartat “Evidències 
del Sistema de Qualitat”. En particular, s’hi publica tota la documentació oficial relacionada amb 
el procés VSMA; les evidències dels processos SGIQ; i Memòries, Informes de Gestió anuals i 
Informes de Seguiment del Centre. 
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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 SGIQ de l’Escola 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. 
La implantació del SGIQ es va iniciar el curs 2010-11. El procés “1.1.1 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, la documentació del procés dels seus dissenys es troba 
disponible per tots els membres de l’Escola, així com a la documentació de la Junta de 
l’ETSETB. De la participació dels diferents grups d’interès en l’elaboració i aprovació d’aquestes 
noves titulacions en queda constància en aquesta documentació.  
A la composició de la Comissió de Titulació participen representants de l’equip directiu, dels 
departaments, del personal d’administració i serveis, i dels estudiants. 
El procés “1.1.1 Programes Formatius” del SGIQ 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. 

 
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 acadèmics i la satisfacció dels grups 
d’interès. 

La recollida i anàlisi de resultats es recull dins de cada procés. S’hi estableix la forma en què 
l’Escola 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.  
La satisfacció dels grups d’interès es recull a partir de les enquestes següents:  

• Enquestes a estudiants sobre les assignatures i l’activitat docent dels professors. 
Aquestes enquestes es circulen un cop al quadrimestre i es realitza un informe en el que 
s’analitzen els resultats i la participació. Aquest informe es presenta i s’aprova a la 
Comissió Permanent de l’ETSETB i es publica 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 tots els professors i estudiants. 

• Enquestes a estudiants, professors i PAS sobre la qualitat dels serveis de l’ETSETB. Des 
del curs 2010-11 es realitzen aquestes enquestes. 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 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 
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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. 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. Aquestes enquestes 
estan també incorporades a la intranet de gestions administratives. 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 empleadors sobre la formació dels estudiants en pràctiques. Aquestes 
enquestes ens permeten analitzar la satisfacció dels empleadors amb els estudiants que 
reben en pràctiques, i detectar possibles incidències. 

• 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 més, l’ETSETB també dóna difusió 
a l’Informe Fundació Everis: “Encuesta a las empresas españolas sobre la empleabilidad 
de los recién titulados”.  

• 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. 

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, o a 
graduats, serveixen com a indicadors per els processos específics corresponents del SGIQ.  
Informe d'Acreditació 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. 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 es revisa periòdicament i 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. A 
més a més, des del curs acadèmic 2019-20 també es presenta l’ISC seguint les pautes 
marcades per l’AQU. La Memòria recull la major part dels indicadors i evidències estipulats en 
el SGIQ per a cadascun 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 continuada 
del funcionament dels plans d’estudis i serveis, que realitza l’equip directiu, moltes propostes 
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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.  
Es pot concloure que el fet de proposar anualment una sèrie d’accions derivades de l’anàlisi dels 
indicadors SGIQ 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, entre d’altres).  
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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. 

El percentatge de professors amb tram viu de docència varia entre el 82% i el 90% segons la 
titulació. En general, és lleugerament més alta per les titulacions de grau que per les de màsters. 
El percentatge de professors amb tram viu de recerca es mou entre 78% i el 90% en funció de 
la titulació, i és lleugerament més alta en les titulacions de màster que per les de grau. Amb 
aquests percentatges podem concloure que, en general, el professorat del centre està 
compromès amb exercir una docència de qualitat i és actiu en recerca i transferència de 
tecnologia. 
L’Escola fa l’encàrrec de les diferents assignatures als departaments amb activitat dins l’àrea de 
coneixement més propera a les assignatures. Per la seva banda, els departaments assignen la 
docència de les assignatures als professors amb expertesa en l’àmbit de l’assignatura. La taula 
“PDI amb docència a l’ETSETB per categoria i dedicació” (secció 2.3 de [Memòria 2018-2019]) 
mostra l’assignació per departament i per tant està relacionada amb les diferents àrees de 
coneixement.  
En el cas de graus amb un nombre baix de places d’accés i amb un sol grup per assignatura, 
com és el cas de GEF, GRELEC i MEE, de relativa nova implantació, la selecció del professorat 
és força personalitzada. Així, en el cas de GRELEC, s’ha procurat que els professors que 
imparteixen les assignatures siguin els mateixos que van participar en la definició dels plans 
d’estudis. D’aquesta manera es vetlla per una bona coherència entre els continguts definits pel 
pla d’estudis i els finalment impartits a les aules. Pel que fa a GEF, el criteri de selecció de 
professors és l’excel·lència docent i actius en recerca, a poder ser en temes propers a la matèria 
que han d'impartir.  
Cal destacar també que l’alt grau d’experimentalitat de les titulacions gestionades per l’Escola, 
amb professors diferents a les sessions pràctiques i, especialment en cursos avançats, amb 
més d’un professor impartint les classes de teoria, afavoreix l’accés dels estudiants a una gran 
diversitat de coneixements associats als professors vinculats a la titulació.  
Els indicadors d’aquesta secció mostren també el professorat de doctors per categoria de cada 
titulació; es pot comprovar que la immensa majoria dels professorat és doctor. Pel que fa al 
centre en global, de la taula “Activitat docent del PDI per Titulacions” (secció 2.2 de [Memòria 
2018-2019]) es pot concloure que més d’un 90% del PDI del centre són doctors. 
Aquests percentatges es consideren adequats per a garantir una docència universitària 
d’excel·lència en les titulacions impartides i gestionades pel centre. 
Professorat de primer any 
La diversitat i especialització dels departaments de la UPC permet assignar professors a les 
assignatures de primer any d’acord amb la seva àrea de coneixement i expertesa. En particular, 
i pel que fa al primer any, les assignatures de la matèria de física són impartides per professors 
del departament de física; les de matemàtiques per professors del departament de 
matemàtiques; i les de la matèria d’informàtica per professors del departament d’arquitectura de 
computadors, entre d’altres. A més a més, en general, el professorat de primer curs dels graus 
gestionats per l’Escola tenen una dilatada experiència en impartir docència el primer curs dels 
graus universitaris. Aquesta alta especialització i experiència del professorat ens ajuda en 
l’adaptació dels estudiants durant el primer curs universitari. 
Professorat de màster 
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En general, el professorat que imparteix classes als màsters gestionats per l’Escola és altament 
qualificat amb la titulació de doctor, i enfocat a la recerca i/o a la transferència de tecnologia en 
l’àmbit de les assignatures dels diferents màsters. Així, en el cas del màsters MET i MATT les 
especialitzacions estan relacionades amb les àrees de coneixement dels departaments als que 
l’escola encarrega la major part de la docència, és a dir, teoria del senyal i comunicacions, 
enginyeria telemàtica, enginyeria electrònica. Pel que fa al MEE, la major càrrega correspon al 
Departament d’Enginyeria Electrònica, i en el cas del MEF el professorat pertany molt 
majoritàriament al Departament de Física.  
El MPho és un màster interuniversitari participat per la UPC (45% de la docència), UAB (20%), 
UB (20%) i ICFO (15%). Les dades que es faciliten en els indicadors són relatives al professorat 
de la UPC. Els professors es trien específicament per a cada assignatura en funció de la seva 
experiència i àmbit de recerca relacionats amb el tema que cal impartir. La totalitat del 
professorat del MPho participa actualment en projectes de recerca i té una reconeguda activitat 
investigadora.  
Atès l’elevat percentatge de professors amb tram de recerca viu, que varia entre el 85% i el 90%, 
podem concloure que el potencial investigador del nostre professorat de màster és suficient per 
al nivell formatiu dels nostres màsters.  
Professorat de TFG / TFM 
Les normatives de cada titulació de l’escola sobre realització de TFG i TFM especifiquen que 
els professors que poden dirigir TFG/TFM són aquells professors del centre amb una titulació 
de rang igual o superior a la del treball final. En aquest sentit, la taula “Activitat docent del PDI 
per Titulacions” (secció 2.2 de [Memòria 2018-2019]) mostra que els professors assignats a 
TFGs i TFMs són gairebé tots doctors (columna PADs TFG/TFM). Per tant, el professorat del 
centre assignat a les diferents titulacions està suficientment capacitat per a supervisar i avaluar 
l’aprenentatge dels estudiants en els TFG/TFM. 
El mecanisme general per assignar la direcció dels TFG/TFMs consisteix en que els professors 
del centre publiquen a la intranet les ofertes de TFG i TFM que ofereix, incloent una descripció 
del contingut del TFM, els objectius i requisits. Els alumnes veuen les ofertes i sol·liciten 
l’assignació en una o més ofertes. A continuació, el professor selecciona un candidat. Per últim, 
l'alumne veu a quines ofertes ha estat seleccionat i n'escull una, i es matricula segons estipula 
el calendari lectiu. Amb aquest mecanisme, els alumnes veuen i comparen moltes ofertes, de 
manera que s’acaben seleccionant aquelles que són més atraients i que moltes vegades estan 
emmarcades dins algun projecte de recerca o transferència de tecnologia. Aquest mecanisme 
d'assignació de supervisió de TFG/TFM es considera adequat perquè fomenta la competència 
entre els professors i això repercuteix en un increment de la qualitat en la realització dels 
TFG/TFMs. 
Un altre procediment habitual per a l´assignació del tutor i tema consisteix en que l´estudiant es 
posa en contacte amb el professor que vol que sigui el seu tutor, i el professor li proposa 
possibles temes. L’assignació definitiva s’implementa usant el mateix mecanisme descrit amb 
anterioritat. Aquest procediment també es considera positiu ja que fomenta la iniciativa per part 
de l’estudiant, originada a partir de les seves preferències de temàtica i motivació.  
En particular, el màster MPho publica cada curs a la web del màster l’oferta de 45 - 55 propostes, 
aproximadament, i els alumnes trien un dels temes publicats. A més a més dels professors que 
imparteixen docència en el màster MPhot, hi ha un nombre elevat d’investigadors de l’ICFO que 
dirigeixen TFMs, així com alguns investigadors de centres de recerca o empreses externes. Tots 
els directors són doctors amb molta experiència en el tema de recerca proposada, fet que 
contribueix a una molt bona formació de l’estudiant. El mecanisme per les propostes i  
l’assignació del TFM ha funcionat correctament ja que sempre hi ha un nombre d’ofertes superior 
a les demandes d’estudiants i en conseqüència aquests poden escollir. 



Informe de Seguiment de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona  

26/63 

 
 
 

 

En els TFG/TFM realitzats fora de la UPC, l’alumne sempre hi té assignat un director/a que és 
professor de l’Escola i que està en contacte amb l'estudiant i supervisa que el treball es 
desenvolupi amb normalitat. En el cas que el TFG/TFM es realitzi en una empresa, una persona 
de l’empresa co-dirigeix el treball i el director/a de l’Escola vetlla per la qualitat del mateix. En el 
cas de realitzar el TFG durant una estada de mobilitat, l’alumne te assignat un director/a vinculat 
(pot ser professor o personal de recerca) a la universitat o centre de recerca que acull l’estudiant 
en la seva estància de mobilitat. L'assignació del director/a a la universitat de destí es realitza 
per part de la universitat de destí seguint els seus procediments d’assignació de director/a.  
Pràctiques externes 
En els diferents graus i màsters impartits per l’ETSETB els estudiants poden realitzar pràctiques 
acadèmiques externes en diferents modalitats que no són excloents entre elles: curriculars 
(només en els graus i màsters que ho contemplen) extracurriculars o pràctiques combinades 
amb la realització del TFG/TFM a l’empresa. Cal destacar que en cap dels estudis aquestes són 
obligatòries.  

En el cas de que les pràctiques siguin extracurriculars, és a dir, sense cap reconeixement en 
l’expedient de l’alumne i amb una avaluació que només contempla apte/no apte, el subdirector 
de relacions amb les empreses o la persona per ell designada entre els professors del centre és 
qui realitza les tasques de tutor acadèmic i supervisor de les mateixes. En el cas que les 
pràctiques siguin curriculars el centre docent (en la figura del subdirector de relacions amb les 
empreses) designa el tutor acadèmic entre el professorat adscrit al centre cercant un professor 
que sigui afí i expert a la temàtica de les pràctiques per poder-les avaluar de manera correcta. 
Aquesta selecció garanteix que el tutor acadèmic presenta les capacitats necessàries per 
supervisar i avaluar l’aprenentatge emetent una qualificació numèrica entre 0 – 10 en base al 
seu propi criteri i atenent els informes de seguiment emesos per l’estudiant i pel tutor de l’entitat 
col·laboradora. Finalment, en el cas de que les pràctiques estiguin emmarcades en la realització 
del TFG/TFM a l’empresa és el propi supervisor del TFG/TFM a qui se li encomana la tasca de 
tutor acadèmic de les pràctiques en tant que aquest, com s’ha justificat anteriorment, està 
capacitat per supervisar el treball de l’alumne (l’avaluació serà competència del tribunal que 
avaluï el TFG/TFM). En tots els casos les funcions que se li encomanen al tutor acadèmic són 
les recollides en el Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques 
acadèmiques externes. El tutor, a part de realitzar la tasca d’avaluació de les pràctiques, vetllarà 
pel correcte desenvolupament de les mateixes i mediarà per resoldre qualsevol disfunció que 
pogués produir-se. 

 
4.2  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 

seves funcions i atendre els estudiants. 

Els indicadors mostren la tipologia de professorat per categoria i segons doctorat per a cada 
titulació. Aquestes dades estan disponibles des de la implantació de la titulació. Es pot 
comprovar que la plantilla dels professorat és majoritàriament doctor i molt estable en els darrers 
anys.  
Pel que fa a la dedicació, un 93% del professorat del centre té dedicació completa i imparteix un 
96% de les hores de docència5. A la taula “Activitat docent del PDI per Titulació” (secció 2.2 de 
[Memòria 2018-2019]) es pot veure que el nombre d’estudiants ETC per PDI ETC està al voltant 
de 5 pels màsters, i entre 7 i 13 pels graus (columna EETC/PDI TOT).  

                                                
5 Aquests percentatges s’han obtingut utilitzant les dades de les taules “PDI amb docència a l’ETSETB per categoria i 
dedicació” i “Activitat docent del PDI per Titulacions amb relació estudiants ETC per PDI ETC”, suposant que 4,5 
PADs equival a 1 hora de classe per setmana.  
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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, del nombre d’estudiants 
equivalents a temps complet i del nombre de titulats. 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. L’assignació de professorat 
que realitzen els departaments és bastant estable, fet que fa que l’ETSETB compti amb un 
professorat molt implicat en les assignatures i titulacions que imparteix. En els darrers cursos el 
nombre total de punts s’ha mantingut bastant estable, atès 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.  
Pel que fa a la mida dels grups en funció de l’activitat docent, la norma general que s’aplica en 
l’ajust de capacitats dels grups per a la matrícula és grups de teoria amb 40 alumnes i de pràctica 
amb 20 alumnes. Ens trobem però, amb una casuística molt diversa que ens obliga a desviar-
nos de la regla general. A excepció del GRETST amb un accés de 220 alumnes, la mida dels 
grups de teoria de les assignatures obligatòries de les altres titulacions s’ajusten a la demanda 
dels alumnes. Així, en el GRELEC els grups són de 50 que és el nombre de places d’accés de 
la titulació, i en el GEF la mida dels grups de teoria pot augmentar fins a un màxim de 60 per tal 
d’encabir alumnes CFIS. En el cas dels màsters, la mida dels grups de teoria de les assignatures 
obligatòries és molt variable i pot anar des de 5 alumnes (per exemple en assignatures del 
“bridge” amb poca demanda) fins a d’altres amb prop de 60 alumnes. Per altra banda, la mida 
dels grups de teoria d’assignatures optatives és molt variable i depen de la demanda que 
experimenten, amb un màxim de 40 alumnes. La mida màxima dels grups de laboratori ve 
determinada pels llocs de treball dels laboratoris que, en la major part dels casos, és de 10 llocs 
de treball amb 2 estudiants per lloc de treball. Cal destacar que l’assignatura de Projecte Avançat 
d’Enginyeria del GRETST té grups amb 10 estudiants com a màxim ja que els estudiants 
desenvolupen un projecte d’enginyeria complex i innovador; i que en l’assignatura de “Photonics 
laboratory” del MPho s’organitzen 5 grups amb 4-8 alumnes que permet un seguiment 
pràcticament individualitzat del treball i aprenentatge experimental de l’alumne.  

 
4.3  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i 

investigadora del professorat. 

L’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, 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 la informació facilitada per l’ICE 43 professors diferents de l’Escola han participat en 36 
activitats diferents amb prop de 600 hores (veure taula a la secció 2.4 de [Memòria 2018-2019].) 

 
Taules d’indicadors 
 
Veure seccions 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 de [Memòria 2018-2019]. 
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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. 

Serveis d’Orientació Acadèmica i PAT 
El serveis d’orientació acadèmica estan principalment concebuts per a donar suport als alumnes 
de nou accés als graus.  
En primer lloc, s’organitzen sessions informatives prèvies a la matrícula al juliol així com actes 
de benvinguda a l’inici del curs al setembre en els quals s’incideix en aspectes organitzatius.  
Per altra banda, cada grau compta amb el seu propi PAT amb certes diferències atès el perfil 
dels estudiants de cada grau. Així, GRELEC i GRETST comparteixen un PAT molt similar que 
es va posar en funcionament el curs 2012-13 amb els graus predecessors, mentre que el GEF 
en té un de diferent.  
Com a millora del PAT de GRETST i GRELEC, el curs 2015-16 es van introduir les mentories 
entre iguals per als estudiants de primer, i el curs 2017-18 la figura del tutor de casos especials. 
Les mentories entre iguals estan pensades per a estudiants del primer quadrimestre del primer 
curs. Cada mentor te assignat a un grup de 18-20 estudiants i, realitza sessions periòdiques 
amb el grup per a tractar aspectes de caire formal, com per exemple normatives, funcionament 
general o de la plataforma Atenea, així com d’altres més de guiatge, tals com gestió del temps, 
preparació d’exàmens i sessions de laboratori, o tècniques d’estudi. El cap d’estudis designa un 
mentor coordinador que ajudarà en les tasques de comunicació, lideratge i gestió dels 
coordinadors i les seves tasques. Els tutors de casos especials són professors voluntaris que 
proporcionen un suport personalitzat a estudiants amb característiques especials tals com 
discapacitats físiques (falta de visió, oïda o mobilitat) o trastorns mentals (depressions, trastorns 
de personalitat, bipolaritat, esquizofrènia, o TDAH). En particular, els tutors de casos especials 
fan l’acompanyament i donen consell acadèmic, sobretot en la part de matrícula, i també 
gestionen la informació sobre casuístiques acadèmiques especials de cadascun dels estudiants, 
com pot ser tenir dret a un temps extra en les proves d’avaluació, entre d’altres. 
L'acció tutorial al GEF parteix de la base que la majoria d'estudiants són prou madurs com per 
a desenvolupar els estudis correctament amb la informació pública disponible a la web. Tot i 
això, tal i com s’explica a la pàgina Acció Tutorial del web propi del GEF, 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 qui 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.  
Accions d’Orientació Laboral i Gestió de les pràctiques externes.  
En relació als serveis d’orientació professional duts a terme a l’ETSETB es realitzen diferents 
accions totes elles centrades en facilitar als estudiants la incorporació al mercat laboral un cop 
estiguin titulats. Una evidència de la importància que l’Escola dóna a aquest tipus d’orientació 
està en el fet que aquest disposa d'un sotsdirector dedicat en exclusivitat a cercar sinèrgies i 
fomentar la relació entre els estudiants i les empreses. La valoració que l’estudiantat fa sobre 
les accions d’orientació laboral és positiva. 
En primer terme es fomenta la realització de pràctiques en empresa. Segons les memòries de 
verificació dels diferents graus i màsters impartits a l’ETSETB, les pràctiques externes no són 
en cap cas obligatòries. Tanmateix, a fi d’oferir un mecanisme d’orientació professional i 
adquisició de competències que facilitin la inserció laboral, l’Escola fomenta que els seus 
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estudiants realitzin pràctiques en empreses ja sigui en modalitat de pràctiques curriculars (quan 
ho contempla la memòria de verificació) o extracurriculars (en tots els casos). L’Escola vetlla per 
a que la realització de pràctiques externes sigui un complement formatiu per l'estudiant però en 
cap cas interfereixi en el progrés dels seus estudis. Per aquest motiu els estudiants dels diferents 
graus no poden realitzar pràctiques fins que no han superat un mínim de 120 ECTS, també 
tenen limitat el nombre total d’hores que poden fer en convenis de pràctiques segons la 
normativa UPC (1800h. pels estudiants de Grau, 1200h. pels màsters de 120 ECTS i 600h. pels 
màsters de 60 ECTS), durant el període lectiu no poden realitzar convenis que superin les 
20h./setmana, i no s’autoritza la realització de pràctiques extracurriculars als estudiants que 
hagin presentat un baix rendiment acadèmic el semestre anterior. 
En segon lloc l’Escola, en coordinació amb UPC Alumni, ofereix tallers i xerrades d’orientació 
professional a l’estudiantat, especialment als alumnes que estan a punt de graduar-se. Alguns 
exemples són “Supera l'entrevista de treball”, “LinkedIn: L'eina imprescindible per trobar feina”, 
“Millora les teves habilitats de comunicació” o “Posa a punt el teu CV”. 
L’organització del Fòrum Telecos (fira d’empreses), a càrrec d’una associació d’estudiants de 
l’Escola, és una altra de les activitats d’orientació professional promogudes des de l’Escola 
afavorint un punt de trobada entre estudiants i empreses. En el fòrum, que es realitza un dia del 
mes d’abril/maig, les empreses exposen la seva activitat i realitzen entrevistes de treball, i els 
estudiants poden lliurar els seus CV. El fòrum també promou, a part de la jornada de la fira, la 
realització de workshops de captació, tallers i xerrades on les empreses es donen a conèixer a 
fi que els estudiants puguin dissenyar la seva pròpia carrera professional. 
En últim terme l’Escola manté vincles amb els seus titulats (recent titulats o antics alumnes) que 
potencialment poden afavorir la orientació professionals dels seus estudiants. Per una banda  
vehicula a través d’UPC Alumni totes les ofertes laborals rebudes, oferint una borsa de treball a 
la que poden accedir els seus titulats en condicions d’inserir-se al mercat laboral o aquells titulats 
amb voluntat de millorar la seva carrera professional. Per l’altra dóna suport a l’associació 
d’antics alumnes Xarxa Telecos que té entre els seus objectius facilitar la relació de l’ETSETB 
amb les empreses de l’àmbit que li és propi afavorint el nexe entre estudiants i titulats. 
Veure indicadors de les Relacions amb Empreses a la secció 6 de la [Memòria 2018-2019]. 
Gestió de la Mobilitat 
El pla d’internacionalització de la UPC (2017-2021) estableix que “la internacionalització integral 
és un concepte, un canvi organitzatiu, i ha d’incorporar un nou sistema de valors que ha de ser 
transversal i que ha d’impregnar d’igual manera tant els que accedeixen a una mobilitat com els 
que no, en qualsevol dels col·lectius de la universitat”.  
En aquest sentit, l’Escola treballa per a mantenir i establir relacions amb universitats de prestigi 
d’arreu del món, i poder oferir al nostre estudiantat l’oportunitat de fer estades en centres de 
prestigi reconeguts mundialment. L’Escola dóna suport a les relacions establertes entre el nostre 
professorat amb professors d’altres universitats, majoritàriament en la co-direcció de TFGs i 
TFMs (estudiants outgoing). A més a més, l’Escola facilita l’accés i acull adequadament els 
estudiants d’altres països (estudiants incoming) que venen a cursar algun dels nostres estudis. 
Aquesta activitat es materialitza en relacions amb 193 Universitats de 42 països d’arreu del món 
que, des de 2003 fins ara, han donat servei a 1968 estudiants outgoing i 1690 estudiants 
incoming.  
D’altra banda, l’Escola ha signat 8 acords de dobles titulacions amb universitats estrangeres que 
ofereixen al nostre estudiantat la possibilitat d’ampliar els seus estudis en àrees de coneixement 
complementàries a les de l’Escola tals com l’aeronàutica, gestió d’empreses o bioenginyeria.  
Per últim, l’Escola també promou la visibilització i disseminació de l’activitat de l’Escola 
relacionada amb el desenvolupament humà sostenible, com una opció de mobilitat internacional 
alineada amb els reptes de la nostra societat. 
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Veure indicadors de la Mobilitat d’Estudiants a la secció 7 de la [Memòria 2018-2019]. 
 
5.2  Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques 

de la titulació. 

El procés del SGIQ 230.1.5.1 estableix la forma en què l’Escola gestiona l’adquisició i 
manteniment dels recursos i infraestructures necessaris per assolir els seus objectius. En els 
darrers anys 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. Les Memòries de l’ETSETB que s’elaboren anualment descriuen 
les inversions i millores realitzades cada curs. 
Fons documentals i equipaments dels serveis bibliotecaris 
La biblioteca BRGF ofereix els seus serveis principalment als tres centres docents del Campus 
Nord de la UPC (CN-UPC): ETSETB; ETSECCP i FIB, així com als departaments i centres 
d’investigació tecnològica ubicats en el campus. La BRGF és la biblioteca més important de 
Catalunya en recursos d’informació relacionats amb les TIC i l’enginyeria civil i ofereix suport al 
major pol de recercar TIC de l’estat. La BRGF es configura como un entorn ric en informació, 
tecnologia i persones que s’integra en les activitats de docència, aprenentatge i recerca. Ofereix 
espais versàtils amb un alt component tecnològic, col·labora amb altres unitats, s’implica en els 
processos d’aprenentatge, recerca i formació continuada; participa a  Bibliotècnia, la biblioteca 
digital de la UPC; i dóna a conèixer de manera eficaç els recursos i serveis bibliotecaris. 
El fons de la biblioteca està especialitzat en telecomunicacions, informàtica i enginyeria civil, i 
està format per llibres recomanats a les guies docents, bibliografia especialitzada, normativa, 
obres de consulta, revistes, vídeos, mapes, apunts i exàmens, treballs de final d’estudis i tesis 
doctorals. En concret, els fons documentals bàsics són 110.000 llibres en paper, 27.889 llibres 
electrònics, 3.600 revistes en paper, i 16.714 revistes electròniques. 
La BRGF ofereix unes instal·lacions de 6.343 m2 distribuïts en 5 plantes, amb capacitat per a 
819 llocs d’estudi i treball. L’horari habitual de la biblioteca és de 8:30 a 21h, de dilluns a 
divendres, que s’amplia fins les 22h incloent els dies festius durant els períodes de màxima 
demanda. 
La despesa executada durant l’exercici 2018 en la BRGF va ser de 21.729 € en fons bibliogràfics, 
425.000 € en materials documentals electrònics per a totes les biblioteques UPC, i 905.000 € 
per a materials documentals electrònics adquirits per a les universitats públiques catalanes. Les 
dades del servei durant l’any 2018 va ser de 259.662 visitants presencials en dies laborables, 
38.213 visitants presencials en dies festius, 42.912 visites al web, Twitter 976 seguidors, 
Instagram 513 seguidors, 52.932 préstecs, 1.642 assistents a les sessions de formació en 
recursos informacionals. 
La biblioteca ha obtingut uns resultats molt positius en l'”Enquesta sobre l'ús i la satisfacció de 
les biblioteques de la UPC per part de l'estudiantat Curs 2018-19” pel que fa als estudiants de 
l'ETSETB. La satisfacció global ha estat de 5 sobre 6 i les prestacions més ben valorades han 
estat la connexió wi-fi (5,4 sobre 6), les gestions en línia (5,1 sobre 6), la bibliografia recomanada 
a les assignatures (5,1 sobre 6), els llibres en paper (5,1 sobre 6), els llibres UPC (5,1 sobre 6) 
i els espais (5,1 sobre 6). 
Entorns virtuals. 
L’Escola disposa d’una Intranet pròpia, i d’entorns virtuals comuns de la UPC com ara l’e-
Secretaria i el campus virtual de docència Atenea basat en moodle. A més a més, a tot el 
Campus Nord hi ha connexió wifi via eduroam.  
Pel que fa al campus virtual Atenea, es tracta d’una plataforma d’aprenentatge emprada per tota 
la UPC i implantada al curs 2006-2007. Actualment és una eina fonamental d’interacció entre 
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l’estudiantat i els professors. El fet que hagi estat creada amb software lliure permet 
desenvolupar noves prestacions per tal adaptar-la als nous requeriments que la comunitat 
universitària. 
Instal·lacions docents. 
L’ETSETB utilitza els aularis del Campus Nord, que es comparteixen amb l’ETSECCP i la FIB. 
Totes les aules de que es disposa són suficients i estan equipades amb canó de projecció, PC, 
àudio, accés WiFi i telèfon de contacte amb consergeria general. Pel que fa als laboratoris, que 
és on s’imparteixen les sessions pràctiques, tenen una capacitat aproximada d’uns 20 estudiants 
amb uns 10 llocs de treball per treballar en parelles. Els laboratoris tenen el software i/o hardware 
necessari per a desenvolupar les pràctiques de totes les assignatures. El detall de les aules i 
laboratoris utilitzats per l’ETSETB es poden veure en les taules més endavant. 
Recursos materials i inversions 
El pressupost anual de l’ETSETB destina una partida per inversions en equipament docent per 
tal de renovar i actualitzar els equipaments dels laboratoris docents del centre, així com una 
d’inversions en Pla TIC pels equips informàtics. En els darrers exercicis, atès que el finançament 
per part de la UPC ha disminuït notablement, s’han destinat recursos propis de l’Escola 
provinents dels convenis de cooperació educativa. Les inversions efectuades al 2018 pugen a 
113.202,20€, resultat de sumar 51.864,66€ en equipament docent, 42.659,80€ en PLATIC (2 
switchos de comunicacions i renovació 53 pcs aules), i 18.677,47€ inversions TIC pròpies de 
l’Escola (veure secció 4.4. de {Memòria 2018-2019]). 
En els cas de l'assignatura de Projectes d'Enginyeria Física 2 del GEF, alguns grups de recerca 
posen a disposició de l’Escola les seves instal·lacions per tal que els estudiants hi efectuïn les 
pràctiques, assumint els cost material que puguin suposar. Pel que fa a les pràctiques del MPho, 
aquestes es realitzen combinant un mínim de material de docència existent als laboratoris amb 
una majoria de material que pertany als laboratoris de recerca on els professors desenvolupen 
la seva activitat de recerca.  
Satisfacció. 
Les enquestes de satisfacció amb els serveis oferts pel centre es realitzen cada 3 anys per tal 
de copsar l’opinió dels usuaris i disposar d’eines que ens ajudin a valorar i millorar els serveis 
que oferim. 
En el cas de l’estudiantat la darrera enquesta de satisfacció és del curs 16-17, aquell any va 
canviar el model d’enquesta i per tant els resultats no són comparables amb els anteriors. Les 
preguntes relatives als espais, els equipaments dels laboratoris i el campus virtual de suport a 
la docència mostren un elevat grau de satisfacció. 

 

  
Si us plau, indica el teu grau de conformitat amb les següents afirmacions: 

 (1.- Molt insatisfet/a, 2.- Insatisfet/a, 3.-Normal, 4.-Satisfet/a, 5.-Molt satisfet/a) 

  Resp % Resp % Resp % Resp % Resp % Resp % Mitjana Desviació 

4. L'entorn virtual Atenea és 
útil pel meu aprenentatge 6 2 8 2,6 49 16,1 128 42 110 36,1 4 1,3 4,09 0,9 

5. Les aules 
(condicionament, 
equipament, il·luminació, 
mobiliari, etc) són 
adequades  

13 4,3 13 4,3 59 19,3 144 47,2 69 22,6 7 2,3 3,82 0,98 

6. L'equipament dels 
laboratoris, tallers i espais 
informàtics són adequats 

14 4,6 27 8,9 55 18,0 140 45,9 59 19,3 10 3,3 3,69 1,04 
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7. La resta d'espais per a 
altres activitats d'estudi 
(aules d'estudi individuals i 
grupals)  

12 3,9 13 4,3 56 18,4 119 39,0 93 30,5 12 3,9 3,91 1,03 

En el cas dels professorat la darrera enquesta de satisfacció és del curs 17-18, aquell any va 
canviar el model d’enquesta i per tant els resultats no són comparables amb els anteriors. Les 3 
primeres preguntes del gràfic mostren un grau de satisfacció important en allò relatiu als 
recursos docents, els equipaments dels laboratoris i el campus virtual de suport a la docència. 

 
 
Aularis assignats a l’ETSETB 
 

Edifici Aula Capacitat (places) Característiques 
específiques 

A2       
  A2101 46   
  A2102 76   
  A2103 50   
  A2201 46   
  A2202 76   
  A2203 50 Videoconferència 
A3       
  A3001 120 Microfonia i vídeo 
  A3002 120 Microfonia i vídeo 
  A3101 40 Electrificació 

perimetral 
  A3102 64 Taules electrificades 
  A3103 40   
  A3104 40   
  A3106 40   
  A3201 46 Taules electrificades 
  A3202 76 Taules electrificades 
  A3203 50 Videoconferència 
  A3205 64 Taules electrificades 
A4       
  A4001 120 Microfonia i vídeo 
  A4002 120 Microfonia i vídeo 
  A4101 46 Taules electrificades 
  A4102 76 Taules electrificades 
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  A4103 50   
  A4104 40 Taules electrificades 
  A4105 64 Taules electrificades 
  A4201 40   
  A4202 64 Taules electrificades 
  A4203 40   
  A4204 40 Aire condicionat 
  A4205 40 Aire condicionat 
  A4206 40 Aire condicionat 
A5       
  A5001 120 Microfonia i vídeo 
  A5101 46 Taules electrificades 
Mòduls       
  D3004 80 Aire condicionat 
  C4002 56   

 
Laboratoris de l’ETSETB per a les sessions de laboratori. 
 
Laboratoris Aula Més informació 
Informàtica A2S102; A2S104A, 

A2S104B, A2S105, A2S106, 
A2S107, A2S 108, A2S 109 
 

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/laboratoris-
docents/aules-informatiques 

Enginyeria 
Telemàtica 

C3S101, C3S102, C3S103, 
C3S104, C3S105 

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/laboratoris-
docents/laboratoris-entel 

Teoria del 
Senyal i 
Comunicacions 

D3001, D3 006, D4 001, D4 
005, D4 211, D5 001, D5 004, 
D5 005 

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/laboratoris-
docents/laboratoris-tsc 

Enginyeria 
Electrònica 

C4S102A, C4S102B, 
C4S102C, C4S102D, C5108, 
C5S101A, C5S101B, 
C5S101C, C5S101D, 
C5S201 

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/laboratoris-
docents/laboratoris-ee 

Física A1 S101 https://telecos.upc.edu/ca/estudis/laboratoris-
docents/laboratori-de-fisica 
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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, de satisfacció i laborals. 

Grau	en	Enginyeria	de	Tecnologies	i	Serveis	de	Telecomunicació	(GRETST)	
 
6.1  Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i 

amb el nivell del MECES de la titulació. (GRETST) 

El Real Decreto 1027/2011 publicat al BOE del 3 d'agost estableix, en el seu article 6, per al 
nivell 2 de MECES (nivell de grau) els descriptors dels resultats d'aprenentatge de les titulacions 
universitàries. Les assignatures del grau s'implementen d'acord a la definició donada en la 
memòria de verificació del mateix, i per tant assoleixen els objectius del MECES. En particular 
cal destacar la presència de continguts teòrics i experimentals que cobreixen tots els aspectes 
necessaris relacionats amb las tecnologies i serveis de la telecomunicació, i també la presencia 
d'assignatures on es desenvolupa l'aprenentatge basat en l'elaboració de projectes d'enginyeria. 
En el cas particular dels treballs de final de grau, el sistema de proposta i assignació de treballs 
a estudiants garanteix l’adequació dels temes proposats a les àrees d'expertesa del professorat 
i, per tant, a la temàtica dels grups de recerca i transferència de coneixement dels quals formen 
part. 
Els estudiants mostren una bona valoració dels professors que imparteixen el grau, tal com es 
reflexa als resultats de l'enquesta de satisfacció. La enquesta té una periodicitat quadrimestral i 
té un alt índex de participació que justifica la fiabilitat dels seus resultats. 
Existeix també una enquesta adreçada als titulats, però en el cas del grau GRETST els primers 
titulats que pròpiament cursen el grau sencer, sense adaptar parcialment altres estudis cursats 
prèviament, acaben els estudis a l’estiu de 2019. Això fa que encara no hi hagi resultats 
significatius sobre la satisfacció dels titulats. 

 
6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (GRETST) 

La metodologia docent que segueixen les diferents assignatures s'adapta al tipus específic de 
matèria: teòrica, experimental o de projectes d'enginyeria. Les primeres utilitzen les classes 
magistrals combinades amb classes de resolució de problemes, tot procurant que la grandària 
dels grups permeti una correcta interacció amb l'estudiant. Les assignatures experimentals 
s'imparteixen en grups petits adequats a la capacitat de cada laboratori docent. A les 
assignatures basades en projectes es valora especialment la dinàmica del treball en grups, però 
amb un seguiment continu per part dels professors responsables. 
La combinació mesurada dels diferents paradigmes metodològics descrits abans permeten 
l'assoliment de les diverses competències especificades al document de verificació del grau. 
L'avaluació de les diferents assignatures combina l'elaboració de proves curtes específiques i 
de treballs durant el curs, amb proves finals globals de cada assignatura. La configuració de 
l'avaluació de cadascuna de les assignatures ve donada en funció de les seves competències i 
el seu caràcter: assignatura teòrica, experimental o basada en projectes. Tota la informació 
rellevant del procés d'avaluació de les assignatures es publica a l’inici de curs a les guies 
docents, i els resultats de les proves parcials i treballs es comuniquen oportunament a l’estudiant 
al llarg del curs. 
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El projecte de fi de grau segueix un procediment específic que es basa en la interacció individual 
entre estudiant i tutor. En el desenvolupament del projecte es requereix l'elaboració de 
documents de seguiment del treball, com ara un pla de treball i la revisió crítica del mateix, tot 
seguint un calendari establert de lliuraments. L'avaluació final del treball de fi de grau, per part 
d'un tribunal d'especialitat, té en compte els diversos aspectes de l’execució del projecte, que 
inclouen la memòria elaborada, la presentació oral i l'assoliment dels objectius i les 
competències associades al treball. La ponderació dels diferents aspectes de l'avaluació és la 
prefixada per la normativa de l'Escola. 

 
6.3  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

(GRETST) 

A causa de la recent implantació del grau GRETST alguns dels indicadors de la taula no són 
suficientment representatius o no estan encara definits. Concretament, les taxes de graduació i 
d'abandonament requereixen com a mínim 5 i 6 anys d'història del grau. Així mateix, la taxa 
d'eficiència es calcula sobre els titulats en una cohort, però l'única cohort disponible actualment 
no correspon a estudiants amb accés al primer curs del grau, sinó a estudiants que han adaptat 
estudis anteriors, i per tant, no representen plenament el funcionament del grau. 
La taxa de rendiment ha experimentat un creixement mantingut des de la implantació del pla 
d'estudis del grau GRETST. Concretament la taxa ha crescut des d'un 53.8% fins a 74.6%. Cal 
destacar que els estudiants que es tenen en compte els primers anys no són totalment 
representatius del que serà el grau en el futur. En primer lloc, més de 200 estudiants entren al 
grau per la via d'adaptació de l’expedient acadèmic des d'un altre grau. Aproximadament un 30% 
dels estudiants comptabilitzats en la cohort 2015-16 entren per aquesta via. En segon lloc, al 
llarg dels anys comptabilitzats el pla d'estudis no estava completament implementat, i en 
conseqüència, els percentatges d'aprovats a les assignatures recentment implementades no 
estava estabilitzat. Seria d'esperar que la taxa de rendiment s'estabilitzi en els propers dos anys, 
però la disminució de la oferta de places del grau provocarà un lleu transitori en els indicadors, 
que pot tenir un efecte en indicadors acumulatius, com és el cas de la taxa d'eficiència, en els 
pròxims 4 anys. 
Anàlisi de la Fase Inicial del grau GRETST 
De l’estudi detallat de les dades de rendiment de la Fase Inicial, considerant únicament els 
estudiants admesos via preinscripció universitària, es pot observar un comportament estable en 
el que aproximadament de 300 estudiants admesos cada any (per les cohorts 2015, 2016 i 2017) 
uns 130 no superen la fase inicial (abandonaments i trasllats d'expedient inclosos) i dels 170 
restants uns 80 la superen dins del temps previst. 
La cohort del 2018 és més petita (220 estudiants) i pateix l'efecte de la desagregació de la menció 
en sistemes electrònics en el actual grau GRELEC (50 estudiants). Per tant, les dades d'aquesta 
darrera cohort no són directament comparables amb les anteriors. Si més no, cal destacar el 
nombre d'estudiants que superen la fase inicial en el temps previst en aquesta darrera cohort 
(66) supera lleument al que correspon proporcionalment per la desagregació d'una de les quatre 
mencions del grau.  
A la taula següent, es mostra la distribució dels alumnes del grau GRETST de les quatre 
promocions 2015, 2016, 2017 i 2018 per any d’entrada i número de quadrimestres que han invertit 
en superar o bé desvincular-se’n de la Fase Inicial. Únicament s'han comptabilitzat alumnes 
d'expedient tipus "nou accés" no inclosos en el programa interdisciplinari del CFIS. Tampoc s’han 
inclòs trasllats d’expedients ni adaptacions de plans d’estudi anteriors. 
Per cada promoció, les xifres de la taula es desagreguen en quatre columnes etiquetades "tot", 
"A", "B" i "C". La columna "A" considera únicament els estudiants amb nota d’accés igual o 
superior a 9,8 (notes sobre 14), la columna "B" considera estudiants amb notes d’accés entre 7 
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(inclòs) i 9,8 (exclòs) i la columna "C", notes inferiors a 7. La columna "tot" considera tots els 
estudiants de la promoció, i per tant és la suma de les altres tres columnes. 
D’altra banda, les files de la taula amb fons vermell corresponen a estudiants que han abandonat 
els estudis del grau sense acabar la Fase Inicial, o que han sigut declarats no aptes de Fase 
Inicial. Cada fila indica el nombre de quadrimestres cursats pel estudiant dins de la Fase Inicial. 
En la mateixa línia, les files amb fons verd corresponen als estudiants que han sigut declarats 
aptes de Fase Inicial en el nombre de quadrimestres indicat. La fila «FI pendent» considera els 
estudiants que encara tenen més oportunitats per superar la Fase Inicial. 
Les xifres en lletra cursiva indiquen que poden sofrir alguna petita variació quan es completin els 
pròxims quadrimestres. Les xifres en cursiva i en vermell podrien en el futur sofrir variacions 
considerables. Els estudiants en la primera fila de la taula ("No FI 0Q") són estudiants que no 
han arribat a cursar cap quadrimestre per haver renunciat a la plaça. Les files "Apte FI 0Q" i "Apte 
FI 1Q" poden contenir els estudiants que han entrat via preinscripció i que convaliden suficients 
assignatures de la Fase Inicial com per tenir dret a l’avaluació curricular anticipada del bloc. 

 2015 2016 2017 2018 

 tot A B C tot A B C tot A B C tot A B C 

No FI 0Q 2  1 1 6  3 3 3 3   1  1  

No FI 1Q 29 3 14 12 30 3 11 16 38 4 15 19 16 3 10 3 

No FI 2Q 84 13 55 16 68 11 29 28 64 9 38 17 60 10 41 9 

No FI 3Q 4  3 1 2  2  10 1 7 2     

No FI 4Q 14 5 8 1 28 5 13 10 14 2 9 3     

No FI 5Q 4 3 1  2  1 1         

No FI 6Q 1  1              

Apte FI 0Q     1   1         

Apte FI 1Q                 

Apte FI 2Q 81 72 5 4 88 83 5  78 73 5  66 62 4  

Apte FI 3Q 34 25 8 1 41 29 11 1 52 35 16 1     

Apte FI 4Q 40 19 19 2 28 10 17 1 31 15 15 1     

Apte FI 5Q 10  7 3 10 2 6 2         

Apte FI 6Q 4 1 1 2 2  2          

Total No Aptes 138 24 83 31 136 19 59 58 129 19 69 41 77 13 52 12 

FI pendent 0 0 0 0 1 0 0 1 8 1 7 0 85 43 38 4 

Total Aptes 169 117 40 12 170 124 41 5 161 123 36 2 66 62 4 0 

Total 307 141 123 43 307 143 100 64 298 143 112 43 228 118 94 16 

Taula 1. Progressió de diferents cohorts d’entrada, indicant el nombre de quadrimestres invertits per a 
superar o abandonar la Fase Inicial. 
De l’anàlisi de les dades de la taula podem generar les gràfiques mostrades en les dues figures 
d’aquesta secció. La Figura 1 mostra l’evolució dels estudiants de cadascuna de les promocions 
analitzades al llarg dels diferents quadrimestres cursats. Les regions blaves de les gràfiques 
corresponen als estudiants que encara tenen més oportunitats per superar la Fase Inicial. Les 
regions verdes corresponen als estudiants declarats aptes de la Fase Inicial, i les regions 
vermelles corresponen als estudiants declarats no aptes de Fase Inicial o que han abandonat els 
estudis. 
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                         Promoció 2015                                                                Promoció 2016 

                      
                         Promoció 2017                                                                Promoció 2018 
Figura 1. Progressió de diferents cohorts d’entrada (estudiants de nou accés via preinscripció universitària, 
excloent-hi estudiants CFIS). En vermell s’indica la proporció acumulada d’estudiants que abandonen o 
que són desvinculats, en verd, els que es declaren aptes de Fase Inicial i en blau, els que romanen 
matriculats. En horitzontal s’indica el nombre de quadrimestres cursats. 
 
Els gràfics de les promocions 2015 i 2016 no mostren diferències significatives. Així mateix, els 
gràfics de les promocions 2017 i 2018 encara incomplets, coincideixen amb els anteriors. Cal 
destacar la xifra final d’estudiants aptes de Fase Inicial en les quatre promocions. En les 
promocions 2015 i 2016, la xifra coincideix en un 55% del estudiants. En la promoció 2017 la 
xifra pot oscil·lar entre el 54% i el 57% depenent dels resultats acadèmics dels 8 estudiants 
pendents de finalitzar la Fase Inicial. És difícil efectuar una estimació de la xifra per la promoció 
2018, ja que aquesta pot oscil·lar entre el 29% i el 66%, depenent dels 85 estudiants pendents. 
La comparació de les xifres d’estudiants aptes de Fase Inicial en 2 quadrimestres per les quatre 
promocions analitzades dóna un alt grau de coincidència, oscil·lant entre un 26% i un 29%. 
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De l’anàlisi comparatiu anterior podem concloure que l’efecte de la disminució del nombre de 
places ofertades en la titulació no ha afectat significativament el comportament estadístic de la 
Fase Inicial, que es comporta de manera estacionària. Les úniques diferències apreciables 
apareixen en la fracció d’estudiants que superen la Fase Inicial en tres quadrimestres i també en 
la fracció d’estudiants desvinculats en dos quadrimestres. Però aquestes fluctuacions queden 
compensades al finalitzar el quart quadrimestre. 
Anàlisi en funció de la nota d’entrada 
La població d’estudiants es divideix en tres grups separats, en funció de la seva nota d’accés a 
la universitat, on els punts de tall són les notes 7,0 i 9,8 (notes sobre 14). Cadascuna de les 
promocions analitzades apareix a una de les files de la figura inferior. Cada fila consisteix en 
quatre gràfics. Els tres primers (a l’esquerra) tenen la mateixa estructura que els de la Figura 1, 
però per les poblacions d’estudiants amb notes d’accés inferiors a 7,0 (esquerra), entre 7,0 i 9,8 
(centre) i superiors a 9.8 (dreta).  
El quart gràfic conté tota la informació de la promoció, i és el mateix gràfic de la Figura 1 però 
cada barra es subdivideix en tres, colorejades amb tres tonalitats vermelles, tres verdes i tres 
blaves. La part inferir de cada barra correspon als estudiants amb nota d’accés inferior a 7,0, i la 
part superior als estudiants amb nota d’accés superior a 9,8. 
La interpretació d’aquest quart gràfic és a primera vista molt complexa. Però aquest permet 
visualitzar la composició de cada col·lectiu respecte als tres rangs de nota d’accés considerats. 
Per exemple, la primera barra (blava) mostra la fracció d’estudiants en cada rang de nota d’accés, 
mentre que la darrera barra verda mostra la proporció d’estudiants que superen la Fase Inicial 
en cadascun dels rangs de notes. El mateix gràfic permet comparar les poblacions d’estudiants 
que no superen la Fase Inicial en el rang de notes intermitjes amb la població d’estudiants 
d’entrada del mateix rang de notes. 
La proporció d’estudiants d’entrada amb nota d’accés superior a 9,8 es manté constant en les 
tres primeres promocions, un 46%, però s’incrementa significativament en la promoció 2018, un 
52%. En canvi, la proporció d’estudiants d’entrada amb nota d’accés inferior a 7,0 fluctua 
considerablement: 14%, 20%, 14%, 7%. La notable fluctuació de la població amb nota d’accés 
inferior a 7,0 es pot justificar atès que les proves d’accés a la universitat realitzades per les 
diferents promocions no són exactament iguals, i les diferències són més acusades a les notes 
intermitjes que a les notes situades als extrems de l’escala. Addicionalment, el truncament 
ocasionat per la nota de tall del procediment d’accés a la universitat afecta dràsticament al 
nombre d’estudiants en aquesta franja. Per tant, no és significatiu comparar els gràfics d’evolució 
de les poblacions amb nota d’accés inferior a 7,0 de les diferents promocions. 
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Promoció 2015 

 
                       Nota >=9,8                    7,0<=nota<9,8                   nota<7,0                           tots 

Promoció 2016 

 
                       Nota >=9,8                    7,0<=nota<9,8                   nota<7,0                           tots 

Promoció 2017 

 
                       Nota >=9,8                    7,0<=nota<9,8                   nota<7,0                           tots 

Promoció 2018 

 
                       Nota >=9,8                    7,0<=nota<9,8                   nota<7,0                           tots 

Figura 2. Nombre total d’estudiants de cada promoció (indicada a l’esquerra) distribuïts segons el temps 
invertit en superar o abandonar la Fase Inicial i la seva nota d’entrada de les PAU. En vermell es mostren 
els estudiants que no han superat la FI, en verd els que han superat la Fase Inicial i en blau els que 
romanen matriculats de Fase Inicial. A la dreta es mostren les figures apilades (amb tres tonalitats de 
vermell, verd i blau). En cada categoria les barres de les millors notes d’accés apareixen a dalt i les de les 
pitjors notes a baix. 
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Entre un 51% i un 58% dels estudiants amb nota d’accés superior a 9,8 superen la Fase Inicial 
en 2 quadrimestres, i en les promocions 2015, 2016 i 2017, entre un 83% i un 87% els mateixos 
la superen dintre dels 4 quadrimestres establerts com a límit. 
En la franja intermitja de notes d’accés, menys d’un 5% dels estudiants superen la Fase Inicial 
en 2 quadrimestres. Tan sols un 33% d’aquesta franja de la promoció 2015 superen la Fase 
Inicial, i un 41% en la promoció 2016. La xifra per la promoció 2017 oscil·larà entre el 32% i el 
38%, i per la promoció 2018 aquesta xifra no arribarà al 44%. Aquestes xifres mostren que una 
disminució de l’oferta d’entrada de 20 places tindria un impacte nul en el nombre d’estudiants 
que superen la Fase Inicial. 
Anàlisi per Assignatures del grau 
El percentatge d'aprovats a les assignatures de quadrimestres de cursos avançats es situa 
majoritàriament entre el 70% i el 90%, excepte algunes assignatures de caire marcadament teòric 
i fonamental que poden arribar en ocasions al 50% d'aprovats. Les assignatures optatives dels 
últims quadrimestres i les assignatures de projectes d'enginyeria poden arribar fàcilment fins al 
100% d'aprovats. En conjunt, es veu que els estudiants que superen la fase inicial del grau 
progressen sense gran dificultat fins al final dels seus estudis. 
A continuació es mostren les dades del nombre de estudiants matriculats (Matr), de no presentats 
(NP) i d’aprovats (Apr), de la nota mitjana dels presentats (NM) i del percentatge d’aprovats 
respecte dels matriculats (% Apr), per les assignatures del grau GRETST. Les Taules 2a, 2b, 4a 
i 4b mostren els resultats obtinguts, separats per quadrimestres, respectivament per les 
assignatures de la Fase Inicial, les assignatures obligatòries del Bloc de Menció i les assignatures 
optatives de menció. La Taula 3 mostra l’evolució històrica dels percentatges d’aprovats de les 
assignatures de Fase Inicial des de la tardor de 2015. Les Taules 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a i 8b 
corresponen a les assignatures optatives de les mencions i les Taules 9a i 9b  mostren les 
assignatures optatives comunes i els seminaris. 
 
Codi Assignatura Fase Inicial Matr NP Apr NM % Apr 

230001 Càlcul 263 27 110 4,13 42 

230080 Àlgebra lineal 273 22 130 4,67 48 

230005 Fonaments dels ordinadors 246 21 129 4,77 52 

230081 Fonaments de física 254 12 126 4,49 50 

230082 Fonaments d’electrònica 238 5 141 5,08 59 

230083 Càlcul vectorial 87 4 63 5,27 72 

230085 Matemàtiques de la telecomunicació 68 1 44 5,10 65 

230086 Programació orientada a objectes 48 1 38 5,68 79 

230084 Circuits i sistemes lineals 43 0 31 5,15 72 

230015 Introducció a les xarxes telemàtiques 79 3 46 4,63 58 

Taula 2a. Assignatures de Fase Inicial pel quadrimestre 2018-1 

 
Codi Assignatura Fase Inicial Matr NP Apr NM % Apr 

230001 Càlcul 116 11 48 4,00 41 

230080 Àlgebra lineal 93 0 35 3,69 38 

230005 Fonaments dels ordinadors 85 16 32 4,01 38 

230081 Fonaments de física 75 8 31 3,98 41 
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230082 Fonaments d’electrònica 58 0 26 4,18 45 

230083 Càlcul vectorial 148 8 94 4,97 64 

230085 Matemàtiques de la telecomunicació 158 9 111 5,5 70 

230086 Programació orientada a objectes 149 2 125 6,51 84 

230084 Circuits i sistemes lineals 151 0 112 5,40 74 

230015 Introducció a les xarxes telemàtiques 170 3 114 4,86 67 

Taula 2b. Assignatures de Fase Inicial pel quadrimestre 2018-2 

 
Codi Assignatura Fase Inicial 15-1 15-2 16-1 16-2 17-1 17-2 18-1 18-2 

230001 Càlcul 41 20 36 34 37 45 42 41 

230080 Àlgebra lineal 48 35 49 40 43 34 48 38 

230005 Fonaments dels ordinadors 55 27 49 44 55 39 52 38 

230081 Fonaments de física 40 32 52 30 55 29 50 41 

230082 Fonaments d’electrònica 52 46 58 58 53 53 59 45 

230083 Càlcul vectorial 24 61 47 80 53 58 72 64 

230085 Matemàtiques de la telecomunicació 37 61 65 65 49 68 65 70 

230086 Programació orientada a objectes 52 83 79 95 60 81 79 84 

230084 Circuits i sistemes lineals 42 84 65 75 69 87 72 74 

230015 Introducció a les xarxes telemàtiques 47 74 69 75 43 63 58 67 

Taula 3. Assignatures de Fase Inicial: dades històriques des de la tardor de 2015 

 
Codi Assignatura obligatòria Fase de Menció Matr NP Apr NM % Apr 

230087 Probabilitat i estadística 128 5 77 4,83 60 

230088 Senyals i sistemes 135 3 101 5,75 75 

230007 Electromagnetisme 160 0 66 4,36 41 

230019 Disseny digital 137 0 108 5,65 79 

230009 Introducció a l’enginyeria TIC 107 0 107 7,14 100 

230018 Introducció a les comunicacions 119 0 68 4,53 57 

230089 Introducció al processament audiovisual 73 1 55 5,38 75 

230090 Ones electromagnètiques 81 2 63 5,63 78 

230014 Funcions i sistemes electrònics 82 2 69 5,59 84 

230020 Aplicacions i serveis telemàtics 97 7 54 4,61 56 

230092 Processament de senyal audiovisual i de 
comunicacions 

143 0 91 4,83 64 

230013 Radiació i propagació 152 1 105 5,48 69 

230091 Disseny de sistemes basats en 
microprocessadors 

136 1 115 6,22 85 

230093 Transmissió de dades 149 8 100 5,57 67 

230016 Projecte bàsic d’enginyeria 124 0 124 7,56 100 

230021 Economia i management 60 0 54 5,73 90 
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Taula 4a. Assignatures obligatòries de la Fase de Menció pel quadrimestre 2018-1 

 
Codi Assignatura obligatòria Fase de Menció Matr NP Apr NM % Apr 

230087 Probabilitat i estadística 102 3 54 4,44 53 

230088 Senyals i sistemes 78 0 50 5,00 64 

230007 Electromagnetisme 116 4 65 4,61 56 

230019 Disseny digital 75 2 61 5,58 81 

230009 Introducció a l’enginyeria TIC 62 0 58 6,65 94 

230018 Introducció a les comunicacions 119 0 82 5,19 69 

230089 Introducció al processament audiovisual 109 0 99 6,05 91 

230090 Ones electromagnètiques 114 1 98 5,95 86 

230014 Funcions i sistemes electrònics 112 2 101 6,20 90 

230020 Aplicacions i serveis telemàtics 149 4 117 5,70 79 

230092 Processament de senyal audiovisual i de comunicacions 109 0 79 4,93 72 

230013 Radiació i propagació 88 0 51 4,66 58 

230091 Disseny de sistemes basats en microprocessadors 77 0 63 5,38 82 

230093 Transmissió de dades 91 3 60 5,01 66 

230016 Projecte bàsic d’enginyeria 62 0 62 7,18 100 

230021 Economia i management 123 2 114 6,34 93 

Taula 4b. Assignatures obligatòries de la Fase de Menció pel quadrimestre 2018-2 

 
Codi Assignatura optativa Menció Sistemes Audiovisuals Matr NP Apr NM % Apr 

230022 Processament d'àudio i veu 23 0 22 6,66 96 

230023 Acústica i electroacústica 26 0 26 5,93 100 

230024 Processament d'imatge i vídeo 27 0 26 6,20 96 

230025 Comunicacions multimèdia 24 1 23 6,46 96 

230026 Tecnologia i producció audiovisual 32 0 32 7,27 100 

230027 Codificació de continguts audiovisuals 26 0 25 7,28 96 

230210 Projecte avançat d'enginyeria de sistemes audiovisuals 39 0 39 8,78 100 

230200 Programació d'aplicacions multimèdia 10 0 10 7,75 100 

230202 Classificació de patrons: aplicacions en tractament de senyal 10 2 8 7,42 80 

Taula 5a. Assignatures optatives de la Menció de Sistemes Audiovisuals pel quadrimestre 2018-1 

 
Codi Assignatura optativa Menció Sistemes Audiovisuals Matr NP Apr NM % Apr 

230022 Processament d'àudio i veu 37 0 37 7,02 100 

230023 Acústica i electroacústica 37 0 36 6,90 97 

230024 Processament d'imatge i vídeo 29 0 27 6,41 93 

230025 Comunicacions multimèdia 26 0 26 7,08 100 

230026 Tecnologia i producció audiovisual 28 0 28 6,30 100 
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230027 Codificació de continguts audiovisuals 33 0 31 6,01 94 

230210 Projecte avançat d'enginyeria de sistemes audiovisuals 16 0 16 8,65 100 

230202 Classificació de patrons: aplicacions en tractament de senyal 6 1 5 7,20 83 

230204 Descripció i recuperació de continguts audiovisuals 1 0 1 9,60 100 

Taula 5b. Assignatures optatives de la Menció de Sistemes Audiovisuals pel quadrimestre 2018-2 

 
Codi Assignatura optativa Menció Sistemes de Telecomunicació Matr NP Apr NM % Apr 

230051 Comunicacions digitals avançades 19 2 14 5,82 74 

230052 Microones 20 0 19 7,03 95 

230053 Antenes 18 0 15 5,50 83 

230055 Comunicacions òptiques 20 0 14 5,07 70 

230054 Radiocomunicacions 26 1 20 6,05 77 

230260 Projecte avançat d’enginyeria de sistemes de telecomunicació 17 0 17 8,62 100 

230251 Radar 11 0 10 7,00 91 

230252 Sistemes d’observació de la terra i teledetecció 14 0 14 7,29 100 

230253 Laboratori de comunicacions mòbils 5 0 5 8,00 100 

Taula 6a. Assignatures optatives de la Menció de Sistemes de Telecomunicació pel quadrimestre 2018-1 

 
Codi Assignatura optativa Menció Sistemes de Telecomunicació Matr NP Apr NM % Apr 

230051 Comunicacions digitals avançades 33 0 29 7,06 88 

230052 Microones 27 1 25 7,77 93 

230053 Antenes 29 1 28 7,71 97 

230055 Comunicacions òptiques 36 0 32 6,39 89 

230054 Radiocomunicacions 19 2 13 6,26 68 

230260 Projecte avançat d’enginyeria de sistemes de telecomunicació 16 0 16 7,81 100 

230253 Laboratori de comunicacions mòbils 8 0 8 7,90 100 

230257 Telecomunicació espacial 14 0 14 6,82 100 

Taula 6b. Assignatures optatives de la Menció de Sistemes de Telecomunicació pel quadrimestre 2018-2 

 
Codi Assignatura optativa Menció Sistemes Telemàtics Matr NP Apr NM % Apr 

230041 Infraestructures de xarxa 26 0 26 6,27 100 

230075 Transport, control i gestió a internet 28 0 21 5,43 75 

230066 Anàlisi i avaluació de xarxes 16 0 13 5,80 81 

230160 Software per a aplicacions distribuïdes 16 0 16 7,59 100 

230161 Sistemes de suport a les comunicacions mòbils 20 0 15 5,87 75 

230047 Disseny d’aplicacions telemàtiques 24 0 24 8,14 100 

230162 Projecte avançat d’enginyeria de sistemes telemàtics 22 0 22 8,60 100 

230153 Planificació de xarxes de comunicacions 2 0 2 9,30 100 

230155 Gestió de xarxes i serveis 2 0 2 5,90 100 
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230156 Gestió d’internet 7 0 7 7,35 100 

Taula 7a. Assignatures optatives de la Menció de Sistemes Telemàtics pel quadrimestre 2018-1 

 
Codi Assignatura optativa Menció Sistemes Telemàtics Matr NP Apr NM % Apr 

230041 Infraestructures de xarxa 31 0 29 6,84 94 

230075 Transport, control i gestió a internet 35 0 30 6,45 86 

230066 Anàlisi i avaluació de xarxes 35 0 31 6,65 89 

230160 Software per a aplicacions distribuïdes 34 0 34 7,48 100 

230161 Sistemes de suport a les comunicacions mòbils 26 0 23 5,56 88 

230047 Disseny d’aplicacions telemàtiques 17 0 17 7,00 100 

230162 Projecte avançat d’enginyeria de sistemes telemàtics 15 0 15 9,22 100 

230151 Simulació de xarxes 3 0 3 8,50 100 

230152 Codificació i seguretat de la informació 3 0 3 6,66 100 

230156 Gestió d’internet 10 0 10 6,90 100 

Taula 7b. Assignatures optatives de la Menció de Sistemes Telemàtics pel quadrimestre 2018-2 

 
Codi Assignatura optativa Menció Sistemes Electrònics Matr NP Apr NM % Apr 

230120 Disseny de sistemes electrònics digitals 13 0 13 7,18 100 

230121 Electrònica de potència i sistemes de control 15 0 13 6,18 87 

230122 Instrumentació i sistemes de mesura 8 0 8 6,86 100 

230035 Fonaments de micro i nanotecnologies 15 2 13 7,21 87 

230036 Electrònica de comunicacions 17 0 16 6,94 94 

230123 Projecte avançat d’enginyeria de sistemes electrònics 15 0 15 8,82 100 

230105 Sensors, actuadors i microcontroladors en robots mòbils 10 0 10 8,34 100 

230108 Control remot de sistemes 3 0 3 9,16 100 

230115 Electrònica intel·ligent 8 0 8 7,77 100 

Taula 8a. Assignatures optatives de la Menció de Sistemes Electrònics pel quadrimestre 2018-1 

 
Codi Assignatura optativa Menció Sistemes Electrònics Matr NP Apr NM % Apr 

230120 Disseny de sistemes electrònics digitals 24 1 23 6,47 96 

230121 Electrònica de potència i sistemes de control 21 2 18 6,73 86 

230122 Instrumentació i sistemes de mesura 24 0 24 7,30 100 

230035 Fonaments de micro i nanotecnologies 26 3 17 5,12 65 

230036 Electrònica de comunicacions 15 2 12 6,55 80 

230123 Projecte avançat d’enginyeria de sistemes electrònics 19 0 19 8,58 100 

230102 Introducció a l’energia solar fotovoltaica 2 0 2 7,50 100 

230107 Electrònica de l’automòbil 6 0 6 7,91 100 

230114 Disseny de sistemes de DSP en temps real amb FPGAs 6 0 6 7,85 100 

230302 Energies renovables 9 2 7 9,00 78 
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Taula 8b. Assignatures optatives de la Menció de Sistemes Electrònics pel quadrimestre 2018-2 

 
Codi Assignatura optativa comuna o seminari Matr NP Apr NM % Apr 

230206 Matlab i les seves aplicacions en enginyeria 12 1 9 7,36 75 

230804 Astronomia i radioastronomia 5 1 4 8,14 80 

230805 Escriptura tècnica en Anglès 2 0 2 5,70 100 

230300 Àlgebra lineal, codis lineals i esquemes de compartició de secrets 8 1 7 7,57 88 

230301 Simulació i anàlisi de circuits mitjançant PSPICE 9 0 8 9,18 100 

230309 Una introducció pràctica al Matlab 14 0 14 7,39 100 

230311 Crear el teu futur: un simple treball o la teva autèntica passió 21 2 19 9,60 90 

230312 Administració de sistemes Linux 14 0 14 8,42 100 

230316 Introducció a les matemàtiques 100 5 95 6,07 95 

230318 Projecte de cooperació amb tecnologies WiFi 6 0 6 7,83 100 

230320 L’enginyeria financera a la planificació econòmica d’inversions 20 0 20 8,16 100 

230322 Tècniques estadístiques per xarxes socials i la www 9 0 9 9,41 100 

230323 Identificació de pigments amb espectroscòpia Raman 2 0 2 6,25 100 

230325 Introducció a l’aprenentatge profund 36 4 31 7,39 86 

Taula 9a. Assignatures optatives comunes i Seminaris pel quadrimestre 2018-1 

 
Codi Assignatura optativa comuna o seminari Matr NP Apr NM % Apr 

230206 Matlab i les seves aplicacions en enginyeria 12 0 12 8,56 100 

230800 Física quàntica 4 0 4 8,40 100 

230805 Escriptura tècnica en Anglès 2 0 2 7,55 100 

230807 Màrqueting, tecnologia i competències directives a l’empresa 3 0 3 8,73 100 

230811 Innovació basada en reptes 4 0 4 9,25 100 

230816 Big data i programació en R 7 0 7 7,28 100 

230306 3D amb Kinect, seminari pràctic 13 1 12 9,11 92 

230326 Implementació d’una petita xarxa social en el núvol 6 0 6 10,00 100 

230327 Processament de senyal musical 14 0 14 9,24 100 

230328 Aprenent amb Python 22 2 20 8,86 91 

230329 Aprenentatge automàtic per reforç 13 1 12 9,10 92 

Taula 9b. Assignatures optatives comunes i Seminaris pel quadrimestre 2018-2 
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6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació. (GRETST) 

Les enquestes d’inserció laboral que realitza l’AQU periòdicament no inclouen encara resultats 
atès que la darrera realitzada correspon a la promoció 2012-13, i els primers titulats del GRETST 
que van cursar el grau sencer (sense adaptar parcialment altres estudis cursats prèviament) van 
acabar els estudis a l’estiu de 2019.  

 
Taules d’indicadors de Resultats Acadèmics a la secció 5.1.2 i de Satisfacció de l’Estudiantat, i 
Graduats i Graduades a la secció 5.1.3 de [Memòria 2018-2019]. 
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Grau	en	Enginyeria	Electrònica	de	Telecomunicació	(GRELEC)	
 
6.1  Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i 

amb el nivell del MECES de la titulació. (GRELEC) 

Els objectius MECES estan associats intrínsecament a la memòria de verificació del grau i, per 
tant, es considera que la titulació els compleix ja que es manté el pla definit al document de 
verificació. S’ha de dir, no obstant, que el grau es troba encara en la seva fase d’implantació i, 
per tant, no es poden donar resultats estadístics fiables. 
En particular, encara no hi ha cap estudiant que faci pràctiques externes ni s’hagi matriculat del 
treball de fi de grau. 
Tot i que hi ha poques dades disponibles, la satisfacció de l’estudiant es pot considerar bona tal 
i com es veu a les enquestes realitzades, amb elevada participació, i la valoració realitzada a 
les reunions de coordinació horitzontal.   
Com s’ha indicat, atesa la fase actual d’implantació del pla, encara falten anys per poder donar 
una valoració de satisfacció dels futurs titulats al grau. 

 
6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (GRELEC) 

Les assignatures del grau fan una combinació de diferents metodologies docents, totes elles 
habituals dins del camp de l’enginyeria. 
Una part de la dedicació presencial es realitza en classes magistrals teòriques i de resolució de 
problemes. La mida de grup no arriba als 60 estudiants i, per tant, es pot aconseguir una 
adequada interacció amb els estudiants. De fet, la bona interacció entre els estudiants i els 
professores ha estat una valoració positiva habitual a les reunions de coordinació horitzontal. 
Una part important de les assignatures de la titulació combina els continguts teòrics i de 
problemes amb sessions de laboratori de caire pràctic. En general amb una mida no superior a 
20 estudiants que treballen en grup de dues persones. 
El pla d’estudis inclou també continguts de treball en grups de major grandària per assignatures 
basades en projectes però, atès que aquest és un grau nou, aquestes assignatures encara no 
s’han arribat a implementar. 
De la mateixa manera que l’aprenentatge es fa mitjançant diferents mètodes que s'adeqüen als 
diferents continguts de les matèries, l’avaluació intenta també validar l’assoliment de les 
diferents competències. Pels continguts teòrics, una part de l’avaluació es realitza amb proves 
escrites al final del curs però també es realitzen proves d’avaluació contínua, distribuïdes durant 
el curs, que permeten a l’estudiant valorar el grau d’assoliment dels objectius de cada 
assignatura. En el cas dels continguts pràctics, l’avaluació combina, en general, el treball 
realitzat i demostrat dins del laboratori amb la presentació d’informes del treball pràctic que 
permeten no tan sols avaluar els resultats obtinguts sinó també la capacitat de presentar, amb 
qualitat, els resultats experimentals. 

El mètode d’avaluació pot ser diferent a cada assignatura com a conseqüència del gran ventall 
d’opcions disponibles. Per tal de garantir un coneixement adequat de l’estudiant sobre el mètode 
d’avaluació, aquest es publica a les guies docents disponibles a la web de l’escola. 

Com s’ha comentat abans, aquest grau no té encara estudiants de pràctiques curriculars. La 
metodologia proposada per aquests continguts es basa en la interacció de l’estudiant amb el 
seu responsable dins de l’empresa on fa les pràctiques i en la supervisió per part d’un professor 
tutor de l’escola. 
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En el cas de projectes de fi de grau està previst que l’avaluació es realitzi per part d’un tribunal 
que consideri no només l’assoliment dels objectius del projecte sinó també la metodologia 
realitzada i la capacitat de l’estudiant de presentar públicament el projecte realitzat. 

 
6.3  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

(GRELEC) 

La fase actual d’implantació del grau GREELEC no és adequada per valorar els indicadors 
acadèmics. Tot i això, es poden comentar alguns resultats preliminars. 
En particular, la relació entre el nombre de crèdits ordinaris superats pel total de l’alumnat entre 
el nombre de crèdits presentats es troba al voltant del 70%. Tenint en compte que aquesta 
correspon al primer curs i dins de la fase selectiva, es pot considerar com a una bona dada 
considerant l’alt nivell d’exigència que demana la titulació. 
Encara és d’hora per valorar la fase inicial que correspon al primer any acadèmic (dos 
quadrimestres) i, encara no hi ha dades fora d’aquesta fase, però en general els resultats 
obtinguts són adequats pel nivell d’exigència. 
Tot i que hi ha algunes diferències entre assignatures, hi ha una certa tendència a tenir resultats 
uniformes en la taxa d’aprovats. Això és especialment cert en el segon quadrimestre quan els 
estudiants ja han superat la fase d’entrada a l’entorn universitari. 

 
6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. (GRELEC) 

Les enquestes d’inserció laboral que realitza l’AQU periòdicament no inclouen encara resultats 
atès que la darrera realitzada correspon a la promoció 2012-13, i el GRELEC es troba encara 
en fase d’implantació. De fet, els primers titulats del GRELEC que cursin el grau sencer acabaran 
a la promoció 2023-24. 
Tot i això, durant el procés d’elaboració del pla d’estudis es va fer una consulta a l’entorn 
empresarial proper i com a resultat es va comprovar una bona adequació de les competències 
associades al grau respecte de les necessitats empresarials dins del seu àmbit. 

 
Taules d’indicadors de Resultats Acadèmics a la secció 5.2.2 i de Satisfacció de l’Estudiantat a la 
secció 5.2.3 de [Memòria 2018-2019]. 
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Grau	en	Enginyeria	Física	(GEF)	
 
6.1  Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i 

amb el nivell del MECES de la titulació. (GEF) 

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 món relacionat amb la física i les noves tecnologies, 
així com en altres enginyeries (telecomunicació, electrònica, industrial, ...). Les assignatures del 
grau s'implementen d'acord a la definició donada en la memòria de verificació del mateix, que 
va ser valorada favorablement per l'AQU, i per tant assoleixen els objectius del MECES. Al web 
del GEF (secció ‘Estudis’, apartat ‘Competències’), es troben les competències específiques i 
genèriques 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. 

El pla d’estudis consta 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, 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. Cal 
destacar la formació teòrica i pràctica que reben els estudiants en Mètodes Numèrics i 
Computacionals a 1er i 2on. La formació més pràctica es concentra a 3er i 4rt curs del grau, amb 
la finalitat de fer pràctiques de laboratori més complexes i interessants quan els estudiants estan 
més formats i capacitats per aprofitar-les. Destaca l’alt grau d’experimentalitat del 3er curs, amb 
assignatures com Instrumentació i Projectes d’Enginyeria Física 1 i 2.  

Al GEF no està previst que els estudiants facin pràctiques externes obligatòries ni optatives 
curriculars. Tot i així, es promou i facilita que facin pràctiques externes no curriculars, 
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. A la web d'EF es pot consultar la relació de pràctiques no 
curriculars fetes cada any pels estudiants del grau.  

Pel que fa al TFG, el fet que sigui de 30 crèdits (nombre elevat comparat amb el que és més 
habitual a altres graus a l’àmbit de la Física i l’Enginyeria) permet que els estudiants s'hi puguin 
dedicar a temps complet durant el quadrimestre i, si és possible, aprofitar per fer una estada de 
mobilitat internacional. Els estudiants del CFIS acostumen a fer el TFG al quadrimestre de tardor, 
mentre que els altres el fan majoritàriament a la primavera. Pràcticament tots els estudiants del 
CFIS realitzen el TFG a l’estranger. 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 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, i, d’altra banda, els directors externs 
valoren molt bé als estudiants del GEF. 

A les enquestes de satisfacció fetes online per la UPC, el grau de satisfacció dels estudiants 
amb les assignatures es pot considerar positiu (amb una puntuació mitjana dels darrers 3 cursos 
de 3,5 sobre 5), i la valoració dels professors és alta (amb una puntuació mitjana al voltant de 4 
sobre 5 en els darrers 3 cursos). També és alta la satisfacció general dels estudiants amb la 
titulació, amb un valor mitjà en els darrers 3 cursos de 4,4, i és destacable el fet que un 86% 
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d’alumnes (mitjana 3 darreres cursos) triarien la mateixa titulació (algunes enquestes tenen baixa 
participació). 

 
6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (GEF) 

Cada assignatura del GEF defineix en la guia docent la metodologia i activitats docents així com 
el mecanisme d'avaluació corresponents. Les guies docents es revisen i publiquen cada any. La 
metodologia docent que segueixen les diferents assignatures s'adapta al tipus específic de 
matèria, més teòrica, amb contingut experimental o les de projectes d'enginyeria física. Les 
primeres utilitzen les classes magistrals combinades amb classes de resolució de problemes. 
Les assignatures amb pràctiques s'imparteixen en grups petits adequats a la capacitat de cada 
laboratori docent.  
A la majoria d'assignatures obligatòries l'avaluació consisteix en un examen parcial a meitat de 
quadrimestre i un examen final. El calendari lectiu inclou una setmana d’exàmens sense 
docència a meitat de quadrimestre. A les assignatures sense pràctiques el pes del parcial 
acostuma a estar al voltant d'un 30%, el del final d’un 65% i el de activitats addicionals entre el 
5% i el 15%. A les assignatures de Projectes d'Enginyeria Física 1 i 2 només es tenen en compte 
les pràctiques i projectes realitzats. 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. Tota la informació rellevant del procés d'avaluació 
de les assignatures es publica a l’inici de curs a les guies docents, i els resultats de les proves 
parcials i treballs es comuniquen a l’estudiant al llarg del curs. Els estudiants que no superen 
una assignatura al final del quadrimestre tenen l'oportunitat de fer un examen extraordinari a 
final de curs. 
Aquest conjunt de mètodes d’avaluació, què és públic, i es correspon al sistema d'avaluació 
indicat al document de verificació, 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. 
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, 
sinó que hi ha altres indicadors com els informes molt favorables que fan els directors externs 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 cada curs. L'alt nivell assolit es posa de 
manifest al final de cada curs, quan els estudiants 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 GEF. 

 
6.3  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

(GEF) 



Informe de Seguiment de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona  

51/63 

 
 
 

 

A la memòria de verificació del GEF es va estimar que la taxa d'eficiència seria del 85%, la 
d'abandonament del 25% i la de graduació del 30%. En tots casos, els valors d'aquests 
indicadors obtinguts en les dades corresponents als quatre últims cursos (15/16, 16/17, 17/18, 
18/19) són molt millors que els valors inicials previstos. Els valors mitjans en aquests quatre 
cursos han estat d’un 95% per la taxa d’èxit, d’un 92% per la taxa de rendiment, d’un 21% per 
la taxa d’abandonament, d’un 75% per la taxa de graduació i d’un 97% per la taxa d’eficiència. 
Una eficiència (relació percentual entre els 240 crèdits del pla d'estudis i la mitjana del total de 
crèdits matriculats per un estudiant fins graduar-se) entre els graduats cada curs que frega el 
100%, vol dir que els estudiants repeteixen molt poques assignatures. Els pocs que repeteixen 
acostumen a ser els mateixos, mentre que la majoria no ho fa. 
En relació als estudiants que abandonen el grau, a partir de la taula sobre l'evolució de les 
diferents cohorts  es poden distingir tres grups; els que abandonen al primer any, els que ho fan 
al segon, o els que són del CFIS. Entre els que ho fan al primer any hi ha els que han accedit al 
grau per vies alternatives a la 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. 
Per cursos del pla d’estudis, el rendiment a cada curs és proper al 90%, arribant al 100% els 
dos darrers cursos, i amb la de 1r una mica superior a la de 2n.  La nota mitjana és baixa tenint 
en compte la nota de tall d'entrada. Al voltant de 7 a 1r, inferior a 7 a 2n, superior a 7 a 3r, 
superior a 9 a 4t. El rendiment i la nota mitjana indiquen que 2n és el curs més difícil del pla 
d'estudis. Aquest rendiment alt és l'esperat tenint en compte la nota de tall dels estudiants que 
accedeixen al grau. 

 
6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. (GEF) 

Hem aconseguit fer el seguiment d'un 70% del més d'un centenar de graduats de les tres 
primeres promocions, i sabem que la majoria han fet o fan un màster. Més d'un 40% el fan a 
l'estranger, quasi tots en universitats diferents. D'entre els que fan el màster a Catalunya, 
destaca el de Fotònica organitzat conjuntament par la UPC, la UB i la UAB, a banda del Màster 
in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME) que fan alguns estudiants 
del CFIS que han fet la doble titulació amb matemàtiques. 

 
Taules d’indicadors de Resultats Acadèmics a la secció 5.3.2 i de Satisfacció de l’Estudiantat, i 
Graduats i Graduades a la secció 5.3.3 de [Memòria 2018-2019]. 
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Master’s	degree	in	Telecommunications	Engineering	(MET)	
 
6.1  Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i 

amb el nivell del MECES de la titulació. (MET) 

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 amb 120 ECTS i assignatures de 5 ECTSs, i per tenir una 
alta flexibilitat tot i la rigidesa que imposa l'ordre ministerial CIN/355/2009. 
A l’inici dels estudis, els alumnes han de cursar un bloc de 45 ECTS que conté 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 o bé 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, pot triar una intensificació i 
encara li resten 30 ECTS per fer assignatures de qualsevol àrea de les telecomunicacions. En 
canvi, si un estudiant prefereix especialitzar-se en una àrea de coneixement, pot arribar a cursar 
un total de 45 ECTS en assignatures triant l’especialització pròpia d’aquella àrea més 30 ECTS 
addicionals corresponents al TFM. Aquesta darrera opció és un itinerari dins del MET amb un 
alt grau d’especialització.  
Per tal de poder donar aquesta flexibilitat, el màster disposa d'unes 60 assignatures pròpies de 
5 ECTS, 12 seminaris intensius de 2,5 ECTS, i també es permet cursar fins a 15 ECTS d'altres 
plans d'estudis de temàtica associada, com per exemple, informàtica i 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-se en la recerca dins 
el màster. En concret, s'han definit 3 assignatures d'iniciació a la recerca on els alumnes 
comencen a treballar en l'entorn d'un projecte de recerca sota la supervisió d'un tutor, i també hi 
ha la possibilitat de realitzar el TFM en tasques de recerca. En resum, es poden cursar fins un 
màxim de 45 ECTS en recerca dins del MET.  
De forma similar, el MET es pot cursar seguint una formació més propera a un entorn 
empresarial. L'estudiant que opta per aquesta via pot fer 15 ECTS de pràctiques externes 
curriculars amb l'extensió del TFM, amb lo que pot acabar el màster havent cursat 45 ECTS 
formant-se en una empresa. 
El màster es cursa en anglès pel que atrau a nombrosos estudiants estrangers, i els estudiants 
autòctons 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. Tot això afavoreix la internacionalització dels estudis del MET. 
La qualitat, flexibilitat i internacionalització del MET juntament amb el pla d'estudis, les 
assignatures, els seus continguts i la seva distribució fan que el MET s'adapti perfectament a 
tots els perfils de l'estudiantat i dóna una resposta coherent a les necessitats dels estudiants 
actuals. 
Els TFM assoleixen els objectius de formació plantejats a la memòria de verificació 
corresponents a cada una de les competències. 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 
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pertanyen a les diferents línies de recerca, i en nombroses ocasions els TFM estan relacionats 
en projectes de recerca del professor. Això incrementa la motivació tant de l’estudiant com del 
director del TFM, i afavoreix una orientació personalitzada per part del professor cap a l'estudiant 
durant tota la fase de desenvolupament del projecte. Els TFM també es poden realitzar en una 
universitat estrangera o en empreses. A la taula següent es mostra l’evolució del nombre de 
TFMs presentats en cada modalitat en els darrers 3 cursos.  
 
Curs Modalitat A 

(UPC) 
Modalitat B 
(Empresa 
nacional) 

Modalitat C 
(Universitat 
estrangera) 

Modalitat D 
(Empresa 

estrangera) 

TOTAL 

2016-2017 31 3 11 7 52 
2017-2018 27 8 11 6 52 
2018-2019 36 5 18 2 61 

Pel que fa a la satisfacció dels graduats amb el pla d’estudis, (“Satisfacció general amb la 
titulació”), el resultat és positiu (puntuació mitja dels cursos 16/17 i 17/18 de 3,65 en una escala 
de 1 a 5. Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb les assignatures (“En conjunt estic 
satisfet/a amb aquesta assignatura”), el resultat és positiu (puntuació mitja dels cursos 16/17, 
17/18 i 18/19 de 3,57 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 16/17, 17/18 i 18/19 de 3,93 a la mateixa escala).  

 
6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (MET) 

Cada assignatura del MET defineix en la guia docent la metodologia i activitats docents així com 
el mecanisme d'avaluació corresponents. Les guies docents es revisen i publiquen cada any. 
Pel que fa a la metodologia docent, es realitzen classes magistrals per la teoria, de problemes, 
de pràctiques en laboratori, i de treball individual i en grup. La majoria de les assignatures són 
de 5 ECTS corresponents a 3 hores setmanals presencials en les que es realitzen classes de 
teoria, problemes i/o pràctiques. A les classes de teoria el professor exposa els continguts teòrics 
de l'assignatura, i interactua sempre amb els estudiants per proposar qüestions i per respondre 
als seus dubtes o inquietuds amb els conceptes presentats. A les classes de problemes el 
professor proposa la resolució d’exercicis als estudiants on cal emprar els conceptes explicats 
a les classes de teoria, i on l'estudiant es familiaritza amb els conceptes del tema mitjançant la 
pràctica activa. Pel que fa a les pràctiques al laboratori, 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. 
L’avaluació de les assignatures pot variar per tal d’adaptar-se a les mides dels grups i a la 
metodologia docent que utilitzen. D’aquesta manera els alumnes s’enfronten a diversos 
mecanismes d'avaluació, fet que redunda en una formació més transversal de l’estudiantat. En 
general, els mecanismes d'avaluació són exàmens parcials i finals; activitats d’avaluació del 
laboratori amb memòries, lliuraments dels resultats i controls; presentacions de treballs 
individuals o grupals; i avaluació d’exercicis realitzats a casa o a classe. 
Pel que fa a l'avaluació del TFM, es nomena un tribunal format per 3 professors per a cada 
defensa de TFM. Un membre del tribunal és el director del TFM, un altre és un professor del 
departament del director i també especialista en l'àrea del TFM, i el tercer membre és d'un altre 
departament i no és especialista en el tema. D'aquesta forma el treball és valorat des d'un punt 
de vista molt detallat pels professors especialistes, i des d'un punt més generalista i de públic 
no especialitzat pel tercer professor. La normativa publicada a la web de l’Escola especifica com 
s'ha de realitzar tot el procés de publicació de la memòria i defensa pública del TFM. La rúbrica 
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d’avaluació del TFM també es publica a la web de l’Escola i inclou una rúbrica pel director del 
TFM, i una pel tribunal que contempla l’avaluació de la memòria i treball, i de la presentació oral. 
Aquest mecanisme funciona correctament i permet l’avaluació del treball des de diferents 
vessants. 

 
6.3  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

(MET) 

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%. 
Els resultats globals de la titulació dels anys acadèmics 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19 
són:  
1. Taxa de rendiment: Es manté estable al voltant del 90%. Aquesta taxa té en compte els crèdits 
superats respecte als matriculats, i per tan indica que els alumnes tenen un bon rendiment en 
les assignatures que matriculen. 
2. Taxa d’eficiència: Es manté estable al voltant del 95%, tot i que hi ha una petita tendència 
decreixent el darrer curs (2018-19) que la fa baixar al 93,2%. Està per sobre de l’eficiència 
prevista en la memòria de verificació i es deguda a l’alt rendiment dels estudiants en les 
assignatures que matriculen, que fa que en la major part dels casos només utilitzin una 
convocatòria per superar les assignatures. 
3. Taxa de graduació: Actualment té tendència a estabilitzar-se al voltant del 75%, que està per 
sobre del valor del 65% previst. Aquest indicador està relacionat amb el temps que han 
necessitat els graduats per tal d’acabar el màster en el temps previst o com a màxim un any 
més (en el cas del MET, 2 o 3 anys).  
4. Taxa d’abandonament: Té tendència a estabilitzar-se al voltant del 12%, que està al voltant 
del 10% previst en la memòria de verificació. El càlcul d’aquesta taxa d’abandonament inclou 
als estudiants que alenteixen el seu ritme de matrícula en el màster, deixant alguns 
quadrimestres sense matricular, encara que continuïn matriculant assignatures posteriorment. 
La realitat és que el valor real d’estudiants que abandonen els estudis és molt menor. 
En general, com es pot observar, els indicadors acadèmics són molt bons i superen els 
planificats en el document verifica. 

 
6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. (MET) 

Les enquestes d’inserció laboral que realitza l’AQU periòdicament no inclouen encara resultats 
del MET atès que la darrera realitzada correspon a la promoció 2012-13. 

 
Taules d’indicadors de Resultats Acadèmics a la secció 5.4.2 i de Satisfacció de l’Estudiantat, i 
Graduats i Graduades a la secció 5.4.3 de [Memòria 2018-2019]. 
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Master's	degree	in	Electronic	Engineering	(MEE)	
 
6.1  Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i 

amb el nivell del MECES de la titulació. (MEE) 

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). 
Els resultats d’aprenentatge pretesos en aquest pla d’estudis es detallen a la memòria de 
Verificació i 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. A través de les 
assignatures optatives i/o del TFM, l’estudiant pot millorar la profunditat i el nivell d’assoliment 
d’aquests resultats d’aprenentatge. 
La temàtica dels TFMs defensats i/o matriculats fins ara és concorde amb les diverses àrees 
d’intensificació de continguts, que alhora es corresponen a les diverses línies de recerca del 
professorat. Atès l’elevat perfil investigador del professorat associat al màster, actualment no cal 
el vistiplau del responsable acadèmic del Màster per a engegar un TFM. Els TFM també es 
poden desenvolupar a l’empresa o en una universitat estrangera. La següent taula mostra 
l’evolució del nombre de TFMs presentats en cada modalitat en els darrers 3 cursos. S’observa 
que el número de TFMs realitzats a la UPC és molt similar als realitzats en una empresa 
nacional, fet que demostra que el nivell assolit pels nostres estudiants s’adequa a la demanda 
del teixit empresarial de l’entorn. 
 
Curs Modalitat A 

(UPC) 
Modalitat B 
(Empresa 
nacional) 

Modalitat C 
(Universitat 
estrangera) 

Modalitat D 
(Empresa 

estrangera) 

TOTAL 

2016-2017 10 9 3 0 22 
2017-2018 11 5 1 1 18 
2018-2019 12 12 0 1 25 

 
Les pràctiques externes no són obligatòries en el màster, però l’estudiant que ho desitgi pot 
cursar 15 ECTS en pràctiques curriculars. De fet, la trajectòria habitual de l’estudiant que fa 
pràctiques és estendre-les de cara a fer el TFM a la mateixa empresa. Les empreses implicades 
a les pràctiques són les de referència en l’àmbit de l’enginyeria electrònica a l’entorn de l’escola 
com poden ser Hewlett Packard, Ficosa, Idneo o Monolithic Power Systems.  
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb les assignatures, si mirem la mitjana en la 
resposta a la pregunta “En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura”, el resultat és positiu 
amb un 3,6-3,7 en una escala de 1 a 5 en els darrers tres cursos. 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 amb una puntuació mitja de 4 en els darrers tres 
cursos. 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. 
Pel que fa a la satisfacció dels graduats, les dades més recents que tenim disponibles són dels 
cursos 2016-17 i 2017-18. A aquest darrer curs, el percentatge de respostes no és significatiu 
(17,6 %) i per tant no analitzarem aquestes dades per la seva falta de validesa estadística. En 
quant al curs 2016-17, trobem un resultat positiu amb una mitjana de 3,8 sobre l’escala de 1 a 5 
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a la pregunta de “Satisfacció general amb la titulació”. A més el 62,5 % dels graduats que han 
respòs tornarien a escollir la mateixa titulació i un molt notable 100 % la mateixa universitat. 

 
6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (MEE) 

Les metodologies docents emprades a la titulació es detallen a l’apartat 5.3 de la memòria de 
Verificació, 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). 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. Les activitats formatives són les següents: 

• 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 continuat de l’assignatura.  

• 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. 

• 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 
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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 
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. 
El sistema d’avaluació es publica a les corresponents guies docents i és particular per a cada 
assignatura. Aquests sistemes d´avaluació són coherents amb els que es van indicar a la 
memòria de verificació i cada assignatura utilitza una combinació dels diversos mètodes 
d’avaluació definits a la memòria de verificació que són examen parcial i/o final escrit; exercicis 
puntuals a treballar a classe o a casa; treballs individuals, presentats per escrit o oralment; 
treballs en grup, presentats per escrit o oralment; i pràctiques de laboratori. 
Pel que fa al TFM, i tal com s’especifica a la seva Normativa, 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. Els resultats d’aprenentatge aconseguits a través del TFM, 
detallats a la memòria de Verificació, apartat 5.5.1.2, presenten una clara correspondència amb 
els descriptors del MECES per al nivell de Màster (Article 7.2, RD 1027/2011). Pel que fa a 
l’avaluació del TFM, el coordinador acadèmic del MEE dóna el vistiplau a un tribunal específic 
per a cada TFM que inclou el tutor del TFM a la UPC (secretari), un professor doctor de l’escola 
amb coneixements tècnics suficients per avaluar el TFM (president) i un professor doctor de 
l’escola d’un departament extern als altres dos (vocal). A més, la defensa del TFM és pública. 
D’aquesta manera s’assegura una avaluació del TFM transparent, pertinent i fiable. 
Tal i com s’ha mencionat abans, les pràctiques al Màster in Electronic Engineering no són 
obligatòries, però sí que existeix la possibilitat de fer pràctiques curriculars per 15 ECTS optatius. 
La supervisió acadèmica es fa mitjançant un tutor de pràctiques a l’escola mitjançant un aplicatiu 
on l’estudiant va pujant els diferents reports. A l’acabar el període de pràctiques se li demana al 
tutor en l’empresa que faci una avaluació del treball desenvolupat per l’estudiant. Amb tota 
aquesta informació, les pràctiques s’avaluen de forma fiable. 

 
6.3  Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació. 

(MEE) 

A continuació es presenta una taula amb l’evolució de les taxes de rendiment, abandonament, 
graduació i eficiència dels darrers tres cursos dels quals tenim dades: 
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Curs Taxa de 
rendiment 

(%) 

Taxa 
d’abandonament 

(%) 

Taxa de 
graduació 

(%) 

Taxa 
d’eficiència 

(%) 
2016-2017 86,4 24,1 55,2 93,5 
2017-2018 82,3 15,4 46,2 96,7 
2018-2019 83,7 25,7 42,9 95,6 

Tot i no haver definit una taxa de rendiment prevista per al màster MEE a la memòria de 
verificació, el seu valor està estabilitzat entre el 82-86 %. Com que en aquesta titulació no hi ha 
fase selectiva, aquesta taxa es calcula com el ratio entre crèdits superats respecte als 
matriculats. Per tant, el seu valor indica un bon rendiment dels estudiants a les assignatures 
matriculades. 
En quant a la taxa d’abandonament, a la memòria de verificació estava previst un valor del 25 
%. Efectivament, aquesta taxa es mou al voltant d’aquest valor exceptuant el curs 17-18. Ja en 
la memòria de verificació es considerava raonable que un 25% dels estudiants que entren 
abandonessin per diferents motius. A partir d’un petit anàlisi cas per cas podem identificar els 
tres principals: els continguts i/o nivell del MEE no és el que esperaven els estudiants 
abandonant després del primer quadrimestre; estudiants majoritàriament estrangers que no 
s’han adaptat al màster; i estudiants que han avançat en el màster però abandonen al ser atrets 
per l’empresa abans de titular-se. Aquests darrers casos són els més preocupants i s’insta als 
estudiants en risc que s’apropin al seu professor tutor o al coordinador del màster per ajudar-los 
a trobar la forma més adient per cada cas (pràctiques en empresa i /o TFM en empresa) per tal 
d’aconseguir el títol. 
Per altra banda, la taxa de graduació prevista a la memòria de verificació era del 50 %. Tot i que 
els valors obtinguts no es troben lluny del previst, es veu una clara tendència a la baixa en els 
darrers tres anys. Aquesta taxa té en compte els estudiants graduats d’una cohort que finalitzen 
els estudis en el temps previst o en un any més. Aquesta davallada ja ha estat identificada a 
través d’una enquesta als estudiants on es demostra que un alt percentatge està compaginant 
treball i estudis i els obliga a alentir el seu ritme de matrícula. La majoria dels contractes són 
conseqüència de la demanda a les empreses de l’àmbit de l’electrònica i per tant es pot 
considerar un bon indicador de la inserció laboral dels estudiants (un altre indicador en el mateix 
sentit és el clar augment de TFM en modalitat B d’Empresa). No gens menys, una inserció massa 
aviat penalitza la taxa de graduació i també la d’abandonament. De nou la figura del tutor o del 
coordinador del màster és crucial per definir un itinerari optimitzat i personalitzat per a cada 
estudiant. 
Aquests indicadors juntament amb la relativament baixa taxa de graduació suggereixen la 
possibilitat de reconvertir el MEE cap a un format més curt de 90 ECTS. Per tant es proposa 
com a acció de millora l’estudi de viabilitat i oportunitat per a reconvertir el MEE en un màster 
de 90 ECTS. La viabilitat d’aquesta reconfiguració i com trobar la millor opció s’ha de discutir en 
detall amb totes les parts implicades i tenint en compte les condicions de contorn. 
Finalment, la taxa d’eficiència es troba estable al voltant del 93-96 %, molt per sobre del seu 
valor previst del 85 %. Aquesta elevada taxa demostra que els estudiants titulats utilitzen molt 
poc la via de reconeixement de crèdits fora de les activitats acadèmiques previstes. 

 
6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. (MEE) 

Les enquestes d’inserció laboral que realitza l’AQU periòdicament no inclouen encara resultats 
del MEE atès que la darrera realitzada correspon a la promoció 2012-13. 

 
Taules d’indicadors de Resultats Acadèmics a la secció 5.5.2 i de Satisfacció de l’Estudiantat, i 
Graduats i Graduades a la secció 5.5.3 de [Memòria 2018-2019]. 
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Master’s	degree	in	Photonics	(MPho)	
 
6.1  Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos i 

amb el nivell del MECES de la titulació. (MPho) 

Els resultats d’aprenentatge a assolir en el MPho estan agrupats en competències bàsiques, 
generals, transversals i específiques, i són coherents amb el nivell establert al MECES. 
L’objectiu del MPho 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 l’ICFO. 
El pla d’estudis del MPho és de 60 ECTS, de manera que es cobreixen totes les competències 
del màster. L’estudiant ha de fer 20 ECTS d’assignatures obligatòries en matèries que li aporten 
coneixement de fonaments de la fotònica (“Introduction to Photonics. Optics and Lasers” i “Beam 
propagation and Fourier Optics”), formació experimental (“Photonics Laboratory”) i en 
emprenedoria (“Business and patents in Photonics”), que constitueix una aposta estratègica del 
MPho L’optativitat és de 24 ECTS i s’estructura en 5 blocs: “Quantum Optics” (18 ECTS) 
“Biophotonics and Imaging” (9 ECTS), “Materials and nonophotonics” (12 ECTS), 
“Telecommunications and Photonics Circuits” (12 ECTS) i “Optical Engineering” (12 ECTS). 
Aquesta oferta d’optativitat permet a l’estudiant escollir els camps que li resultin més 
interessants, tot i que no hi ha cap normativa que limiti la lliure elecció d’optatives. El TFM és de 
16 ECTS i complementa adequadament l’assoliment de coneixements amb la realització d’un 
treball de nivell. Com que s’ofereixen TFMs relacionats amb totes les àrees d’optativitat, 
l’estudiant pot realitzar el TFM en una de les àrees optatives en les que s’hagi format. 
El MPho es cursa en anglès, fet que atrau a nombrosos estudiants estrangers i permet a la resta 
utilitzar l’anglès com idioma habitual pel desenvolupament professional. Cal remarcar també que 
a les assignatures del màster s’incorporen estudiants del Màster Erasmus Mundus 
“Europhotonics” que realitzen assignatures optatives (30 ECTS) durant el tercer quadrimestre 
del màster a Barcelona. Aquest estudiants, si ho desitgen, també podran realitzar el seu TFM 
de 30 ECTS (el quart semestre) en el mateix context que els del MPho. Tot això fa palès la 
vocació clarament internacional del MPho. 
El calendari lectiu s’organitza en tres blocs que cadascun compta amb sis setmanes de classes 
regulars i una setmana d’exàmens. L’horari de classe s’organitza de manera que totes les 
assignatures tenen 4 hores de classe a la setmana, amb una durada diferent en funció de si són 
assignatures obligatòries de 5 ECTS o optatives de 3 ECTS. Aquesta organització peculiar del 
calendari lectiu permet programar altres activitats complementàries que contribueixen a assolir 
les competències de la formació com són: 

• Setmanes d´activitats. Després de cada període d’exàmens, es reserva una setmana 
dedicada a activitats complementàries organitzades pels professors que han impartit la 
docència durant bloc 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 . 

• Seminaris: Els professors del màster conviden a professors o investigadors d´altres 
institucions i/o empreses per a impartir seminaris sobre temes relacionats amb les seves 
assignatures. 

• 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 
temes. 

El TFM és un treball individual amb una càrrega docent de 16 ECTS i es realitza en finalitzar els 
darrers exàmens durant uns quatre mesos de dedicació exclusiva, d’abril a juliol. Cada curs es 
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publiquen a la web del màster una oferta d’aproximadament 50 ofertes de TFM dels quals els 
alumnes trien el tema en el que tinguin més interès. Els estudiants realitzen el TFM en algun 
dels grups de recerca de les quatre entitats participants en el màster o en alguna empresa del 
sector, de manera que el contacte i guiatge és continuat. 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 nivell de satisfacció dels estudiants amb el màster és elevat com ho mostren els resultats de 
les enquestes corresponents als cursos 2016-17, 2017-18 i 2018-19 (veure taules d’indicadors 
MPho). Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb el pla d’estudis, (“Satisfacció general amb 
la titulació”), el resultat és força positiu (puntuació mitja dels cursos 2017-18 i 2018-19 de 4,5 en 
una escala de 1 a 5). Les valoracions obtingudes pels professors individualment i per les 
assignatures en global són, en general, molt satisfactòries. La puntuació mitjana dels cursos 
2016-17, 2017-18 i 2018-19 a la pregunta “En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura” 
és de 3,8 (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 molt alta, amb 
una puntuació mitja dels cursos 2016-17, 2017-18 i 2018-19 de 4,1.  
Cal tenir present que cada curs el Consell de Màster en la seva reunió anual analitza els 
aspectes que els estudiants han manifestat com a menys satisfactoris i es proposen millores per 
a la seva resolució de cara al curs vinent. 

 
 
6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. (MPho) 

La metodologia docent i les activitats formatives de cada assignatura es publiquen a les guies 
docents disponibles a la web del MPho. Consten de sessions amb exposició de continguts 
teòrics en classes de teoria en aula per part del professor, amb la participació i interacció amb 
l’estudiant; resolució de problemes en classe amb la participació de l’estudiant; sessions 
pràctiques de laboratori individuals o en grup; discussió a l’ aula de problemes i articles, 
realitzada pels alumnes i moderada pel professor; elaboració i presentació de treballs 
cooperatius per part dels estudiants; visites a empreses i laboratoris per part dels estudiants, 
amb la finalitat d’adquirir coneixements pràctics relacionats amb la temàtica de la matèria; i 
assistència a seminaris i conferencies relacionades amb la temàtica de la matèria.  
La metodologia d’avaluació de cada assignatura es publica a la guia docent i, per tant, els 
alumnes la coneixen en iniciar el curs. Els mecanismes d’avaluació utilitzats en el màster es 
detallen a la memòria de verificació i poden ser exàmens parcials i/o finals; avaluació d’exercicis, 
treballs individuals o en grup, presentats per escrit i/o oralment; avaluació de les activitats de 
laboratori a través d’informes i resultats; i assistència a classe, a seminaris a conferències i 
visites a centres de recerca, empreses o institucions d’interès per a la formació. 
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. Es procura que, almenys un dels professors de la comissió sigui especialista en la temàtica 
de cada TFM. El tribunal valora la memòria escrita, la seva presentació i defensa (resposta a les 
preguntes) i es té en compte l’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, fet 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. 

(MPho) 
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Els resultats previstos en la memòria verifica eren: 

• Taxa de graduació: 75% 
• Taxa d’abandonament: 20 % 
• Taxa d’eficiència: 90 % 
• No hi havia valors per a la taxa de rendiment. 
• No hi havia valors per a la taxa d’èxit. 

Com es pot veure en les taules, els indicadors són molt bons superant en tots els casos els 
previstos a la memòria verifica. La taxa d’èxit és superior al 97% i la de rendiment superior al 
94%. La taxa de graduació és superior al 85% en tots els cursos des del 2015-16 fins 2018-19. 
Aquesta taxa es calcula com la relació percentual entre el nombre d'estudiants d'una cohort 
d'entrada que finalitzen els estudis en el temps previst i el nombre d'estudiants de nou ingrés de 
la cohort. Hi ha, però, un nombre baix d’estudiants que prefereixen cursar el màster en dos anys, 
per poder compaginar-ho amb una feina. Això fa que la taxa real de graduació sigui en realitat 
més alta del 85%. 
Pel que fa als estudiants matriculats, si bé estan una mica per sota de les places ofertes a nivell 
efectiu aquestes s’acaben cobrint amb la incorporació d’estudiants del màster Erasmus Mundus 
Europhotonics que decideixen cursar el tercer semestre a Barcelona (curs 15-16: 4 estudiants, 
curs 2016-17: 5 estudiants, curs 2017-18:  6 estudiants i curs 2018-19: 2 estudiants) i estudiants 
amb mobilitat Erasmus que cursen el tercer o quart semestre de la seva titulació de 2 anys (curs 
2015-16: 4 estudiants, curs 2016-17: 14 estudiants, curs 2017-18: 14 estudiants i 2018-19: 9 
estudiants). 
Comparant els indicadors en els diferents cursos es pot veure que encara que hi ha petites 
variacions sempre estan molt per sobre dels previstos en la memòria verifica. 
La taxa d’abandonament és molt baixa i correspon a estudiants que deixen els estudis per motius 
personals. 

 
6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. (MPho) 

A l’igual que 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 en enquestes de 
seguiment, un 64% dels estudiants graduat des de el 2015 fins al 2018 han continuat la seva 
carrera professional amb un doctorat relacionat amb la fotònica per incorporar-se com a 
investigadors o professors en diferents centres d‘investigació i universitats del món. La resta, el 
35%, estan treballant en càrrecs d’especialitzat en fotònica a empreses com per exemple 
Sensofar, Idiada, Ficosa, SnellOptics, Visiometrics, Davalor Salud, Quside i ProCareLight. 
Un resultat molt satisfactori d’aquestes enquestes és que el 76% dels estudiants han trigat 
menys de 3 mesos en trobar una tesis/feina després de la graduació, 15% menys de 6 mesos i 
el resta de 9% menys d’un any. 

 
Taules d’indicadors de Resultats Acadèmics a la secció 5.6.2 i de Satisfacció de l’Estudiantat, i 
Graduats i Graduades a la secció 5.6.3 de [Memòria 2018-2019]. 
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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. 

El Pla de Millora de l’Escola està a l’Informe de Gestió 2018-2019 [InfGes 2018-2019]. 
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