
 

 

Informe de Seguiment del curs 2015-2016  
Escola Politècnica Superior 

 

 

 

Informe de seguiment del curs 2015-2016 – Escola Politècnica Superior    1/74  

 

 

 

 

Informe de seguiment  

 

Escola Politècnica Superior 

 

curs 2015-2016 

 

 

 
 
    Març 2017 

 
 
  



 

 

Informe de Seguiment del curs 2015-2016  
Escola Politècnica Superior 

 

 

 

Informe de seguiment del curs 2015-2016 – Escola Politècnica Superior    2/74  

 
ÍNDEX 

	

1.  DADES IDENTIFICADORES .................................................................................................................. 4 

2.  PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’INFORME DE SEGUIMENT (ISC) ............................................. 8 

3.  VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DELS ESTÀNDARDS D’ACREDITACIÓ ............................... 9 

ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU ............................................................................................ 9 

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. ......................................................................................................... 9 
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. .................................................................................................................................. 9 
1.3. ELS ESTUDIANTS ADMESOS TENEN EL PERFIL D’ACCÉS ADEQUAT PER A LA TITULACIÓ I EL SEU NOMBRE ÉS 

COHERENT AMB EL NOMBRE DE PLACES OFERTES. ...................................................................................................... 10 
1.4. LA TITULACIÓ DISPOSA DE MECANISMES DE COORDINACIÓ ADEQUATS. ............................................................... 10 
1.5. L’APLICACIÓ DE LES DIFERENTS NORMATIVES ES REALITZA DE MANERA ADEQUADA I TÉ UN IMPACTE POSITIU 

SOBRE ELS RESULTATS DE LA TITULACIÓ. .................................................................................................................... 10 
VALORACIÓ DELS PRINCIPALS INDICADORS ESTÀNDARD 1: ......................................................................................... 10 

Graus EPS ................................................................................................................................................................. 10 

Grau en Estudis d’Arquitectura ................................................................................................................................ 13 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, ............................................................................................................... 14 

Grau Enginyeria Agroalimentària ............................................................................................................................ 15 

Grau en Enginyeria Elèctrica .................................................................................................................................... 17 

Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica ......................................................................................... 18 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ........................................................................................................ 19 

Grau en Enginyeria Informàtica ............................................................................................................................... 20 

Grau en Enginyeria Mecànica .................................................................................................................................. 22 

Grau en Enginyeria Química .................................................................................................................................... 23 

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària .............................................................................................................. 25 

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs ................................................................................................... 26 

Master in Mechanics of Material and Structures (MMS) ......................................................................................... 27 

Màster en Enginyeria Industrial ............................................................................................................................... 27 

ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA .................................................................................... 28 

2.1. LA INSTITUCIÓ PUBLICA INFORMACIÓ VERAÇ, COMPLETA, ACTUALITZADA I ACCESSIBLE SOBRE LES 

CARACTERÍSTIQUES DE LES TITULACIONS I EL SEU DESENVOLUPAMENT OPERATIU. .................................................. 28 
2.2. LA INSTITUCIÓ PUBLICA INFORMACIÓ SOBRE ELS RESULTATS ACADÈMICS I LA SATISFACCIÓ. ............................. 28 
2.3. LA INSTITUCIÓ PUBLICA EL SGIQ EN QUÈ S’EMMARCA LA TITULACIÓ. ................................................................ 28 

ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT DE LA TITULACIÓ ......................... 29 
3.1. EL SGIQ IMPLEMENTAT TÉ PROCESSOS QUE GARANTEIXEN EL DISSENY, L’APROVACIÓ, EL SEGUIMENT I 

L’ACREDITACIÓ  DE LES TITULACIONS. ......................................................................................................................... 29 



 

 

Informe de Seguiment del curs 2015-2016  
Escola Politècnica Superior 

 

 

 

Informe de seguiment del curs 2015-2016 – Escola Politècnica Superior    3/74  

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..................................................................................................................................................................... 31 
3.3. EL SGIQ IMPLEMENTAT ES REVISA PERIÒDICAMENT I GENERA UN PLA DE MILLORA PER A LA SEVA MILLORA 

CONTINUA. .................................................................................................................................................................... 34 

ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU ........................................................... 37 

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. ............................................................................................................................................................ 37 
4.2. EL PROFESSORAT DEL CENTRE ÉS SUFICIENT I DISPOSA DE LA DEDICACIÓ ADEQUADA PER DESENVOLUPAR LES 

SEVES FUNCIONS I ATENDRE ELS ESTUDIANTS. ............................................................................................................ 37 
4.3. LA INSTITUCIÓ OFEREIX SUPORT I OPORTUNITATS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L’ACTIVITAT DOCENT I 

INVESTIGADORA DEL PROFESSORAT. ............................................................................................................................ 37 

ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE .............................................................. 41 

5.1. ELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA SUPORTEN ADEQUADAMENT EL PROCÉS D’APRENENTATGE I ELS 

D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL FACILITEN LA INCORPORACIÓ AL MERCAT LABORAL. .................................................. 41 
5.2. ELS RECURSOS MATERIALS DISPONIBLES SÓN ADEQUATS AL NOMBRE D’ESTUDIANTS I A LES CARACTERÍSTIQUES 

DE LA TITULACIÓ. ......................................................................................................................................................... 42 

ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS ........................................................... 43 

6.1. LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ SÓN COHERENTS AMB ELS RESULTATS D’APRENENTATGE PRETESOS, QUE 

CORRESPONEN AL NIVELL DEL MECES ADEQUAT PER A LA TITULACIÓ. ..................................................................... 43 
6.2. EL SISTEMA D’AVALUACIÓ PERMET UNA CERTIFICACIÓ FIABLE DELS RESULTATS D’APRENENTATGE PRETESOS. 44 
6.3. ELS VALORS DELS INDICADORS ACADÈMICS SÓN ADEQUATS PER A LES CARACTERÍSTIQUES DE LA TITULACIÓ. .. 45 
6.4. ELS VALORS DELS INDICADORS D’INSERCIÓ LABORAL SÓN ADEQUATS PER A LES CARACTERÍSTIQUES DE LA 

TITULACIÓ. ................................................................................................................................................................... 45 
Grau en Estudis d’Arquitectura ................................................................................................................................ 46 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, ............................................................................................................... 48 

Grau Enginyeria Agroalimentària ............................................................................................................................ 51 

Grau en Enginyeria Elèctrica .................................................................................................................................... 54 

Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica ......................................................................................... 56 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ........................................................................................................ 59 

Grau en Enginyeria Informàtica ............................................................................................................................... 61 

Grau en Enginyeria Mecànica .................................................................................................................................. 63 

Grau en Enginyeria Química .................................................................................................................................... 66 

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària .............................................................................................................. 69 

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs ................................................................................................... 71 

Master in Mechanics of Material and Structures (MMS) ......................................................................................... 73 

4.  PLA DE MILLORA .................................................................................................................................. 74 

 

  



 

 

Informe de Seguiment del curs 2015-2016  
Escola Politècnica Superior 

 

 

  

Informe de seguiment del curs 2015-2016 – Escola Politècnica Superior    4/74  

1. DADES IDENTIFICADORES  
 

Universitat Universitat de Girona 

Nom del Centre Escola Politècnica Superior 

Dades de contacte Av/ Mª Aurèlia Capmany 61 

 

Responsables de l’elaboració de l’informe de seguiment 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Núria Mancebo Sotsdirectora d’estudiants i 
Qualitat Responsable Qualitat centre 

Toni Pujol 

J. Alberto Méndez 

Dani Macaya 

Joaquim Armengol 

Jordi Comas 

Joan Pujol 

Eusebi Calle 

Albert Turón 

Josep Fuses 

Carmen Carretero  

Jordi Soler Busquets 

Gustavo A Patow 

Emilio Gonzalez 

Coordinador/a d’estudis Anàlisi de les dades i propostes 
de millora específiques d’estudi 

Composició de la Comissió de Qualitat del Centre Docent que aprova l’informe de 
seguiment  

(allargueu / escurceu la llista tant com us calgui) 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Quim Salvi Director President de la CQC 

Jaume Masó Administrador Secretari de la CQC 

Núria Mancebo  Sotsdirectora d’Estudiants i 
qualitat 

Responsable de Qualitat del 
Centre 

Josep Fuses Comalada 

 
Coordinador  de  Grau Grau en Arquitectura 
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Jordi Soler Busquets 

 
Coordinador  de  Grau Grau en Arquitectura Tècnica i 

Edificació 

Joan Pujol Planella 
Coordinador  de  Grau 

Grau Enginyeria Agroalimentària  

 

Joaquim Armengol Llobet Coordinador  de  Grau Grau en Enginyeria Elèctrica 

Dani Macaya Masferrer Coordinador  de  Grau Grau en Enginyeria Electrònica, 
Industrial i Automàtica 

Daniel Trias Mansilla Coordinador  de  Grau Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials 

Eusebio Calle Ortega Coordinador  de  Grau Grau en Enginyeria Informàtica 

Jordi Renart Canalies Coordinador  de  Grau Grau en Enginyeria Mecànica 

José Alberto Méndez González 

 
Coordinador  de  Grau Grau en Enginyeria Química 

Carmen Carretero Romay Coordinador  de  Grau Grau en Innovació i Seguretat 
Alimentària 

Gustavo A Patow Coordinador  de  Grau Grau en Disseny i 
Desenvolupament de Videojocs 

Sílvia Musquera Felip Coordinadora de Màster Màster en Arquitectura 

Rudi de Castro Vila Coordinador de Màster Màster en Enginyeria Industrial 

Miquel Bofill Arasa Coordinador de Màster Màster en Enginyeria Informàtica 

Emilio González Coordinador de Màster Master in Mechanics of Material 
and Structures (MMS) 

Josep Lluís de la Rosa Coordinador de Màster Màster en Ciutats Intel·ligents 
(Smart Cities) 

MLuisa Garcia-Romeu Coordinadora de Màster Master's in Business Innovation 
and Technology Management   

Remei Calm 
Coordinador de Màster 

Màster en Tecnologies 
Intel.ligents per a Sistemes de 
Salut 

Robert Martí / Arnau Oliver 
Coordinador de Màster 

Erasmus+ Master in Medical 
Imaging and Applications 
(MAIA) 
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Robert Martí 
Coordinador de Màster 

Erasmus Mundus European 
Master’s in Vision and Robotics 
(VIBOT) 

Elena saguer Coordinadora de Màster Màster en Biotecnologia 
Alimentària 

 Xavier Cufí Professor departament Representant Departament ATC 

Josep Llach Professor departament Representant Departament 
OGEDP 

Joan Josep Suynol Professor departament Representant Departament Física 

Maria Pia Fontana Professor departament Representant Departament AEC 

Narcís Gascons Professor departament Representant Departament EMCI 

Isidre Llorente Professor departament Representant Departament 
EQATA 

Josep Xargayó Professor departament Representant Departament EEEA 

Remei Calm Professor departament Representant Departament IMAE 

Aitor Palomares Estudiant de Grau Estudiant de l’àmbit informàtic 

Gina Mearelli Estudiant de Grau Estudiant de l’Àmbit Industrial 

Albert Nolla Estudiant de Grau Estudiant de l’àmbit 
d’arquitectura i de l’edificació 

Clàudia Ribas Estudiant de Grau Estudiant de l’àmbit 
agroalimentari 

Andrei Florin Estudiant de Màster Estudiant de màster 

M.A. Lara Secretaria Acadèmcia Representant del PAS 

Josep Arnau Representant extern Consell Social 

Pilar del Acebo Tècnica GPA Representant GPA 
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Titulacions impartides al Centre 

Denominació Codi 
RUCT 

Crèdits ECTS Any 
d’implantació 

Responsable 
ensenyament/ 
Coordinador de 
màster 

Grau en Estudis 
d’Arquitectura 

2503005 300 15 Josep Fuses 

Grau Arquitectura tècnica 
i edificació 

2502993 240 15 Jordi Soler 
Busquets 

Grau en Enginyeria 
Agroalimentària 

2501509 240 10 Joan Pujol 

Grau en Enginyeria 
Elèctrica 

2502339 240 10 Joaquim 
Armengol 

Grau en Enginyeria 
Electrònica Industrial i 
Automàtica 

2500840 240 09 
Joan Puigmal 

Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials 

2502340 240 10 Jordi Comas 

Grau en Enginyeria 
Informàtica 

2501944 240 10 Eusebi Calle 
Grau en Enginyeria 
Mecànica 

2500841 240 09 Toni Pujol 

Grau en Enginyeria 
Química 

2500842 240 09 J. Alberto 
Méndez 

Grau en Innovació i 
Seguretat Alimentària 

2502964 240 15 Carmen 
Carretero  

Grau Disseny i 
desenvolupament de 
videojocs 

2503255 240 16 Gustavo A 
Patow 

Màster en Mecànica de 
Materials i Estructures 

4313633 60 12 Emili Gonzalez 

 

Data d’aprovació de l’informe de seguiment: 

 Aprova per la Comissió de Qualitat del Centre en la sessió  
 Aprovada per la Junta d’Escola  en la sessió ...... 
 Aprovada per Comissió de Qualitat en la sessió ....... 
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2. Procés d’elaboració de l’informe de seguiment (ISC) 
 

 
 

AQU Catalunya estableix  que el procediment de seguiment de les titulacions s’ha d’alinear amb el procediment 
d’acreditació de les mateix es, el cont ingut de l’ISC és  el mateix que el fixat per als informes d’acredita ció. 
Tanmateix, i per tal de c entrar la refle xió en e ls aspectes més rellevants, els ISC anuals consistiran en la 
valoració dels apartats 3 (Valoració de l’ assoliment dels estàndards de qualitat) i 4 (Valoració i proposta del 
pla de millora). 

L’elaboració d’aquest informe de seguiment ha seguit el procediment del  SGIQ de la UdG P4 Seguiment dels 
resultats i millora de la titulació.  

L’abast de l’informe de seguiment de centre inclou el seguiment de les titulacions que no es troben en processos 
d’acreditació: 

- Grau en Estudis d’Arquitectura 
- Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 
- Grau Enginyeria Agroalimentària 
- Grau en Enginyeria Elèctrica 
- Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica 
- Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  
- Grau en Enginyeria Informàtica  
- Grau en Enginyeria Mecànica 
- Grau en Enginyeria Química 
- Grau en Innovació i Seguretat Alimentària 
- Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 
- Master in Mechanics of Material and Structures (MMS) 

 
Modificació per informe de seguiment del Màster en Enginyeria Industrial que es troba en procés d’acreditació. 
 
Per a la seva elaboració s’ han utilitzat tota la infor mació recollida en el catà leg d’evidències i el corpus 
d’indicadors definits com a necessaris en el seguiment de les titulacions, seguint les directrius d’AQU Catalunya 
i facilitats per la Universitat i l’escola. Totes aquestes evidències estan recollides en un aplicatiu informàtic que 
està a disposició de tots els membres de la Comissió de Qualitat del Centre.  

El Consell de Govern de la UdG va aprovar, el 28 de maig de 2015, el Reglament d’organització i funcionament 
de l’estructura responsable del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels estudis de la Universitat 
de Girona. Aquest reglament fixa la creació, composició i funcions de les Comissió de Qualitat de Centre Docent 
(CQC). Aquesta comissió és l’òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de 
cada centre docent.  la CQC haurà de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos 
de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de grau i de màster impartits en el centre, així 
com també dels processos del SGIQ a nivell de centre docent. 
 
Ha estat aquesta Comissió de Qualitat del centre qui ha analitzat les evidències  i aprovat aquest i nforme de 
seguiment i el pla de millora  en la seva sessió de data 23 de febrer de 2017, modificada per la sessió del 30 de 
març de 2017. 
 
No s’han trobat especials dificultats a l’hora de dispos ar dels ind icadors i evid ències que han servit per  a 
l’anàlisi de les titulacions. 
 
La Junta d’Escola aprova l’informe de seguiment en la sessió 6 d’abril de 2017.  

I la Comissió de Qualitat de la Universitat va analitzar i aprovar l’ISC en la sessió 2/2017 de 27 d'abril de 2017. 
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació 

 

Estàndard	1:	Qualitat	del	programa	formatiu	
 

Evidències:     
Codificació Descripció Subministrador 
E3.1.1 Memòria original verificada  Plana web de qualitat UdG 
E3.1.2 Memòries modificades, si escau Plana web de qualitat UdG 
E3.1.3 Informes de verificació i modificació (si escau) Plana web de qualitat UdG 
E3.1.4 Informes de seguiment  Plana web de qualitat UdG 
E3.1.5 Acta de reunió consell d’estudis GATE EPS 

 
 

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.  

 
La Politècnica imparteix les següents titulacions, tal com s’especifica a l’apartat Dades identificadores. Com a 
evidències es presenten els enllaços a l es memòries originals (i, s i escau, mem òries modificades) amb els 
corresponents informes de verificació. 
 
Des de la verificació la titulació Grau Arquitectura tècnica i edificació s’ha sotmès a un procés de modifi cació 
que va plantejar canvis en el nom de la titulació. 
 
El consell de Govern 3/2016 de 12 de maig de la UdG va aprovar incloure en les memòries de programació 
dels estudis de grau el requeriment que els estudiants de la Universitat de Girona acreditin el nivell B2 del 
MECR d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol de grau. 

Aquesta inclusió es pot fer en el moment de la verificació, seguiment, modificació o acreditació. En el nostre 
centre els títols de grau que a hores d’ara no incorporen aquest requeriment són:  

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
Grau en Enginyeria Mecànica 
Grau en Enginyeria Química 
Grau en Enginyeria Agroalimentària 
Grau en Enginyeria Informàtica 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 
Grau en Enginyeria Elèctrica 
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària  
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 
Grau en Estudis d'Arquitectura 
 
Per tal d’ajustar aquest requeriment a tots els graus es crea l’objectiu de millora ISC/17/01 
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1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’accés 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 adequats.  

 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 
 
 

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 
impacte positiu sobre els resultats de la titulació.   

 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 
 

Valoració dels principals indicadors Estàndard 1:  

				
Valoració dels principals indicadors (dades):  

 

Graus	EPS	

Taula 1.EPS. Accés  PAU (Estudiants equivalents a temps complert) i matrícula setembre  

 
Curs 2013‐14 

 

Curs  2014‐15 

 

Curs   2015‐16 

  %  N  %  N  %  N 

% 

matriculats 

setembre 

Grau en Estudis d’Arquitectura  ‐ ‐ 75,47 40  74,42  32 20.93 
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  55 11 40,91 9  33,33  3 22,22 
Grau Enginyeria Agroalimentària  72,22 26 68,18 30  75  24 21,88 
Grau en Enginyeria Elèctrica  33,33 7 15,38 4  58,82  10 17,65 
Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i 

Automàtica 
39,53 17 53,33 16  29,79  14 8,51 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   86 43 86,11 62  84,44  38 8,89
Grau en Enginyeria Informàtica   62 62 67,68 67  78,43  80 15,69
Grau en Enginyeria Mecànica  60,98 50 72,62 61  67,19  43 9,38
Grau en Enginyeria Química  81,25 26 77,42 24  78,79  26 27,27
Grau en Innovació i Seguretat Alimentària  ‐ ‐ 42,11 8  62,07  18 17,24
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  57,45 27 57,45 27  57,45  27 0

 
1 estudiant ETC correspon a una matricula de 60 ECTS 
 
 
Graf 1. Via d’accés Batx./COU amb PAU (%)  
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S’observen canvis en els perfils d’accés amb augments considerables respecte la via d’accés per PAU. En el 

seguiment del estudis i en concret en la revisió ja prevista del Pla d’Acció Tutorial incorporarà mecanismes 

específics d’ajust a aquests canvis (IAE/15/12). 
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Objectius del Pla de Millora relacionat amb aquest Estàndard 1: 

	

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudis 

ISC/17/01 

Incorporar el requeriment que 
els estudiants acreditin el nivell 
B2 del MECR d'una tercera 
llengua per a l'obtenció del/s 
títols de grau del centre  

Direcció, GPA Alta 

Tots els estudis de 
grau que no 
tinguin incorporat 
el requisit de la 
tercera llengua 

ISC/17/02     

ISC/17/03 
Projecte d’incorporació de la 
semipresencialitat 

Coordinador 
d’estudis GATE Alta GATE 

ISC/17/04 
ISC/17/09 

Canvi de denominació assignatura 
optativa 

Coordinador 
estudis MME 
GARQ 

Alta MME/GARQ 

ISC/17/10 
Ampliació  optativitat mitjançant 
accés a assignatures  

Coordinador 
estudis MEI Alta MEI 

 

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudis 

IAE/15/01 
Revisar el pla d’estudis del GEE que 
contempla 1 ECTS de 
reconeixement acadèmic 

Coordinador 
d'estudis GEE Alta GEE 

IAI/15/01 
Augmentar la visibilitat de l'EPS als 
centres de secundària i a la societat 
en general 

Responsable 
del centre de 
les relacions 
amb secundària 

Mitjana Tots 
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Grau	en	Estudis	d’Arquitectura	

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GA) 

 
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Places ofertes 
40 40 40  40

Demanda 1era opció  
58  55  57  37

Estudiants de nou ingrés 
42  44 53   43 

Percentatge d’accés en primera preferència  
90,48  95,45 96,23   97,67

Percentatge d’accés en matricula a setembre * 
0 0 0   20,93 

  Taula 1.2. Nota de tall  (GA) 

  
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 
7,33 5 5,02   5 

Nota de tall juny CFGS* 
7,37 5 5,02   5 

  Taula 1.3. Nota d’accés (GA) 

 Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU (2015-16) 8,33 38,33 43,33  10  ‐

CFGS (2015-16) ‐ ‐ 50  40  10

Batxillerat / COU amb PAU (2014-15) 9,41 32,94 44,71    11,76  1,18

CFGS (2014-15) ‐ ‐ 30  60  10

  Taula 1.4. Via d’accés (GA) 

 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

 % N %  (N)  

Batx./COU amb PAU 
75,47 40 74,42  32 

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
3,77 2 6,98  3 

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 
1,89 1 4,65  2 

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 
2,33   

Altres accessos 
18,87 10 11,63  5 

‐  
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S’observa una disminució de les demandes en primera opció que han passat de 58 el curs 2012‐13 a 37 el 

2015‐16. Tanmateix es manté el nombre d´estudiants de nou ingrés ( 42 el 2012‐13 i 43 el 2015‐16). Aquesta 

situació es  comuna  a  la  resta d´escoles d´arquitectura del país   on decreix moderadament  la demanda, 

fenomen motivat fonamentalment per  la conjuntura econòmica del sector. Es proposa continuar amb  les 

accions de promoció dels estudis que es realitzen a nivell d’escola. 

 

Amb l’objectiu d’ajustar el pla d'estudis i estructura del currículum amb les objectius de la titulació, el consell 

d’estudis del Grau en Arquitectura acorda la modificació del nom de dues assignatures optatives (ISC/17/09). 

- 3105G12035 Projecte de restauració ambiental, nou nom: Cultura i Projecte 
- 3105G12036 Innovació tecnològica a la construcció, nou nom: Anàlisi i rehabilitació d´edificis 

històrics  

Grau	en	Arquitectura	Tècnica	i	Edificació,	
 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GATE) 

 
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Places ofertes 
90 60 50  50

Demanda 1era opció 29 
19 17  7

Estudiants de nou ingrés 
44 20 22  9

Percentatge d’accés en primera preferència  
95,45 95 95,45  88,89

Percentatge d’accés en matricula a setembre  
13,64 25 31,82  22,22

  Taula 1.2. Nota de tall  (GATE) 

  
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 5 5 5  5

Nota de tall juny CFGS* 5 5 5  5

  Taula 1.3. Percentatge d’estudiants per nota d’accés (GATE) 

 Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU (2015-16) 51,25 35 8,75  2,5  2,5

CFGS (2015-16) 3,7 25,93 48,15  14,81  7,41

Batxillerat / COU amb PAU (2014-15) 58 29 10  1  2

CFGS (2014-15) 8,11 18,92 45,95  21,62  5,41



 

 

Informe de Seguiment del curs 2015-2016  
Escola Politècnica Superior 

 

 

 

Informe de seguiment del curs 2015-2016 – Escola Politècnica Superior    15/74  

  Taula 1.4. Via d’accés (GATE) 

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

 % N % N %  (N)  

Batx./COU amb PAU 
55

11 
40,91  9  33,33 3

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
30 6 22,73  5  11,11 1

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 
‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 
‐ ‐ ‐ ‐  11,11 1

Altres accessos 
15 3 36,36  8  44,44 4

 
S’observa una disminució de  l’entrada d’estudiants de  nou  ingrés, passant de  22  alumnes  a  9. Aquesta 

situació és comuna a la resta d´escoles d´arquitectura tècnica del país on decreix de forma considerable la 

demanda per aquests estudis. Es considera que el motiu que ocasiona aquesta davallada continua essent 

conjuntura econòmica del sector. 

Es proposa continuar amb les accions de promoció de centre (IAI15/01) i específiques dels estudis consistents 

en activitats relacionades amb la difusió de la professió de l’arquitecte tècnic a centres de batxillerat i cicles 

formatius  (ISC/17/02). En aquest sentit s´han establert contactes amb  la Universitat de TALCA  (Xile) a  fi  i 

efecte d’analitzar la possibilitat d’establir un doble Grau amb aquesta Universitat. 

També es proposa  iniciar projecte per  impartir el GATE de forma semi presencial (Aprovació en el consell 

d’estudis E3.1.5). Objectiu de millora ISC/17/02. 

 

Grau	Enginyeria	Agroalimentària	

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GEA) 

 
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Places ofertes 
40 40 40  40

Demanda 1era opció 27 
30 50   25 

Estudiants de nou ingrés 
36 36 44  32

Percentatge d’accés en primera preferència  
94,44 88,89 100  84,38

Percentatge d’accés en matricula a setembre  19,44 
27,78  0   21,88 

  Taula 1.2. Nota de tall  (GEA) 

  
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 5 5 5  5

Nota de tall juny CFGS* 5 5 5  5
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  Taula 1.3. Percentatge d’estudiants per nota d’accés (GEA) 

 Nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU (2015-16) 37,5  35,71 20,54  5,36  0,89

CFGS (2015-16) 26,67 33,33 33,33  6,67  ‐

Batxillerat / COU amb PAU (2014-15) 40 40 15,24  4,76  ‐

CFGS (2014-15) 22,73 36,36 36,36  4,55 

  Taula 1.4. Via d’accés (GEA) 

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

 % N % N %  (N)  

Batx./COU amb PAU 
72,22

26 
68,18  30  75 24

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
8,33 3 9,09  4  6,25 ‐

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 
‐ ‐ 2,27  1  3,13 1

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 
‐ ‐ ‐  ‐  ‐ 1

Altres accessos 
19,44 7 20,45  9  15,63 2

     
S’observa una disminució de  les demandes en primera opció  i, sobretot, dels estudiants de nou  ingrés. Es 

proposa continuar amb les accions de promoció dels estudis que es realitzen a nivell d’escola i ampliar‐les 

amb  actuacions  coordinades  entre  consell  d’estudis  de GEA  i  el  departament  d’EQATA,  que  engloba  la 

majoria d’assignatures amb docència a l’estudi (ISC/17/02). 
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Grau	en	Enginyeria	Elèctrica	

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GEE) 

 
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Places ofertes 
40 40 40  40

Demanda 1era opció 
32 24 27  18

Estudiants de nou ingrés 
34 21 26  17

Percentatge d’accés en primera preferència  
100 100 100  88,24

Percentatge d’accés en matricula a setembre  
20,59 19,05 7,69  17,65

  1.2. Nota de tall  (GEE) 

  
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 5 5 5  5

Nota de tall juny CFGS* 5 5 5  5

  Taula 1.3. Percentatge d’estudiants per nota d’accés (GEE) 

 Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU (2015-16) 52,08 33,33 14,58  ‐  ‐

CFGS (2015-16) 4,35 39,13 39,13  4,35  13,04

Batxillerat / COU amb PAU (2014-15) 37,78 44,44 15,56  2,22  ‐

CFGS (2014-15) 11,54 34,62 30,77  7,69  15,38

  Taula 1.4. Via d’accés (GEE) 

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

 % N % N %  (N)  

Batx./COU amb PAU 
33,33

7 
15,38  4  58,82 10

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
4,76 1 38,46  10  35,29 6

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 
‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 
4,76 1 ‐ ‐  ‐  ‐

Altres accessos 
57,14 12 46,15  12  5,88  1

 
Valoració Taula 1 (GEE): El nomb re d’estudiants de nou ingrés és baix en comparació amb l’oferta 
de places. Es proposa continuar amb les accions de promoció dels estudis que es realitzen a nivell 
d’Escola (ISC/17/02 i IAI/15/01). 
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Grau	en	Enginyeria	Electrònica,	Industrial	i	Automàtica 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GEEIA) 

 
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Places ofertes 
60 60 60  60

Demanda 1era opció 
53 46 24  47

Estudiants de nou ingrés 
57 43 30  47

Percentatge d’accés en primera preferència  
96,49 97,67 100  91,49

Percentatge d’accés en matricula a setembre * 
0,53 6,98 20  8,51

  1.2. Nota de tall  (GEEIA) 

  
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 5 5 5  5

Nota de tall juny CFGS* 5 5 5  5

  Taula 1.3. Percentatge d’estudiants per nota d’accés (GEEIA) 

 Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU (2015-16) 35,29 46,22 11,76  6,72  ‐

CFGS (2015-16) 10,91 34,55 32,73  12,73  9,09

Batxillerat / COU amb PAU (2014-15) 40,34 42,02 9,24  8,4  ‐

CFGS (2014-15) 24,07 27,78 18,52  16,67  12,96

  Taula 1.4. Via d’accés (GEEIA) 

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

 % N % N %  (N)  

Batx./COU amb PAU 
39,53

17 
53,33  16  29,79 14

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
37,21 16 13,33  4  36,17 17

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 
‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 
‐ ‐ ‐ ‐  ‐ 

Altres accessos 
23,26 10 33,33  10  34,04 16

‐  
La taxa d’entrada estudiants s’ha recuperat respecte al curs anterior i ens estem mantenint amb uns 
números propers als 5 0 estudiants. Creiem que activitats de promoci ó tipus First Lego Lea gue, 
Robocup, Tecnorepte, etc. Estan donant els s eus fruits i hi ha noves generacions d ’alumnes que 
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s’incorporen a estudis tècnics. És important mantenir aquestes activitats perquè fomenten l’interès 
pels estudis tècnics entre els estudiants de secundària (IAI/15/01). 
 

				Grau	en	Enginyeria	en	Tecnologies	Industrials		

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GETI) 

 
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Places ofertes 
80 80 80  80

Demanda 1era opció 
70 49 66  41

Estudiants de nou ingrés 
73 50 72  45

Percentatge d’accés en primera preferència  
94,52 98 91,67  100

Percentatge d’accés en matricula a setembre  
8,22 14 11,11  8,89

  1.2. Nota de tall  (GETI) 

  
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 5,69 5 5  5

Nota de tall juny CFGS* 5,69 5 5  5

  Taula 1.3. Nota d’accés (GETI) 

 Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU (2015-16) 21,14 44,72 23,58  8,94  1,63

CFGS (2015-16) ‐ 66,67 33,33  ‐  ‐

Batxillerat / COU amb PAU (2014-15) 20,29 46,74 22,46  9,42  1,09

CFGS (2014-15) ‐ 71,43 28,57  ‐  ‐

  Taula 1.4. Via d’accés (GETI) 

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

 % N % N %  (N)  

Batx./COU amb PAU 
86

43 
86,11  62  84,44 38

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
2 1 5,56  4  ‐  ‐

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 
‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 
‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Altres accessos 
12 6 8,33  6  15,56 7

‐  
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 Les xifres recollides a  la Taula 1.1 (GETI), pel que fa a  la demanda en 1a opció  i estudiants de nou  ingrés, 

mostren un descens que comença a ser preocupant. Si bé aquest descens és comú en les enginyeries més 

tradicionals, s’ha observat que aquest descens és particularment significatiu en el GETI. El motiu d’aquest 

descens pot estar vinculat a que la creació dels nous plans d’estudi i la conversió d’Enginyeries en Graus ha 

afectat d’una manera molt més important a aquest estudi: si l’estudiant vol ser Enginyer Industrial ara ha de 

cursar un grau (GETI) i un màster (MEI). Addicionalment, el caràcter multidisciplinari de l’Enginyer Industrial 

fa que el GETI sigui un grau molt introductori en moltes branques, que no es veuen completades fins a cursar 

el màster.  Aquestes  dades  van  ser  comentades  al  Consell  d’Estudis  CE  01‐2016/17  i  els  departaments 

implicats  en  la  docència  al  GETI  van  acordar  que  com  a  acció  de millora  cal  explicar  a  professors  de 

secundària, estudiants de  secundària  i els  seus pares què és el GETI  i com queden distribuïts els estudis 

d’Enginyer Industrial en els nous plans educatius. També com a acció de millora  es va considerar que cal fer 

un esforç en donar un toc de modernitat a l’estudi i relacionar‐lo més amb noves tecnologies (s’integra en 

l’acció de millora IAI/15/01). 

En la resta de  dades no s’observen grans canvis: els estudiants de GETI accedeixen majoritàriament de COU 

amb PAU i el seu perfil acadèmic està per sobre de la mitjana amb respecte la mitjana d’estudis tècnics oferts 

a l’EPS. Per aquest motiu, en l’esmentat consell d’estudis es va decidir que, donat que els estudiants que hi 

accedeixen tenen un caràcter especial cal dotar a l’estudi d’aquest caràcter especial que potser ha quedat 

diluït amb els nous plans d’estudi. 

	

	Grau	en	Enginyeria	Informàtica		

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GEINF) 

 
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Places ofertes 
40 140 140  100

Demanda 1era opció 
76 93 93  90

Estudiants de nou ingrés 
90 100 99  102

Percentatge d’accés en primera preferència  
94,44 95 98,99  94,12

Percentatge d’accés en matricula a setembre  
12,36 15 13,13  15,69

  1.2. Nota de tall  (GEINF) 

  
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 5 5 5  5

Nota de tall juny CFGS* 5 5 5  5

  Taula 1.3. Percentatge d’estudiants per nota d’accés (GEINF) 

 Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 
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Batxillerat / COU amb PAU (2015-16) 37,5 42,19 14,45  4,69  1,17

CFGS (2015-16) 6,56 37,7 29,51  19,67  6,56

Batxillerat / COU amb PAU (2014-15) 36,48 41,39 15,98  4,51  1,64

CFGS (2014-15) 7,46 43,28 25,37  17,91  5,97

  Taula 1.4. Via d’accés (GEINF) 

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

 % N % N %  (N)  

Batx./COU amb PAU 
62

62 
67,68  67  78,43 80

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
21 21 21,21  21  9,8 10

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 
1 1 2,02  2  ‐ ‐

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 
‐ ‐ ‐  ‐  ‐ ‐

Altres accessos 
16 16 9,09  9  11,76 12

‐  

  

El nombre d’estudiants d’entrada (GEINF)  és superior al demandat. No obstant es detecta una baixada els 

últims anys en estudiants provinents de cicles  superiors. Les possibles causes podrien  ser  l’oferiment de 

dobles titulacions en els cicles i l’encariment de les taxes. Un altre factor destacable és el número baix de 

dones que ingressen als estudis (winddat), 9,6% GEINF‐EPS curs 20014‐15; 9,4% Catalunya curs 20014‐15. És 

una problemàtica comú i s’estan prenen accions a nivell de Catalunya (CODDII Catalana) organitzant diverses 

jornades.  
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Grau	en	Enginyeria	Mecànica	

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GEM) 

 
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Places ofertes 
90 90 90  90

Demanda 1era opció 
61 69 73  60

Estudiants de nou ingrés 
94 82 84  64

Percentatge d’accés en primera preferència  
91,49 92,68 95,24  96,88

Percentatge d’accés en matricula a setembre  
17,02 17,07 15,48  9,38

  1.2. Nota de tall  (GEM) 

  
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 5 5 5  5

Nota de tall juny CFGS* 5 5 5  5

  Taula 1.3. Percentatge d’estudiants per nota d’accés (GEM) 

 Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU (2015-16) 40,4 38 16  5,2  0,4

CFGS (2015-16) 2,63 31,58 50  15,79  ‐

Batxillerat / COU amb PAU (2014-15) 41,09 40 15,64  3,27  ‐

CFGS (2014-15) 6,38 31,91 46,81  14,89  ‐

  Taula 1.4. Via d’accés (GEM) 

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

 % N % N %  (N)  

Batx./COU amb PAU 
60,98

50 
72,62  61  67,19 43

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
18,29 15 10,71  9  9,38 6

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 
1,19  1 

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 
   

Altres accessos 
20,73 17 15,48  13  23,44 15

‐  
El nombre d’estudiants d’entrada respecte el curs 2014‐15 ha disminuït un 23.8%, de 84 a 64 alumnes. El 

93.8% dels estudiants de nou ingrés, 60 de 64 alumnes, han escollit el grau en 1era opció. La demanda de 
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1era opció ha disminuït un 17.8%, de 73 a 60 estudiants. El percentatge d’accés en matrícula a setembre 

també ha disminuït en 6 punts respecte el curs 2014‐15, d’un 15.48% ha passat a un 9.38%. 

El motiu principal d’aquesta disminució ha esta  la baixa entrada d’alumnes que provenen de batxillerat, 

sobretot en 1era opció  (43 aquest curs per 61 el curs anterior). A partir de  la procedència d’alumnes es 

constata que ha disminuït el nombre d’alumnes de nous ingrés de Garrotxa (4), Osona (9), Selva (8) i Vallès 

Oriental (6). 

Pel que fa a via d’accés, el percentatge d’estudiants que provenen de les PAU ha disminuït en 5 punts respecte 

el  curs  2014‐15  (d’un  72.62%  el  curs  2014‐15  a  un  67.19%  el  curs  2015‐16).  Aquest  descens  s’ha  vist 

compensat per un augment d’estudiants “d’altres accessos” (d’un 15.48% el curs 2014‐15 a un 23.44% el curs 

2015‐16). Cal comentar que el nivell de formació dels estudiants “d’altres accessos” és més heterogènia i per 

tant pot afectar a les taxes de rendiment del grau. 

Per  tal de millorar  les dades de matriculació es proposa:  i) mantenir  les activitats de difusió de  l’EPS als 

centres de secundària impartint xerrades sobre la recerca que es duu a terme. Amb aquestes activitats es 

pretén  que  els  futurs  estudiants  coneguin  el  centre  i  el  valorin  com  a  punt  de  referència  en  l’àmbit 

tecnològic.;  ii)  incrementar  les  activitats  en  els  centres  de  les  comarques  on  s’han  perdut més  nombre 

d’estudiants (Selva, Garrotxa, Osona i Vallès Oriental); iii) estar presents en les jornades de portes obertes 

del centre, així com en activitats de promoció del grau: nit de la recerca, ciència entre tots, etc.; iv) millorar 

els elements de promoció del  grau,  com  són  la pàgina web o  els  fulletons promocionals  adaptant‐los  a 

l’interès dels estudiants  (s’incorpora a  l’objectiu de millora  i amb  termini primer  semestre  curs 2017‐18 

IAI16/01). 

    Grau	en	Enginyeria	Química 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GEQ) 

 
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Places ofertes 
40 40 40  40

Demanda 1era opció 
29 22 16  22

Estudiants de nou ingrés 
31 32 31  33

Percentatge d’accés en primera preferència  
87,1 65,63 77,42  84,85

Percentatge d’accés en matricula a setembre  
25,81 34,38 35,48  27,27

  1.2. Nota de tall  (GEQ) 

  
Curs 

2012-13 
Curs 

2013-14 
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 5 5 5  5

Nota de tall juny CFGS* 5 5 5  5

  Taula 1.3. Percentatge d’estudiants per nota d’accés (GEQ) 

 Percentatge de nota d’accés   
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5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb PAU (2015-16) 34,41 34,41 25,81  5,38  ‐

CFGS (2015-16) ‐ 66,67 33,33  ‐  ‐

Batxillerat / COU amb PAU (2014-15) 35,42 36,46 19,79  6,25  2,08

CFGS (2014-15) 28,57 42,86 28,57  ‐  ‐

  Taula 1.4. Via d’accés (GEQ) 

 Curs 2013-14 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

 % N % N %  (N)  

Batx./COU amb PAU 
81,25

26 
77,42  24  78,79 26

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
3,13 1 ‐  ‐  3,03 1

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 
3,13 1 6,45  2  ‐ ‐

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 
‐ ‐ ‐  ‐  ‐

Altres accessos 
12,5 4 16,13  5  18,18 6

 

L’entrada d’alumnes del GEQ està estabilitzada, malgrat que encara no s’ocupen totes les places 
ofertes. El nombre d’alumnes nous de la titulació es troba al voltant de 32-33, sent uns 22 els que la 
van demanar en primera opció. Aquests 22 alumnes són els que d emanen la inscripció al mes de 
juliol arribant aproximadament a un 90% el percentatge de matriculació. La resta d’alumnes són els 
que es matriculen a la convocatòria de setembre, amb qualificacions d’entrada inferiors i que molts 
posteriorment causen aban donament. En aquest curs el percentatge d’alumnes matriculats al 
setembre ha disminuït estimant-se que les properes dades d’abandonament podria ser inferiors. El 
percentatge d’accés en primera preferència també presenta valors positius, respecte dels últims dos 
cursos acadèmics, fent més dirigida l’oferta docent a alumnes que realment demanen aquest grau. 

Respecte la nota de tall, la tendència és semblant a la dels cursos passats ja que en tot moment l’ofert 
ha estat superior a la demanada. 

Les dades de qualificacions d’accés són majoritàriament semblants amb les d’altres anys, malgrat es 
perd la franja d’alumnes amb qualificacions superiors al 9 (alumnes provinents de Batxillerat/ PAU). 
Aquesta pèrdua pot repercutir negativament en els rendiments acadèmics a primer curs quan es 
comparin amb alumnes d’altres titulacions que estiguin matriculats en les mateixes assignatures, ja 
que altres titulacions de l’escola que comparteixen docència amb el GEQ sí tenen alumnes en aquesta 
franja. 

La via d’accés majoritària del Grau en Enginyeria Química és el Batxillerat/PAU superior al 80%). 
La naturalesa de l’estudi també fa que hi hagi demanda d’estudiants provinents de CFGS, malgrat 
que últimament es r esidual. Durant els últims anys hi ha ta mbé entrada d’alumnes provinents 
d’altres universitats del país (f onamentalment de Barc elona), on c ursaven el mateix estudi. 
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Addicionalment, sota la qualificació de “altres vies” també es troben els titulats de plans extintes que 
demanen inscripció per graduar-se en el GEQ, sent també una demanda molt residual. 

   	Grau	en	Innovació	i	Seguretat	Alimentària	

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GINSA) 

 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

Places ofertes 40 40 

Demanda 1era opció 13 26 

Estudiants de nou ingrés 19 29 

Percentatge d’accés en primera preferència  100  89,66 

Percentatge d’accés en matricula a setembre 42,11 17,24 

Taula 1.2. Nota de tall  (GINSA) 

  
Curs 

2014-15 
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 5 5 

Nota de tall juny CFGS 5 5 

    Taula 1.3. Percentatge d’estudiants per nota d’accés (GINSA) 

 Nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 
Batxillerat / COU amb PAU (2015-16) 69,44 22,22 2,78 2,78  2,78 

CFGS (2015-16) 25 12,5 50 12,5   

Batxillerat / COU amb PAU (2014-15) 80 13,33 ‐ 6,67  ‐ 

CFGS (2014-15) ‐ ‐ 100 ‐  ‐ 

    Taula 1.4. Via d’accés (GINSA) 

 Curs 2014-15 Curs 2015-16 

 % N %  (N)  

Batx./COU amb PAU 42,11 8 62,07 18 

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
15,79 

3 6,9
2 

Univ. Batx./ COU + Diplomat. 
Llicenciat 

5,26 1 ‐ ‐ 

Més grans de 25 anys + Més grans de 
40 anys 

‐ ‐ ‐ ‐ 

Altres accessos 36,84 7 31,03 9 

‐  
La implantació recent dels estudis limita l’anàlisi de l’evolució.  
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Grau	en	Disseny	i	Desenvolupament	de	Videojocs	

Taula 1.1 Oferta, demanda i matrícula (GDDV) 

 
Curs 

2015-16 

Places ofertes 
40 

Demanda 1era opció 
76 

Estudiants de nou ingrés 
47 

Percentatge d’accés en primera preferència  
95,74 

Percentatge d’accés en matricula a setembre 
0 

    Taula 1.2. Nota de tall  (GDDV) 

  
Curs 

2015-16 

Nota de tall juny PAU 6,41 

Nota de tall juny CFGS* 6,41 

     Taula 1.3. Percentatge d’estudiants per nota d’accés  (GDDV) 

 Percentatge de nota d’accés   

5-6 6-7 7-8 8-9 +9 

Batxillerat / COU amb 
PAU (2015-16) 

9,76 51,22 36,59 2,44  ‐ 

CFGS (2015-16) ‐ 33,33 66,67 ‐  ‐ 

     Taula 1.4. Via d’accés (GDDV) 

 Curs 2015-16 

 %  (N)  

Batx./COU amb PAU 
57,45  27 

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS 
8,51  4 

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat 
‐  ‐ 

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys 
‐  ‐ 

Altres accessos 
34,04  16 

‐  
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	Master	in	Mechanics	of	Material	and	Structures	(MMS)		

Taula 1.1. Oferta, demanda i matrícula  

Indicadors  
Curs  
2013-14 

Curs  
2014-15 

Curs  
2015-16 

Places ofertes 25 25 25 
Estudiants de nou ingrés  19 15 16 
Disponible Winddat 

Taula 1.2. Procedència  

Indicadors 
Curs  
2013-14 

Curs  
2014-15 

Curs  
2015-16 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 7 7 6 
Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 4 4 2 
Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 2 2 1 
Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 38,1 35 52,63 
Disponible Winddat 

 
Es proposa la millora (ISC/17/04) L’adequació del títol d’una assignatura optativa als objectius de la titulació. 
Aquest canvi s’emmarca en l’estàndard 1: Qualitat del programa formatiu; i el subestàndard 1.2. En concret 
es canvia el títol original assignatura optativa: "Disseny avançat amb formigó" (Codi UdG: 3501MO2070) per  
"Materials compostos en construcció". Aquest canvi  inclou  l’actualització dels "Resultats d'aprenentatge": 
Poder  seleccionar  i  compilar  adequadament  les  diferents  tècniques  d'anàlisi,  disseny  i modelització  de 
materials compostos en elements de construcció. Tenir  la capacitat de seleccionar  i utilitzar  les diferents 
tècniques i mètodes per a l'anàlisi avançat i disseny d'elements estructurals armats reforçats amb materials 
compostos,  i  avaluar  de  manera  crítica  els  resultats  obtinguts.  I  finalment  implica  l’actualització  del 
"Contingut" Materials compostos en construcció. Propietats, durabilitat, normes i codis. Armat d'elements 
amb materials compostos. Reforços amb materials compostos. Disseny en estat límit últim. Disseny en servei. 
Estudi de casos. 

 

Màster	en	Enginyeria	Industrial		
 
Implantació del resultat de l’acció de millora IAI/16/01 es proposa la modificació per informe de seguiment 
(ISC/17/10) del Mòdul d’assignatures optatives mitjançant el següent text aprovat pel consell d’estudis de 
la titulació del 17 de març del 2017. 

“El plan de estudios contiene 30 créditos de asignaturas optativas que deben completarse con 
alguna de las alternativas que se describen a continuación: 
a) Asignaturas ofrecidas por la EPS dentro del plan de estudios del Máster en Ingeniería Industrial, 
b) Prácticas externas (15 ECTS), que se realizarán en empresas, instituciones y organismos que 
tengan un acuerdo de colaboración con la Escuela. 
c) Realización de asignaturas optativas en másteres afines ofrecidas por UdG o en otras 
universidades (en España o en el extranjero) de hasta un máximo de 15 créditos, aprobadas por el 
Consejo de Máster. 
Como mínimo 15 créditos deben ser de la alternativa a). Salvo la excepción de estudiantes, con la 
conformidad del coordinador de estudios, que terminen sus estudios en otras universidades. En 
esta excepción, el módulo de optativas se completará con la alternativa c) sin la restricción de un 
máximo de 15 créditos”.  
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Estàndard	2:	Pertinència	de	la	informació	pública	
 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible 
sobre les característiques de les titulacions i el seu desenvolupament operatiu. 

 

Objectiu del Pla de Millora relacionat amb Subestàndard 2.1:  

Codi Objectiu Responsable Estat 

IAI/15/03 

Clarificar què és informació sobre 
les assignatures que s'ofereixen un 
curs acadèmic, i què és informació 
pràctica de matrícula 

GPA i Servei 
Informàtic 

Finalitzada 

IAI/15/04 

Millorar la informació general que 
s'ofereix a les fitxes de les 
assignatures 

GPA i Servei 
Informàtic 

Finalitzada 

IAI/15/05 

Optimitzar l’estructura del web de 
la Politècnica per evitar 
duplicacions innecessàries i errors, 
i millorar la cerca d’informació. 

Secretària 
d'Escola 

En curs 
(80%) 

IAI/15/02 

Reordenació de la informació que 
s'ofereix per simplificar el seu 
accés i utilitat 

GPA i Servei 
Informàtic 

Finalitzada 

 

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció.  

 

Objectiu del Pla de Millora (Veure punt 4) relacionat amb subestàndard:2.2  

Codi Objectiu Responsable Prioritat 

IAI/16/08 

Donar amplia informació pública al 
web a disposició de tots els grups 
d'interès sobre el SGIQ de la UdG i 
del centre, dels informes que 
sorgeixen al llarg de la vida de la 
titulació i de les evidències que ho 
acrediten. 

Gabinet de 
Planificació i 
Avaluació 

 

Alta 

 

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació. 
Cap millora prevista en aquest subapartat de l’estàndard. 
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Estàndard	3:	Eficàcia	del	sistema	de	garantia	interna	de	la	
qualitat	de	la	titulació	
 
EVIDÈNCIES:   

Codificació Descripció Subministrador 

3.3.1 Manual del SGIQ 
 Procediment de Disseny, modificació i extinció de la 

titulació 
 Procediment de Seguiment dels resultats i millora de 

la titulació. 
 Procediment d’Acreditació de titulacions 
 Procediment de revisió del SGIQ 
 Procediment de Gestió de la Millora dels centres 

docents 

Enllaç a plana w eb de Qualitat de la 
UdG (SGIQ) 

3.3.2 Informes de verificació  Enllaç a plana web Qualitat de la UdG 
(Verificació) 

3.3.3 Informes de seguiment de les titulacions  Enllaç a plana web Qualitat de la UdG 
(Seguiment) 

3.3.4 Informes d’ acreditació Enllaç a plana web Qualitat de la UdG 
(Acreditació) 

3.3.5 Pla de millora del centre Enllaç a plana web Qualitat de la UdG 
(Plans de millora) 

3.3.6 Model i resultats de les enquestes d’opinió  

 Enquestes als estudiants (grau i màster) 
 Enquestes als titulats  
 Enquestes d’opinió dels professors (si escau) 

Enllaç a plana web Qualitat de la UdG 

3.3.7 Model i re sultats de le s enquestes d’opinió dels o cupadors (si 
escau) 

Enllaç a plana web AQU Catalunya 

3.3.8 Model i resultats de les enquestes d’inserció Enllaç a plana web AQU Catalunya 

 
 

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 
seguiment i l’acreditació  de les titulacions. 

 
El SIGQ de la UdG va ser c ertificat per ANECA l’any 2010. Actualment consta de  31 procediments, cadascu n 
dels quals disposa dels indicadors necessaris per mesurar la s eva eficiència. Dels processos directament 
relacionats amb el segu iment i qualitat de la titulació en destaquem 4, algu ns d’ells aprova ts o modifica ts 
després de l’acreditació de l’Escola 
 
- P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació, que recull la manera de procedir des de l’elaboració 
de la memòria de l’estudi fins a la seva publicació al BOE. El procediment descriu de forma clara les passes a 
seguir en el disseny i apr ovació de les titulacions així com les responsabilitats de tots els agents que hi 
intervenen; (v. Evidència 3.3.1). Aquest procediment va ser descrit i aprovat a l’octubre de 2010 i es troba en 
procés de revisió. 
 
- P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació. Aquest procediment va ser aprovat per la 
Comissió de Qualitat el 15/10/2010 i modificat per la CQ en la sessió 1/15 de 30/01/2015, seguint la nova Guia 
per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster (versió: 3.0 Novembre de 2014), que alinea  els 
procés de seguiment i acreditació. El curs 2015-16 és el primer en què s’ha dut a terme els informes d e 
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seguiment del curs 2014-15 amb aquesta nova estruc tura. Amb tot, i com s’explicarà més endavant, el mes 
d’abril de 2016 la UdG ha introduït canvis addicionals al procés de seguiment per donar una major consistència 
al cicle de millora contínua dels ensenyaments.  
 
- P28 Acreditació de titulacions . Aquest procediment va ser aprovat per la Comissió de Qualitat en data 
18 de setembre de 2014. 
 
- P31 Gestió de la millora dels centres docents. Aquest procediment explicita com cal definir i fer el  
seguiment d’un pla de millora de manera que abraci tots els objectius de millora resultants dels processos de 
seguiment i acreditació, així com totes aquelles millores que el centre hagi de tectat per altres mitjans. Es va 
aprovar per Comissió de Qualitat en la sessió 6/2016 de 16 de juny. 
 
L’any 2010 el SGIQ de la UdG es va dissenyar com un sistema d’abast institucional i comú a tota la universitat, 
amb la volu ntat de garan tir una maner a de procedi r homogènia a tots els ce ntres. El S GIQ de la UdG, 
plenament vigent, permet una organització alineada amb els objectius de qualitat institucionals, per bé que la 
seva implantació efectiva a nivell del centre docent mostra aspectes a millorar. A diferència del plantejament 
que se n’havi a fet fins ara, certame nt més ambigu, AQU Catalu nya situa av ui els ce ntres docents com a 
principals òrgans responsables de la qualitat en el marc VSMA. AQU identifica ara també el SGIQ com la peça 
central dels processos de garantia de la qualitat a nivell de centre. Aquesta nova orientació fa necessari adaptar 
alguns dels procediments del SGIQ actual, més institucional, a la realitat específica del centre docent i, amb 
això, aconseguir una major implicació dels agents implicats en el seu desplegament. Per assolir aquest objectiu 
la UdG identifica el Pla de Millora com un element central (veg. subestàndards 3.3.) 
 
 
Per fer la revisió dels processos del marc VSMA es compta amb la participació de tots els col·lectius 
universitaris implicats. Aquesta participació es planteja a nivells diferents.  
 
En primer lloc, per mitjà dels òrgans responsables de la qualitat: la Comissió de Qualitat de la UdG (CQ) i 
les Comissions de Qualitat de Centres (CQC). La CQ de la UdG va ser creada l’any 2010 segons l’acord de 
Consell de Govern de la sessió 4/10 de 29 d’abril de Creació de la comissió de qualitat (CQ) i aprovació del 
seu reglament d’organització i funcionament. La CQ té una c omposició plural, que garanteix l a participació 
activa dels diferents col·lectius: el rector (o vicerector que delegui), el vicerector amb competències de Qualitat, 
2 membres externs, la gerent, 2 degans, 2 directors de departament, 1 director d’institut de recerca, 2 membres 
del personal docent i investigador, 1 membre del personal d’administració i serveis, 2 estudiants, el cap del 
Gabinet de Planificació i Avaluació. 

 
Les unitats estructurals (centres docent, departaments i instituts), per la seva band a, tenien la seva pròpia 
Comissió de Qualitat, que vetllava per la qualitat dels estudis assignats a cada una d’elles. Posteriorment, i amb 
la finalitat d’adaptar les estructures de  la Universit at als nous requerime nts d’AQU Catalunya (2015), la 
Universitat va substituir les Comissi ons de Qualitat de les Unita ts estructurals per una única Comissió de 
Qualitat de Centre docent, que abraça tots els estudis de grau i de màster vinculats al centre. Aquesta canvi 
queda reflectit en el document Reglament d’organització i funcionament de les estructures responsables de 
la qualitat dels estudis dels centres docents de la Universitat de Girona, aprovat per la CQ en la sessió 2/15 de 
20 d’abril i posteriorment pel Consell de Govern en la sessió 4/15 de 28 de maig. 
 
Per tal de dur a terme aquestes funcions la CQ de centre docent està formada per els membres que consten en 
la pàgina de dades identificadores. 
 

 Director de l’Escola, que la presideix, 
 La persona responsable dels processos de qualitat del centre (RespQ), que serà proposat i nomenat pel 

director, 
 Els/les coordinadors/ores de tots els estudis de grau i de màster del centre docent, 
 Un/a professor/a de cada departament la docència majoritària del qual sigui en els estudis del centre, 
 3 estudiants de grau i 1 estudiant de màster dels estudis impartits al centre escollit pel Consell 

d’Estudiants i designat pel director, 
 1 representant del PAS, les funcions del qual tinguin relació amb l’organització i la gestió de la docència 

del centre, 
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 Fins a un màxim de 3 represen tants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i 
de màster del centre docent, a proposta del degà o director del centre docent, 

 L’administrador/a de l’àrea d’estudis, que farà les funcions de secretari, 
 Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) nomenat pel Cap del Gabinet que assistirà 

a les reunions amb veu però sense vot. 
 
Tot i que se’n poden consultar les funcions en l’acord esmentat, entre aquestes en destaquen dues: 1) Vetllar 
per l’acompliment dels requisits de qualitat en el Marc VSMA dels estudis organitzats en el centre docent; i 2) 
Vetllar per la qualitat del desplegament del SGIQ a nivell de centre docent, tenint en compte que una part dels 
processos que el SGIQ inclou són r esponsabilitat directa del centre docent i u na altra són process os 
transversals de la Universitat, els quals seguiran necessàriament directrius comunes a tots els centres. Per la 
seva importància, destaca el rol del responsable de qualitat del centre, que té com a funcions: 1) Coordinació, 
seguiment i millora dels processos de qualitat del centre; 2 Coordinació, seguiment i millora de la implantació 
del SGIQ a nivell de centre docent. 
 
Les composició i funcions de la CQC i les funcio ns del responsable de qualitat del centre docent posen en 
evidència la participació activa dels diferents col·lectius implicats. 
 
En segon lloc, la participació de tots els col·lectius implicats es garanteix a través dels instruments explicats 
a continuació en el subestàndard 3.2 
 
En tercer lloc, remetem als diferents processos del SGIQ per veure igualment la participació dels col·lectius 
en cada un d’ells, segons cada cas. 
 
Finalment, la participació acti va dels grups d’interès es promou per mitjà de to ts els processos de 
comunicació i transparència vinculats al marc VS MA, amb procediments i p eríodes establerts de consulta 
directa i/o exposició pública d’informes i resultats. Els resultats de les acreditacions s’informen en els òrgans 
de gestió del centre (comissió de govern i junta d'escola ). 
 
 

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. 

 
 
Una de les darreres millores plantejades en el model de qualitat de la UdG és la uniformització de la plana de 
qualitat del centre docent, que inclourà un apartat específic amb informació completa i exhaustiva sobre els 
indicadors més rellevants de les titulacions així com les evidències necessàries en els processos del 
marc VSMA. L’accés a aquesta plana, que actualment està encara en procés de construcció, és obert i universal. 
Igualment es procedirà a una reestructuració de la plana web de qualitat de la Universitat (ISC/16/01) 
 
Quant als indicadors, i fins que la nova plana web no estigui plenament operativa, el centre docent té a la seva 
disposició un corpus d’indicadors complet i actualitzat, per mitjà d’un espai web dissenyat ex professo 
en el seu moment i que mostra els indicadors agrupats segons els estàndards d’acre ditació. En aquest espai 
web el centre docent hi troba no solament les darreres dades de referència, sinó també la seva evolució i, en els 
casos en què pot ser de major interès, la desagregació de les mateixes. 

 
Els estàndards Sistema de Gestió Interna de Qualitat i Pertinència de la informació pública no van 
acompanyats de cap indicador. Els altres quatre disposen de les dades relacionades amb: 
 

- Qualitat del programa formatiu: oferta, accés, matrícula, perfil dels estudiants (procedència, notes tall, 
notes d’accés i vies d’accés) 
- Adequació del professorat al programa formatiu: docència impartida per doctors, distribució per 
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categories docents, professorat permanent, professorat acreditat, trams de docència i de recerca. 
- Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge: mitjana d'accessos al campus virtual per 
estudiant, satisfacció amb les tutories acadèmiques, pràctiques externes, mobilitat. 
- Qualitat dels resultats del programa formatiu: taxes d’èxit, de rendiment, de graduació, d’eficiència, 
d’abandonament, satisfacció dels estudiants i inserció laboral. 
 
Aquest corpus d’indicadors el calcula centralitzadam ent el Gabinet de Planificació i Avaluació, al qual e l 
centre docent pot demanar en qualsevol moment altres indicadors rellevants. Aquests indicadors addicionals 
esdevenen especialment interessants per a l’anàlisi de les titulacions i es posen a disposició també dels altres 
centres docents. Els indicadors són públics per al darrer any i la seva evolució és accessible als responsables 
acadèmics per mitjà de la intranet.  
 
La informació que contenen és coherent amb els requeriments del marc VSMA, pe rò també són a la base 
d’altres decisions institucionals com per exemple el finançament ordinari anual de les unitats  estructurals. 
La vinculació d’uns mateixos indicadors en la presa d e decisions interna reforça l’interès dels centres en la 
millora dels seus resultats en el marc de la qualitat dels ensenyaments. 
 
Recentment, l’abril de 201 6, AQU ha publicat dos documents relatius als indi cadors: l’un, Evidències i 
indicadors mínims per a l’acreditació de graus i màsters; l’altre, Criteris per a l’acreditació “en progrés 
d’excel·lència” i “en condicions”. Les novetats, tendents a la simplificació i homogeneïtzació dels indicadors, 
han fet que la UdG revisi el corpus d’indicadors editat s en l’espai web acabat d’ex plicar i que e n modifiqui 
també la seva accessibilitat: el nou corpus d’indicadors de què hem parlat en els paràgrafs inicials d’aquests 
subestàndards seran accessibles a la nova pàgina web de qualitat del ce ntre. Aquesta voluntat de 
transparència està reforçada per la pròpia AQU Catalunya, que edita i publica els indicadors per a l’acreditació 
en el portal Winddat, amb informació procedent d’UNEIX.  
 
Pel que fa a l es evidències, la mateixa plana web de qualitat dels centres  identifica, recull i ordena les 
principals evidències vinculades al marc VSMA: memòries i informes de verificació, informes d’acreditació, 
informes de seguiment, plans de millora, etc. Aquests documents principals són de fàcil localització perquè 
estan ordenats cronològicament amb la voluntat que, essent d’accés universal, tothom pugui copsa r el 
moment en què es troba la titulació i el camí recorregut. Aquest espai inclourà les altres evidències preceptives 
en els proces sos del ma rc VSMA. Algu nes d’aquestes evidències, per la seva pròpia naturalesa, seran  
accessibles només a través d’intranet. 
 
D’entre totes les evidències es vol destacar les relacionades amb la satisfacció dels principals grups d’interès. 
La UdG disposa de diferents procediments per conèixer i valorar l’opinió dels diferents col·lectius. 
 
En primer lloc, es recull la informació dels estudiants mitjançant el Qüestionari dels estudiants sobre 
l’actuació docent del professorat (“enquestes de docència”), que s’administra al final de cada semestre. Les 
dades obtingudes s’envien als professors afectats (de totes les assignatures que imparteixen), als degans (de 
totes les assignatures dels estudis impartits al centr e, amb independència del departament dels professo rs 
implicats) i als directors de departam ents(els resultats de totes les assignatures impartides pels professo rs 
del departament, amb independència d e l’estudi de la docència). Durant el curs 2015-16 la Comissió de 
Qualitat de la Universitat ha activat tres grups de treballs per a l’anàlisi i millora d’aquest procediment clau, 
de l’índex de resposta, de la difusió dels resultats i de l’ús dels resultats obtinguts. Cadascun d’aquests grups 
ha estat compost per un vicerector, que l’ha presidit, tres o quatre professors, un estudiant i un membre del 
GPA. La Comissió de Qualitat de la Universitat comissió 8/16 de 29 de setembre de 2016 va aprovar el nou 
redactat de les enquestes de docència així com les noves línies d’administració. Resta en mans del consell de 
Direcció i la Comissió de Govern de la UdG per tal de la seva validació final.  
 
Pel que fa a l’opinió dels graduats es disposa de dues fonts de dades principals: 
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- Enquestes als titulats del curs anterior. Aquestes enquestes es van posar en marxa l’any 2015 amb un 
qüestionari adreçat als titulats del curs 2014-15. Enguany ja disposem de dades de dues promocions de 
titulats.  
- Dades d’inserció laboral i de satisfacció dels titulat s segons la informació re collida en e ls estudis 
d’inserció laboral d’AQU Catalunya, que es porten a terme de manera triennal. Es disposa de dades de 
5 estudis, essent el darrer de 2014 sobre la promoció  de sortida de 2009 -10. Cal tenir en compte però 
que les dades són sobre titulats de plans anteriors de  diplomatura o llicenciatura i que en alg uns dels 
estudis de darrera implantació no es disposa d’aquestes dades. 

 
Referent a ocupadors, AQU Catalunya va portar a terme l’estudi Ocupabilitat i competències dels graduats 
recents: l'opinió d'empreses i institucions, que, tot i no donar dades desagregades de titulacions i Universitat, 
serveix tanmateix per copsar de  manera general el grau de satisfacció dels oc upadors envers els titulats 
universitaris.  
 
La visió dels stakeholders la Universitat de Girona la treballa en el marc dels Campus Sectorials. Un 
Campus sectorial és una plataforma facilitadora de la transferència de cone ixement i tec nologia, està 
focalitzat en un sector socioeconòmic co ncret i es basa en la gestió de la demanda de coneixement. La seva 
missió és facilitar proactivament la re lació entre les empreses i institucions del sector i  la Universitat de 
Girona, sobre la base del c oneixement mutu i la pr omoció i manteniment d’una relació continuada. Cada 
campus disposa de dues estructures externes clau: l’una, el Consell Assessor Sectorial (CAS), constituït per  
un grup reduït de persones escollides per la seva trajectòria professional i personal, totes elles externes a la  
universitat. El CAS esdevé un excel·lent fòrum de debat, que aporta visió estratègica independent, no influïda 
pels condicionants propis de les universitats, i que assessora l’activitat acadèmica del campus tant pel que fa 
a l’orientació i oportunitats de la recerca com en matèria de formació. L’altra. L’Agrupació sectorial (AS), que 
és el conjun t d’empreses i institucions del sector socioeconòmic. Tant amb el CAS com amb l’AS hi ha 
l’oportunitat de valorar els estudis de la UdG, els competències que aquests han de desenvolupar, l’anàlisi del 
mercat laboral del sector i la inserció laboral dels nostres titulats, etc. 
 
La Universitat de Girona participa també en la comissió d’enquestes d’AQU amb l’objectiu de definir i 
implementar altres enquestes com les de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu, les dels 
responsables acadèmics sobre el desplegament de les titulacions, etc.  
 
Pel que fa a la satisfacció dels estudiants amb els recursos materials i les instal·lacions docents, 
la Biblioteca efectua estudis periòdics (el darrer de 2014) per conèixer la satisfacció dels seus usuaris, tant de 
professors com d’estudiants. Queda pendent, però, establir la manera de conèixer l’opinió dels estudiants 
amb les instal·lacions més especialitzades com poden ser els laboratoris de pràctiques. (IAI/15/16) 
 
Els resultats agregats d’aquestes enquestes també es taran disponibles en o bert a la plana de qualitat del 
centre. 
 

Objectiu/s del Pla de Millora relacionat amb aquest subestàndard:  

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudis 

ISC/15/08 
Reestructuració de la plana web de 
qualitat de la Universitat 

GPA   
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3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora per a la 
seva millora continua. 

 
La UdG ha revisat en profunditat els procediments del marc VSMA i els instruments amb què els gestiona per 
tal d’ajustar-los a les noves orientacions d’AQU Cat alunya relatives so bretot al seguiment i acreditació  de 
titulacions i a la certificació del SGIQ (veure estàndard 3.1). 
 
Des de la publica ció dels diferents doc uments d’AQU Catalunya [ Guia per al seguiment de les titulacions 
oficials de grau i màster (v. 3.0 Novembre de 2014), Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau 
i màster (v. 2.0 Novembre de 2014), Guia per a la certificació de la implantació de sistemes de garantia 
interna de la qualitat (Novembre 2015)], la UdG ha  adoptat una visió integradora dels diferents processos 
relatius  a la qualitat de la titulació, que queda resumida en els documents annexos (v. Evidències 3.3.1).  
 
S’entén que l’acreditació és la culminació d’un procés de seguiment i de millora contínua i que el SGIQ és 
l’instrument clau per vetllar pel desenvolupament qualitatiu de les titulacions. En el nou plantejament, el Pla 
de Millora resultat dels informes interns i externs de l’acreditació dels ensenyaments identifica i prioritza els 
objectius i les accions de millora a dur a  terme a curt i mig termini. En el Pla de millora els responsab les de 
qualitat del centre han de vincular els objectius i les actuacions de millora amb els procediments del SGIQ que 
hi estan més directament relacionats. Començant per aquelles actuacions més rellevants i sensibles del Pla, 
l’objectiu és revisar els procediments del SGIQ en paral·lel al desplegament de les actuacions de millora mateix. 
I aquesta revisió es fa amb una triple orientació: 
 

1) transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, ajustat a les dinàmiques i a la realitat 
del propi centre; 
2) fer-ho progressivament, en base a la intensitat i el ritme fixat en el Pla de Millora mateix;  
3) vincular directament el SGIQ am b el Pla de Millora, de tal manera que, essent aquest darrer un 
document viu i dinàmic, també aquell esdevingui un document d’ús corrent pels responsables de qualitat 
del centre i els diferents col·lectius implicats en cada un d’ells. 

 
La revisió del SIGQ amb l’orientació indicada és resp onsabilitat de la CQC del centr e, que ha d’aprovar els 
procediments revisats, i de la CQ de la Universitat, que ho valida. En totes dues comissions es compta amb la 
participació dels diferents grups d’interès (v. objectiu de millora ISC/16/12). 
 
El procediment que gestiona la revisió del SIGQ (P29) va ser revisat i aprovat per la Comissió de Qualitat en la 
sessió 6/2016 de 16 de juny.  
 
 
Atesa la seva  importància, entenem que l’acreditació és  el moment idoni per replantejar d’arrel el cicle de 
qualitat de les titulacions. La idea és q ue el Pla de Millora resultat del procés d’acreditació és el 
document sobre el qual pivota la millora de la qualitat del centre i dels estudis que s’hi 
imparteixen. Per a això, el primer trimestre de l 2016 s’ha re visat a fons el conti ngut i l’estructuració dels 
Plans de Millora, en base al següent plantejament. El Pla de Millora és... 
 

 Únic: cada centre docent té el seu Pla de Millora, que és únic i abraça totes les titulacions de grau i 
de màster del centre docent, així com el procediments del SGIQ; 

 Complet: el Pla de Millora es genera en el moment de l’acreditació dels estudis, però s’alimenta cada 
any amb els processos de seguiment i modificació de les titulacions; 

 Dinàmic: el Pla de Millora, tot i su bjecte a procediments de sistematització i aprovació regulars 
durant el curs acadèmic, està permanentment actualitzat atès que els responsables de les actuacions 
el poden anar informant quan creuen convenient; 

 Viu: tenen accés al Pla de Millora i hi poden interactuar tots els agents responsables dels objectius i 
actuacions de millora i dels processos del SGIQ. El responsable de qualitat del centre és responsable 
també del treball coordinat dels agents implicats; 

 Exhaustiu: el con tingut del Pla d e Millora conté tots els el ements necessaris per identifi car la 
procedència de les actuacions proposades i fer-ne el seguiment i valoració oportuns; 

 Rigorós: les propostes de millora es tan fonamentades en les valoracions fetes en els inf ormes 
d’acreditació, seguiment i modificació dels estudis o en la revisió dels procediments del SGIQ; 
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 Sistemàtic: l’estructura del Pla, prefixada per a tota la Universitat i traslladada a un aplicatiu web 
que en facilita la complementació i el seguiment, permet la total traçabilitat de les actuacions i el seu 
desplegament temporal: Mentre el Servei Informàtic no aca bi el total desenvolupament d’aquest 
aplicatiu web, els plans de millora es gestionen per mitjà d’un llibre excel (Evidència 3.3.5) 

 Transparent. tots els col·lectius tenen accés al Pla de Millora a través de la pàgina web de qualitat 
del centre. 

 
Aquest pla de millora, que incorpora la revisió dels processos del SGIQ del centre, neix en el moment inicial de 
l’acreditació dels estudis, però és assumit de man era immediata per la Comissió de Qualitat del Centre i pels  
responsables de qualitat del centre. Considerem que aquest Pla de Millora és l’informe que dóna compte de la 
revisió dels procediments del SGIC del centre arrel de la reflexió sobre el seu funcionament. 
 
La connexió entre el Pla de Millora i el SGIQ és clar a. Les millores que es proposin en els procedim ents del 
SGIQ s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del ce ntre i, a la ve gada, les acci ons de millo ra 
detectades en el marc VSMA comporten la revisió i actualització dels procediments del SGIQ. Aquesta visió de 
conjunt entre ambdós processos facilita avançar harmònicament en la ciclicitat de la millora contínua de les 
titulacions 
 

Objectiu/s del Pla de Millora relacionat amb  Subestàndard 3.2 i 3.3: 

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudis 

IAI/15/07 

[1] Incorporar el seguiment dels 
processos del SGIQ com una dinàmica 
habitual en l’assegurament de la 
qualitat a nivell de centre docent. 

[2] Enfortir una major conscienciació 
del SIGQ en el centre docent. 

[3] Difondre els processos del SIGQ i 
els seus re 

Comissió de 
Qualitat del Centre 
Docent 

Alta Tots 

IAI/15/10 

Conèixer el nivell de satisfacció de 
diferents grups d'interès l'opinió dels 
quals es rellevant per millorar la 
qualitat de les titulacions del centre 

GPA Alta Tots 

IAI/15/09 

Conèixer l'opinió dels titulats sobre la 
formació rebuda i el seu pas per la 
Universitat 

GPA Alta Tots 

IAI/15/08 

Millorar les enquestes de docència per 
tal que l'opinió dels estudiants 
esdevingui un instrument central en 
l'avaluació de la qualitat de les 
titulacions de la Universitat 

Comissió de 
Qualitat de la 
Universitat 

Alta  

IAE/15/23 

El SGIC constituye una debilidad que el 
centro debe abordar en su conjunto. De 
manera especial, el centro debe 
asegurar la fiabilidad de la información 
asociada a los indicadores, tanto por lo 

Sotsdirecció 
d'Estudiants i 
Qualitat 

Alta  
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que se refiere a los valores, así como a 
la fórmu 

IAI/15/11 

Afavorir la millora contínua de les 
titulacions i facilitar el procés de 
seguiment, identificant el centre docent 
com a principal responsable de 
l’elaboració dels informes de seguiment 
de les titulacions que s’hi imparteixen 

Comissió de 
Qualitat/GPA 

Alta  

IAI/16/12 
 

Transformar el SGIQ institucional en el 
SGIQ del centre docent, ajustat a les 
dinàmiques i a la realitat del propi 
centre. 

Comissió de 
Qualitat/Direcció 

Alta  
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Estàndard	4:	Adequació	del	professorat	al	programa	formatiu	
 
 

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. 

 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
  

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAE/15/10 

Generar investigación asociada a las 
titulaciones de la EPS, en especial en 
los ámbitos de especialidad del GEEIA 
y GETI 

Coordinador 
d'estudis 

 GEEIA y GETI 

IAE/15/11 

Possibilitar la contractació de 
professors associats per impartir 
docència en els graus (1) 

   

IAI/15/13 

Millorar el mecanisme de difusió del 
recurs "suport a la docència per part 
del professorat del centre" entre el 
professor del centre 

Sotsdirecció 
Acadèmica 

 MME 

  
(1) Proposta de millora deriv ada de l’aval uació externa (CAE2015) es consider a que les limitaci ons 

pressupostàries no permeten assegurar un llindar mínim de contractació per estudi. S’incorpora com 
a millora incrementar la cooperació i relació de l’activitat docent amb l’entorn empresarial. 

 

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 
 
 

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

La universitat de Girona aprova el pla marc de formació del personal docent i investigador de la UdG 
2017-2021 (Aprovat en el Consell de Govern de la UdG, sessió 6/2016, de 22 de desembre de 2016). 
Una comissió valorarà els resultats i l’impacte del mateix.  
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Taula 4. Valoració dels principals indicadors d’adequació del professorat al programa 
formatiu: 
% Professorat acreditat *(ANECA/AQU) 100%  a totes les titulacions.  

Taula 4.1.  Professorat per categoria i segons doctorat  

  Perm. 

1 

Perm. 

2 

Lectors Associats Altres Total  
 

        

Grau en Arquitectura  Doctors  10  1  2  6  2  21 

  No doctors    10    21  ‐  31 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  Doctors  12  2  1  3  1  19 

  No doctors    9    10  ‐  19 

Grau Enginyeria Agroalimentària  Doctors  18  2  4  5  3  32 

  No doctors    6    3  1  10 

Grau en Enginyeria Elèctrica  Doctors  37  3  4  8  5  57 

  No doctors    16    15  3  34 

Grau  en  Enginyeria  Electrònica,  Industrial  i 

Automàtica 

Doctors  41  5  4  7  5  62 

  No doctors    17    14  3  34 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials  Doctors  38  4  3  4  3  52 

  No doctors    13    15  2  30 

Grau en Enginyeria Informàtica  Doctors  37  3  3  2  2  47 

  No doctors    9    4  ‐  13 

Grau en Enginyeria Mecànica  Doctors  41  4  5  7  7  64 

  No doctors    10    21  7  38 

Grau en Enginyeria Química  Doctors  35  5  4  7  5  56 

  No doctors    10    13  3  26 

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària  Doctors  18  2  3  5  1  29 

  No doctors    2    5  ‐  7 

Grau  en  Disseny  i  Desenvolupament  de 

Videojocs 

Doctors  14    2    1  17 

  No doctors    3    1    4 

Master  in  Mechanics  of  Material  and 

Structures (MMS) 

Doctors  14    3  1  2  20 

  No doctors             

Perm. 1: Professorat permanent  pel que és necessari ser doctor (CC,CU,CEU,TU, Agregat i assimilables en centres privats) 
Perm 2: Professorat permanent  pel que no és necessari ser doctor (TEU, Col·laboradors i assimilables en centres privats) 
Altres: Professorat visitant, becaris, etc.  
El professorat funcionari (CU, TU, CEU i TEU) es considerarà com acreditat. 
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Taula 4.2. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat. 
Curs 2015-16  

  Perm. 
1 

Perm. 
2 

Lectors Associats Altres Total  
 

(%) 

         

Grau en Arquitectura  Doctors  960,2  203,5  175  342,5  315  1996,2  46,61%

No doctors    1091,3    1195  ‐  2286,3  53,39%

Grau en Arquitectura Tècnica i 

Edificació 

Doctors  1243,2  271  15  87,5  115  1731,7  46,52%

No doctors    1700,8    290  ‐  1990,8  53,48%

Grau Enginyeria 

Agroalimentària 

Doctors  1993,7  112,6  469  252  552  3379,3  82,62%

No doctors    560,9    105  44,8  710,7  17,38%

Grau en Enginyeria Elèctrica  Doctors  2507,7  235  304,5  603,4  476,5  4127,1  64,49%

No doctors    1529,4    628,5  115  2272,9  35,51%

Grau en Enginyeria Electrònica, 

Industrial i Automàtica 

Doctors  2830,2  505  304,5  456,9  476,5  4573,1  67,01%

No doctors    1573,4    608,5  70  2251,9  32,99%

Grau  en  Enginyeria  en 

Tecnologies Industrials 

Doctors  2581,5  235  203  112,5  112  3244  63,92%

No doctors    1101    675  55  1831  36,08%

Grau en Enginyeria Informàtica  Doctors  4069,3  230  330  76,2  105  4810,5  80,95%

No doctors    1027    105  ‐  1132  19,05%

Grau en Enginyeria Mecànica  Doctors  2900,7  530  394,5  442,1  665,5  4932,8  67,70%

No doctors    1147,2    1089  117  2353,2  32,30%

Grau en Enginyeria Química  Doctors  2536,7  840  304,5  526,6  476,5  4684,3  72,96%

No doctors    1079,7    586  70  1735,7  27,04%

Grau  en  Innovació  i  Seguretat 

Alimentària 

Doctors  1081,5  53  201,5  152  102  1590  81,37%

No doctors    234    130  ‐  364  18,63%

Grau  en  Disseny  i 

Desenvolupament  de 

Videojocs 

Doctors  847,5  ‐  350    30  1227,5  76,72%

No doctors    310    62,5    372,5  23,28%

Master  in  Mechanics  of 

Material and Structures (MMS) 

Doctors  425,5    101  15  58,5  600  100,00%

No doctors    ‐    ‐  ‐  0  0,00%
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Taula 4.3. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams  (Correspon al 
professorat que pot tenir tram) Curs 2015-16. 

 Tram de recerca Tram docent 

 Sense Amb tram 

no viu 

Amb tram 

viu 

Sense Amb 

tram  no 

viu 

Amb 

tram viu 

Grau en Arquitectura  38,7  ‐  61,3  38,7  36,36  24,93 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  15,38  ‐  84,62  15,38  54,21  30,42 

Grau Enginyeria Agroalimentària  13,85  12,36  73,79  13,85  19,82  66,33 

Grau en Enginyeria Elèctrica  21,05  2,25  76,7  21,05  31,67  47,28 

Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i 

Automàtica 

16,64  2,11  81,25  16,64  34,34  49,03 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   16,6  1,48  81,92  16,6  28,79  54,61 

Grau en Enginyeria Informàtica   5,57  1,01  93,42  5,57  36,72  57,71 

Grau en Enginyeria Mecànica  22,62  1,98  75,4  22,62  21,33  56,05 

Grau en Enginyeria Química  18,42  2,24  79,34  18,42  25,42  56,16 

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària  14,43  2,3  83,27  14,43  15,25  70,32 

Grau en Disseny i Desenvolupament de 

Videojocs 

14,53  ‐  85,47  14,53  27,94  57,53 

Master in Mechanics of Material and 

Structures (MMS) 

2,5  ‐  97,5  30,21  19,89  49,91 

 

 

Taula 4.5. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complert)  

 
Curs  

2012‐13 

Curs  

2013‐14 

Curs  

2014‐15  

Curs  

2015‐16 

Grau en Arquitectura  10,92  11,34  ‐  ‐ 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació  13,44  15,63  8,11  7,22 

Grau Enginyeria Agroalimentària  7,5  7,67  7,55  7,75  

Grau en Enginyeria Elèctrica  2,57  2,57  2,6  2,81  

Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica  6,52  6,62  5,94  6,44  

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials   14,1  13,55  13,92  11,92 

Grau en Enginyeria Informàtica   12,39  13,15  14,18  13,37  

Grau en Enginyeria Mecànica  10,25  10,33  9,85  9,85  

Grau en Enginyeria Química  3,59  3,55  3,67  3,78  

Grau en Innovació i Seguretat Alimentària      3,1  5,53 

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs        7,05 

Master in Mechanics of Material and Structures (MMS)    8,84  8,51  7,6  

 
1 estudiant ETC correspon a una matricula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera qui imparteix 240 hores de docència en aula 
 
 
 
No s’identifiquen variacions significatives respecte els valors analitzats en el procés d’acreditació 
dels estudis. No es creu necessari proposar accions de millora específiques en aquest estàndard. 
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Estàndard	5:	Eficàcia	dels	sistemes	de	suport	a	l’aprenentatge	
 

EVIDÈNCIES:   

Codificació Descripció Subministrador 
3.5.x Pla d’acció tutorial: suport inst itucional, gestió, identificació de necessitats, 

identificació de l’estructura, identificació dels objectius, pertinència de la 
planificació i execució 

CAI 

3.5.x Indicadors de satisfacció amb el PAT (estudiants i professors) CAI 
3.5.x Indicadors de satisfacció sobre les tutories acadèmiques CAI 
3.5.x Pla d’actuació institucional per a facilitar la inserció laboral Enllaç a UdGTreball 

http://www.udg.edu/borsa/ 
Altres de centre 

3.5.x Indicadors de satisfacció sobre les accions d’orientació professional CAI 
3.5.x Documentació del SIGQ sobre el procés de gestió de les pràctiques Plana web qualitat de la UdG 
3.5.x Documentació del SGIQ sobre el procés de suport i orientació a l’estudiant Plana web qualitat de la UdG 
3.5.x Indicadors d’ús i satisfacció de biblioteca i CRAI Biblioteca 
3.5.x Identificació dels  r ecursos més significatius de què disposa per afavorir 

l’aprenentatge de l’estudiant. En especial: laboratoris (disciplina, llocs de treball, 
assignatures implicades, ...), infraestructures digitals, documentació, etc. 

CAI 

3.5.x Indicadors de satisfacció dels e studiants d’instal·lacions especialitzades 
(laboratoris...) 

CAI 

 

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 
d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat 
laboral. 
 
Taula 5.1. Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge (Estàndard 
5.1 i 5.2) 
 

Curs n Indicador Percentatge de 
respostes 

Tutories acadèmiques   
Instal·lacions (aules i espais docents)   
Biblioteca   
Serveis de suport (matriculació, informació, ...)   

Disponible al Winddat de forma progressiva a partir de l’enquesta de satisfacció de graduats 

Aspectes que es poden tenir en compte: Orientació (Jornades d’acollida, CIAE, Servei de Suport a Persones 
amb Discapacitat, coordinador d’estudis...); PAT ( PAT, tutories, plans de mentoria...); Inserció sociolaboral 
(activitats de la borsa de treball, activitats del centre docent o titulació, pràctiques en empresa...) 

 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquest cas: 
  

Codi Objectiu Responsable Prioritat 

IAI/15/14 

Dotar de permisos als coordinadors 
d’estudi per poder accedir a la consulta 
dels expedients acadèmics dels seus 
alumnes 

Gestió 
Acadèmica/ 
GPA/ Servei 
Informàtic 

Alta 

IAE/15/13 
Realitar estudis sobre l’impacte dels 
cursos bàsics sobre abandonament, èxit 

Sotsdirecció 
d'Estudiants i 
Qualitat 
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i recollir la satisfacció dels estudiants 
sobre els cursos bàsics.  

IAE/15/12 

Implantar i fer seguiment del PAT. I 
formalitzar les particularitats de 
l’acompanyament dels estudiants de 
Màster 

Sotsdirecció 
d'Estudiants i 
Qualitat 

 

IAI/15/15 
Obtenir indicadors de satisfacció dels 
alumnes assistents als Cursos Bàsics 

Sotsdirecció 
d'Estudiants i 
Qualitat 

 

    

 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació. 

 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquest cas: 
  

Codi Objectiu Responsable Prioritat 

IAI/15/16 

Disposar d’informació de 
queixes/suggeriments per part dels 
alumnes del centre sobre els 
laboratoris docents 

Sotsdirecció 
d'Estudiants i  

Sotsdirector 
d'Infraestructures 
de l'EPS 

Mitjana 

IAE/15/15 
Establir indicadors sobre la satisfacció 
dels serveis d’infraestructures 

Sotsdirecció 
d'Estudiants i  

Sotsdirector 
d'Infraestructures 
de l'EPS 

Mitjana 
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Estàndard	6:	Qualitat	dels	resultats	dels	programes	formatius	
Un per estudi 
 
 
 

6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge 
pretesos, que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació. 

 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests cas: 
  

Codi Objectiu Responsable Prioritat Estudi  

IAI/15/18.GEA Millorar el rendiment d’assignatures 

Coordinador 
de la titulació i 
professorat de 
les 
assignatures 

 GEA 

IAI/15/17.GEM 

Millorar la informació sobre la 
tipologia d'activitats de formació a la 
fitxa de l'assignatura 

  GEM 

IAE/15/20 
 IAE/15/22 

Augmentar el % d’alumnes que 
realitzen accions de mobilitat 

Sostsdireció 
de relacions 
exteriors 

 Tots 

IAE/15/18 
Reforçar la competencia oral y escrita 
en  llengua anglesa 

Sostsdireció 
de relacions 
exteriors 

 Tots 

IAE/15/16 

Sistematizar la asignación de los TFG y 
revisar la carga docente asignada a los 
TFG 
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L’objectiu codificat com a IAI/15/18.GEA es considera assolit (veure dades del Pla de Millora) i per tant es tanca. 

6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació fiable dels resultats 
d’aprenentatge pretesos. 

 
Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
  

Codi Objectiu Responsable Priorita
t Estudi  

IAI/15/23.1.GEM 

Aconseguir que tots els alumnes 
siguin conscients de quina és la 
relació d'assignatures recomanades 
per a tot el grau 

Coordinador de la 
titulació 

  

IAI/15/22 

Disposar de totes les evidències 
d'avaluació que configuren el 
sistema d'avaluació de l'assignatura 
i conservar-les en dipòsit durant el 
curs acadèmic posterior a l'avaluat 

Cap del departament i 
Sotsdirecció 
acadèmica 

  

IAI/15/25.1.GETI 

Establir la impossibilitat de 
matricularse a les assignatures que 
tenen prerequisits si aquestes no es 
cumpleixen 

GPA   

IAI/15/24.1.GEQ 
Millorar el disseny d'activitats 
d'avaluació 

Coordinador de la 
titulació 

  

IAI/15/21 

Millorar el procés d'avaluació 
donant la informació adequada 
sobre criteris d'avaluació d'algunes 
activitats en les fitxes de disseny de 
les assignatures 

Sotsdirecció 
acadèmica/Professora
t 

  

IAI/15/20 

Millorar el rendiment de les 
assignatures de primer curs.  
Reduir la taxa d'abandonament 

Sotsdirecció 
d'Estudiants i 
Qualitat / 
Responsable del 
centre de les relacions 
amb secundària 

  

IAI/15/19 

Millorar el sistema actual 
d'avaluació del TFG per assegurar 
una més alta homogeneïtat en 
l'avaluació 

Representants de la 
Comissió de TFG de 
l'estudi i Sostdirector 
responsable dels TFG 
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de 
la titulació. 

Relacionat amb aquest subestàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos: 
  

Codi Objectiu Responsable Prioritat 

IAI/15/26.1.GEM Augmentar el rendiment Coordinador Alta 

IAI/15/27 

Establir indicadors que permetin 
l'anàlisi necessària per al 
seguiment adequat del títol 

GPA i 
direcció EPS 

Mitjana 

 

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

 
Els valors dels indicadors d’inserció laborals són adequats. No es proposen accions de millora específiques. 
No es disposa d’informació sobre el percentatge d’alumnes que estudien i simultàniament treballen es proposa 
recollir sistemàticament aquesta informació (ISC/16/06) 

Codi Objectiu Responsable Prioritat 

IAI/16/07 

Incrementar la transferència 
d'experiències amb l’entorn 
empresarial 

Coordinadors 

Direcció EPS 
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Grau	en	Estudis	d’Arquitectura	
Pla d’estudis 2014 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GA) 

 Indicador Percentatge de 
respostes 

Estructura i aprenentatge -  
Impacte personal al estudiants -  
Serveis i equipaments -  
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol nd  
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat nd  

 
 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GA) 

 Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Satisfacció dels estudiants graduats 
amb el programa formatiu 

4 3,9

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GA)  

 Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Taxa de rendiment  0,76 0.77

Taxa d’eficiència  1 0,99

Temps mitjà de graduació * 

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GA) 

 Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

PAU     

[5,6) 0,56  0,63 

[6,7) 0.76  0,76 

[7,10) 0,87  0,89 

FP 
[5,6) 
[6,7) 0,68 0,55

[7,10) 0,77 0,87

Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
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Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GA) 

 Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs 
Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

0,92 0,89

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou accés 0,73 0,77 

Taxa de rendiment del primer curs 0,67 0,69

Taula 6.4.b Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU/FP (GA) 

 Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

PAU  
[5,6) 0,51 0,56

[6,7) 0,61 0,62

[7,10) 0,95 0,99

FP 
[5,6) 
[6,7) 0,5

[7,10) 0,5 0,73

 
Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs 
que han accedit per vi a d'accés PAAU. Es distribueix segons la n ota d'accés. No es tenen en com pte crèdits convalidats, adaptats o 
reconeguts. / F P Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs que han accedit per via d'accés FP. Es 
distribueix segons la nota d'accés. 
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GA) 

 Indicador 

Taxa d’ocupació                                                          73,9% 
Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol                         87% 

Universitàries                                   - 
Funcions no universitàries          13% 

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7)  
Satisfacció amb la formació pràctica (1-7)  

Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions università ries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
 
Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es 
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats 
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Grau	en	Arquitectura	Tècnica	i	Edificació,	
 
Taula 6 GATE 
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GATE) 

 Indicador 

Estructura i aprenentatge - 
Impacte personal al estudiants - 
Serveis i equipaments - 
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 54,76 
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 92,68 

 
 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GATE) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Satisfacció dels estudiants graduats 
amb el programa formatiu 

3,53  3,67  3,46  3,57 

  

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GATE)  

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Taxa de rendiment  0,75 0,76 0,69 0,76 

Taxa d’eficiència  0,95 0,92 1 0,93 
Temps mitjà de graduació (1) 2 4,12 1 2 

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GATE) 

 Curs  
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,67 0,69 0,61 0,71 

[6,7) 0,77 0,8 0,8 0,79 

[7,10) 0,95 0,91 0,83 0,85 

FP  

[5,6) 0,73 0,39 0,52 0,9 

[6,7) 0,68 0,76 0,49 0,76 

[7,10) 0,82 0,82 0,77 0,8 

Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
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Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GATE) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs 0,14  0,15  ‐  ‐

Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

‐ 0,8 0,66  0,79 

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou accés   0,73  0,61  0,67 

Taxa de rendiment del primer curs 0,67  0,59  0,35  0,45 

Taula 6.4.b Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU/FP (GATE) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,41 0,39 0,26  0,38

[6,7) 0,65 0,8 0,44  0,53

[7,10) 1 1 0,8  0,2

FP  

[5,6) 0,86 ‐ 0,47  ‐

[6,7) 0,29 ‐ 0,47  ‐

[7,10) 0,91 0,86 0,4  0,7

 
Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs 
que han accedit per vi a d'accés PAAU. Es distribueix segons la n ota d'accés. No es tenen en com pte crèdits convalidats, adaptats o 
reconeguts. / F P Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs que han accedit per via d'accés FP. Es 
distribueix segons la nota d'accés. 
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GATE) 

 Indicador 

Taxa d’ocupació 91,11 
Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol 71,11 

Universitàries  4,44 
Funcions no universitàries  24,44 

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7) 4,8 
Satisfacció amb la formació pràctica (1-7) 3,58 

Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions università ries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
 
Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es 
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats 
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La satisfacció dels estudiants graduats amb el programa formatiu augmenta sensiblement respecte 
el curs anterior, recuperant el nivell dels cursos 2012-13 i 2013-14. No es proposa cap acció de 
millora en aquest sentit. 
 
Els valors especificats corresponent al temps de graduació dels estudiants, no es considera, doncs és 
resultat originat per canvis de Pla d’Estudis, doncs són inferiors a quatre anys. 
La taxa de rendiment (0,76), supera el 0,70 i es considera molt adequada, recuperant-se de la taxa 
que s’havia obtingut el curs 2014-15 (0,69). 
 
La taxa de rendiment de primer curs (0,45) es considera baixa. Aquest fet ve donat per la 
característica dels alum nes que accedeixen al Grau amb dificultats per assimila r les assig natures 
científiques que s’imparteixen a primer curs. Per resoldre aquesta incidència, el centre ofer eix als 
alumnes la possibilitat d’assistir a cursos bàsics de les matèries de matemàtiques i física la setmana 
abans de començar el curs.  
Per tal que els alumnes en tinguin coneixement es proposa que el coordinador del grau recordi de 
manera individualitzada (via e-mail) als alumnes del GATE de la impartició d’aquests cursos. 
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	Grau	Enginyeria	Agroalimentària	
 
Taula 6 GEA 
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GEA) 
 

 Indicado
r 

Percentatge de 
respostes 

Estructura i aprenentatge -  
Impacte personal al estudiants -  
Serveis i equipaments -  
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 67,65  
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 84,85  

 
 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GEA) 

 Curs 
2012-
2013 

Curs 
2013-
2014 

Curs 
2014-15 

Curs 2015-
2016 

Taxa de rendiment Satisfacció dels 
estudiants graduats amb el programa 
formatiu 

0,75  0,74  0,78  0,81 

Resultats enquestes de docència  

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GEA)  

 Curs 
2012-
2013 

Curs 
2013-
2014 

Curs 
2014-15 

Curs 2015-
2016 

Taxa de rendiment  0,75  0,74  0,78  0,81 

Taxa d’eficiència  ‐ ‐ ‐ 0,46 

Temps mitjà de graduació * ‐ 3,83  4,39  4,6  

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GEA) 

 Curs 2012-
13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 2015-
16 

PAU         

[5,6) 0,67  0,6  0,63  0,69 

[6,7) 0,79  0,8  0,83  0,84 

[7,10) 0,93  0,98  0,92  0,95 

FP  

[5,6) 0,8 0,8 0,95 0,78 

[6,7) 0,56 0,72 0,58 0,42 

[7,10) 0,92 0,75 0,86 0,94 
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Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
 
Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GEA) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs 0,05  0,3  0,25   0,28

Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

0,8  0,9  0,88   0,8 

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou accés 
(1) 

0,76  0,69  0,8   0,76 

Taxa de rendiment del primer curs (2) 0,63  0,6  0,63   0,72
(1) Total de crèdits superats sobre el total de crèdits presentats en primera convocatòria per als estudiants de nou accés. 
(2) Nombre de crèdits superats sobre crèdits matriculats dels estudiants de primer curs. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o 

reconeguts. 

Taula 6.4.b Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU/FP (GEA) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,57 0,44 0,38  0,45

[6,7) 0,74 0,67 0,71  0,73

[7,10) 0,87 0,96 0,92  0,93

FP  

[5,6) 0,53 ‐ ‐  0,5

[6,7) 0,25 0,5 0,05  0,2

[7,10) 0,89 0,8 1  ‐

 
Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs 
que han accedit per vi a d'accés PAAU. Es distribueix segons la n ota d'accés. No es tenen en com pte crèdits convalidats, adaptats o 
reconeguts. / F P Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs que han accedit per via d'accés FP. Es 
distribueix segons la nota d'accés. 
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GEA) 

 Indicador 

Taxa d’ocupació 88,24 
Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol 52,94   

Universitàries  29,41  
Funcions no universitàries 17,65 

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7) 4,94  
Satisfacció amb la formació pràctica (1-7) 4,12 

Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions università ries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
 
Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es 
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats 
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Donat que els índex majoritàriament mostren millores (com per exemple, en taxa de rendiment o taxa de 

rendiment de primer curs) o situacions positives (elevada taxa d’ocupació), no es proposen accions de millora 

directament relacionats amb els mateixos. 

El que sí s’ha detectat la necessitat d’adequar les activitats formatives de pràctiques en algunes assignatures. 

Cada assignatura té uns crèdits de pràctiques (laboratori, informàtica o visites tècniques). Al llarg del temps, 

els  professors  responsables  de  les  mateixes  han  anat  afinant  les  necessitats  de  cada  assignatura  per 

optimitzar‐ne  la docència. Es proposa millorar  les metodologies docents de pràctiques de  les assignatures 

que ho  requereixin,  redistribuint els crèdits  (a nivell de pla docent) entre  tipologies de pràctiques, sense 

variar el número total de crèdits (ISC/17/12).  Les pràctiques d’aula (exercicis) no es veuen afectades per cap 

canvi. 
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Grau	en	Enginyeria	Elèctrica	
 
Taula 6 GEE 
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GEE) 

 Indicador Percentatge de 
respostes 

Estructura i aprenentatge -  
Impacte personal al estudiants -  
Serveis i equipaments -  
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol nd  
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat nd  

 
 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GEE) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Satisfacció dels estudiants graduats 
amb el programa formatiu 

3,22  3,88  4,24  4,07 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GEA)  

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Taxa de rendiment  0,61  0,71  0,68  0,63 

Taxa d’eficiència  ‐ 0,96 0,9 0,95 
Temps mitjà de graduació * 4  3,42  3,5  4 

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GEE) 

 Curs  
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

PAU         

[5,6) 0,39 0,54 0,68 0,51 

[6,7) 0,63 0,6 0,66 0,78 

[7,10) 0,85 0,89 0,9 0,87 

FP  

[5,6) 0,5 0,86 0,61 0,56 

[6,7) 0,41 0,72 0,33 0,61 

[7,10) 0,62 0,76 0,7 0,61 

Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
 
 

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GEE) 
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 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs 0,26  0,4  0,26  0,33 

Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

0,6  0,91  0,68 

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou accés 
(1) 

  0,39  0,49  0,16 

Taxa de rendiment del primer curs (2) 0,5  0,56  0,55  0,23 
(3) Total de crèdits superats sobre el total de crèdits presentats en primera convocatòria per als estudiants de nou accés. 
(4) Nombre de crèdits superats sobre crèdits matriculats dels estudiants de primer curs. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o 

reconeguts. 

Taula 6.4.b Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU/FP (GEE) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,47 0,53 0,66  0,15

[6,7) 0,36 0,48 0,63  0,31

[7,10) 0,95 0,6 1  ‐

FP  

[5,6) ‐ 0  ‐

[6,7) 0,25 1 0,28  0,43

[7,10) 0,52 0 0,57  0,24

 
Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs 
que han accedit per vi a d'accés PAAU. Es distribueix segons la n ota d'accés. No es tenen en com pte crèdits convalidats, adaptats o 
reconeguts. / F P Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs que han accedit per via d'accés FP. Es 
distribueix segons la nota d'accés. 
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GEE) 

 Indicador 

Taxa d’ocupació nd 
Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol  

Universitàries   
Funcions no universitàries  

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7) nd 
Satisfacció amb la formació pràctica (1-7) nd 

Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions università ries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
 
Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es 
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats 

S’observa que la taxa d’èxit en primera convocatòria dels estudiants de nou accés i l a taxa de 
rendiment de primer curs, a l’últim curs han disminuït notablement respecte el curs anterior i són 
molt baixes. En mirar la taxa de rendiment a primer desagregada per nota d’entrada, s’observa que 
aquesta disminució s’ha produït principalment entre els estudiants que pro 
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venen de PAU i t enen una nota d’entrada entre 5 i 6,  que justament són la majoria segons es pot 
veure a la taula 1.3. Aquestes disminucions ja es van detectar durant el curs i el tema s’ha tractat en 
els dos darrers Consells d’Estudis i en una reunió amb el delegat de primer. Es va decidir que el 
proper curs es farà més èmfasi en convidar els estudiants a què assisteixin als cursos bàsics. També 
es parlarà amb els mentors per a què facin la mateixa recomanació. (s’incorpora en l’objectiu de 
millora en curs que revisa el seguiment i l’impacte dels cursos bàsics IAI/15/15). 
  

Grau	en	Enginyeria	Electrònica,	Industrial	i	Automàtica	
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GEEIA) 

 Indicador Percentatge de 
respostes 

Estructura i aprenentatge ‐  

Impacte personal al estudiants ‐  

Serveis i equipaments ‐  

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 50  

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 78,57  
Enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 
 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GEEIA) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Satisfacció dels estudiants graduats 
amb el programa formatiu 

3,45 3,71 3,53 3,57 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GEAIA)  

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Taxa de rendiment  0,7 0,71 0,71 0,71 

Taxa d’eficiència  0,98 0,9 0,85 0,82 
Temps mitjà de graduació * 3,75 4,56 5,15 5,33 

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GEEIA) 

 Curs  
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,59 0,6 0,63 0,68 

[6,7) 0,73 0,81 0,77 0,73 

[7,10) 0,94 0,93 0,89 0,89 

FP  

[5,6) 0,53 0,45 0,47 0,42 

[6,7) 0,64 0,54 0,54 0,64 

[7,10) 0,78 0,76 0,77 0,7 
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Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
 
 

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GEEIA) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs 0,16  0,26  0,3  0,21 

Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

0,89  0,85  0,83 

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou accés 
(1) 

‐  0,6  0,48  0,64 

Taxa de rendiment del primer curs (2) 0,56  0,55  0,38  0,56 
(5) Total de crèdits superats sobre el total de crèdits presentats en primera convocatòria per als estudiants de nou accés. 
(6) Nombre de crèdits superats sobre crèdits matriculats dels estudiants de primer curs. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o 

reconeguts. 

 

Taula 6.4.b Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU/FP (GEEIA) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,35 0,41 0,22  0,62

[6,7) 0,65 0,85 0,48  0,55

[7,10) 0,9 0,93 0,7  1

FP  

[5,6) 0,22 0,21 0  0

[6,7) 0,39 0,19 0  0,51

[7,10) 0,64 0,84 0,31  0,43

 
Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs 
que han accedit per vi a d'accés PAAU. Es distribueix segons la n ota d'accés. No es tenen en com pte crèdits convalidats, adaptats o 
reconeguts. / F P Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs que han accedit per via d'accés FP. Es 
distribueix segons la nota d'accés. 
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GEEIA) 

 Indicador 

Taxa d’ocupació 96,55 
Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol 37,93 

Universitàries  31,03 
Funcions no universitàries 31,03 

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7) 4,72 
Satisfacció amb la formació pràctica (1-7) 3,55 

Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions università ries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
 
Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
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general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es 
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats 

	
La taxa de rendiment es manté estable. 
S’allarga el temps de graduació de l’estudiant. La raó principal és que molts alumnes estan treballant 
per poder-se pagar el cost de la matrícula. Opten per matricular-se de menys assignatures i per tant 
la carrera se’ls allarga.  A favor hi ha que la taxa d’inserció laboral en l’estudi és gairebé del 100%.  
En els darrers mesos hem notat un increment de demanda de professionals per part de les empreses 
i amb els alumnes que surten del grau no podem cobrir aquesta demanda.  Aquesta situació també 
s’ha comentat en el Consell d’Estudis CE 01-2016/17. 
La resta d’indicadors es mantenen iguals respecte al curs anterior.   
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Grau	en	Enginyeria	en	Tecnologies	Industrials		
 
Taula 6 GETI 
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GETI) 

 Indicador Percentatge de 
respostes 

Estructura i aprenentatge ‐  
Impacte personal al estudiants ‐  
Serveis i equipaments ‐  
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 86,67  
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 66,67  

 
 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GETI) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Satisfacció dels estudiants graduats 
amb el programa formatiu 

3,7  3,59  3,71  3,78 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GETI)  

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Taxa de rendiment  0,73 0,72 0,75 0,76 

Taxa d’eficiència  ‐ 0,97 0,89 0,84 

Temps mitjà de graduació ‐ 3,89 4,4 4,76 

Nombre de titulats 0 27 43 51 

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GETI) 

 Curs  
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,57 0,59 0,6 0,56 

[6,7) 0,68 0,66 0,71 0,74 

[7,10) 0,9 0,87 0,9 0,89 

FP  

[5,6) 0 ‐ ‐ ‐ 

[6,7) 0,65 0,65 0,5 0,63 

[7,10) 0,2 0,8 0,16 0,79 

Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
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Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GETI) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs 0,1  0,28  0,16  0,22 

Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

‐  0,92  0,89  0,84 

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou 
accés(1) 

0,62  0,65  0,65  0,62 

Taxa de rendiment del primer curs (2) 0,65  0,57  0,57  0,54 
(1) Total de crèdits superats sobre el total de crèdits presentats en primera convocatòria per als estudiants de nou accés. 
(2) Nombre de crèdits superats sobre crèdits matriculats dels estudiants de primer curs. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o 

reconeguts. 

Taula 6.4.b Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU/FP (GETI) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,34 0,35 0,27  0,27

[6,7) 0,54 0,48 0,54  0,51

[7,10) 0,9 0,88 0,88  0,78

FP  

[5,6) ‐ ‐ ‐  ‐

[6,7) 0,35 0,15 0,6  ‐

[7,10) 0,2 0,8 0  ‐
Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs 
que han accedit per vi a d'accés PAAU. Es distribueix segons la n ota d'accés. No es tenen en com pte crèdits convalidats, adaptats o 
reconeguts. / F P Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs que han accedit per via d'accés FP. Es 
distribueix segons la nota d'accés. 
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GETI) 

 Indicador 

Taxa d’ocupació 90,32 
Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol 74,19 

Universitàries  22,58 
Funcions no universitàries 3,23 

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7) 4,68 
Satisfacció amb la formació pràctica (1-7) 3,55 

Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya* Percentatge de 
persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions universitàries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 

Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es 
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats 

No s’observen canvis significatius i no es proposen accions de millora. Les dades reflecteixen 
oscil·lació respecte uns valors que tendiran a estabilitzar-se quan l’estudi porti més anys implantat. 
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Grau	en	Enginyeria	Informàtica		
 
 Taula 6 GEINF 
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GEINF) 

 Indicador Percentatge de 
respostes 

Estructura i aprenentatge -  
Impacte personal al estudiants -  
Serveis i equipaments -  
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 54,93  
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 82,86  

 
 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GEINF) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Satisfacció dels estudiants graduats 
amb el programa formatiu 

3,74  3,79  3,8  3,94 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GEINF)  

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Taxa de rendiment  0,67  0,7  0,69  0,7 

Taxa d’eficiència  - 0,96 0,92 0,88 
Temps mitjà de graduació * -  3,9  4,35  4,76 

Nombre de titulats 0  20  37  34 

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GEINF) 

 Curs  
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

PAU         

[5,6) 0,53  0,58  0,57  0,6 

[6,7) 0,66  0,71  0,72  0,67 

[7,10) 0,87  0,84  0,89  0,9 

FP  

[5,6) 0,21  0,3  0,6  0,4 

[6,7) 0,66  0,63  0,49  0,58 

[7,10) 0,85  0,77  0,72  0,8 

Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
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Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GEINF) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs 0,26  0,34  0,24  0,31 

Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

‐  0,82  0,79  0,78 

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou accés 
(1) 

‐  0,64  0,6  0,66 

Taxa de rendiment del primer curs (2) 0,59  0,52  0,47  0,53 
(1) Total de crèdits superats sobre el total de crèdits presentats en primera convocatòria per als estudiants de nou accés. 
(2) Nombre de crèdits superats sobre crèdits matriculats dels estudiants de primer curs. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o 

reconeguts. 

 

Taula 6.4.b Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU/FP (GEINF) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,34 0,41 0,25  0,42

[6,7) 0,61 0,52 0,57  0,47

[7,10) 0,89 0,83 0,8  0,87

FP  

[5,6) 0,2 0,07 0,14  0

[6,7) 0,72 0,42 0,14  0,64

[7,10) 0,83 0,71 0,48  0,79

 
Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs 
que han accedit per vi a d'accés PAAU. Es distribueix segons la n ota d'accés. No es tenen en com pte crèdits convalidats, adaptats o 
reconeguts. / F P Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs que han accedit per via d'accés FP. Es 
distribueix segons la nota d'accés. 
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GEINF) 

 Indicador 

Taxa d’ocupació 91,89 
Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol 56,16 

Universitàries  15,07 
Funcions no universitàries 28,77 

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7) 5,22 
Satisfacció amb la formació pràctica (1-7) 4,59 

Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions università ries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
 
Totes les dades es poden obtenir de la da rrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es realitza 
l’enquesta i promoció dels enquestats. 
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En quan al rendiment dels estudis les dades son similars a cursos anteriors. L’únic destacable és l’alta 
taxa d’abandonament del primer curs, que fluctua els últims anys entre el 25-30 %. Un dels factors 
pot ser l’entrada d’alumnes un cop el curs ha començat i la  baixa nota d’entrada als estudis d’un 
percentatge alt d’estudiants. Tot i endarrerir-se una setmana el començament dels estudis aquestes 
dades continuen seguint baixes. Tot i així son similars a la resta d’enginyeries. 

Les dades de satisfacció dels estudiants son molt bones i també és molt destacable la inserció laboral 
d’aquests. Continuarem reforçant les pràctiques d’entorn laboral que faciliten aquest últim aspecte.   

 

Grau	en	Enginyeria	Mecànica	
 
Taula 6 GEM 
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GEEIA) 

 Indicador Percentatge de 
respostes 

Estructura i aprenentatge -  
Impacte personal al estudiants -  
Serveis i equipaments -  
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 77,78  
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 83,33  

 
 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GEM) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Satisfacció dels estudiants graduats 
amb el programa formatiu 

3,56  3,55  3,8  3,83 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GEM)  

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Taxa de rendiment  0,67 0,64 0,68 0,74 

Taxa d’eficiència  0,98 0,88 0,84 0,8 

Temps mitjà de graduació * 3,45 4,36 4,84 5,6 

Nombre de titulats 20 42 43 40 

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GEM) 

 Curs  
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

PAU         

[5,6) 0,57 0,53 0,61 0,63 
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[6,7) 0,69 0,7 0,71 0,78 

[7,10) 0,87 0,9 0,87 0,89 

FP  

[5,6) 0,46 0,87 0,45 0,45 

[6,7) 0,63 0,58 0,59 0,73 

[7,10) 0,7 0,62 0,63 0,77 

Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
 
 

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GEM) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs 0,15  0,29  0,28  0,28 

Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

‐  0,81  0,89  0,91 

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou accés 
(1) 

0,46  0,48  0,55  0,46 

Taxa de rendiment del primer curs (2) 0,45  0,47  0,48  0,56 
(1) Total de crèdits superats sobre el total de crèdits presentats en primera convocatòria per als estudiants de nou accés. 
(2) Nombre de crèdits superats sobre crèdits matriculats dels estudiants de primer curs. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o 

reconeguts. 

 

Taula 6.4.b Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU/FP (GEM) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,34 0,29 0,4  0,32

[6,7) 0,45 0,61 0,47  0,63

[7,10) 0,69 0,89 0,82  0,85

FP  

[5,6) 0,35 ‐ 0,15  ‐

[6,7) 0,35 0,35 0,17  0,64

[7,10) 0,54 0,51 0,1  0,5

 
Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs 
que han accedit per vi a d'accés PAAU. Es distribueix segons la n ota d'accés. No es tenen en com pte crèdits convalidats, adaptats o 
reconeguts. / F P Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs que han accedit per via d'accés FP. Es 
distribueix segons la nota d'accés. 
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GEM) 

 Indicador 

Taxa d’ocupació 91,89 
Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol 83,78 

Universitàries  5,41 
Funcions no universitàries 10,81 

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7) 3,57 
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Satisfacció amb la formació pràctica (1-7) 5,27 
Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions università ries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
 
Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es 
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats 

Pel que fa als resultats globals de la titulació (GEM) s ’observa un augment significatiu del temps 
mitjà de graduació de 4,84 anys el curs 2014-15 a 5,6 anys el curs 2015-16. No obstant aquesta dada 
ha anat augmentant durant els darrers cursos i és inferior a 4 anys al curs 2012-13. Aquest és un 
indicatiu que aquest valor conté tant graduats del grau com d’enginyeria tècnica. Es creu que el valor 
inferior del temps mitjà de gr aduació es d egui a que les  dades continguin alumnes d’enginyeria 
tècnica. Per tant es recomana esperar un any més per tal de veure si cal analitzar aquesta dada. 

Pel que fa a la taxa d’eficiència, aquesta ha disminuït 4 punts respecte el curs passat, passant de 0.84 
(el curs 2014-15) a 0.8 el curs 2015-16. No obstant els valors són superiors als inclosos en la memòria 
de grau 0.70. 

Pel que fa a la taxa d’abandonament, aquesta és similar a la del curs anterior 0.28. En els darrers 3 
cursos aquest v alor s’ha mantingu t i és superior al que s’indica a la memòria de grau 0.15. Una 
possible causa d’aquest fet pot venir don at pel percentatge d’entrada d’alumnes en segona opció 
durant els darrers anys. Aquests alumnes a priori no estarien tant motivats per a realitzar el grau i 
per tant són més susceptibles de patir un abandonament al primer any. En qualsevol cas, per tal de 
reduir aquesta xifra es proposa dur a t erme reunions amb els pr ofessors que imparteixen 
assignatures al 1er curs per intentar detectar el problema. (ISC/17/11). 
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Grau	en	Enginyeria	Química	
 
Taula 6 GEQ 
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GEQ) 

 Indicador Percentatge de 
respostes 

Estructura i aprenentatge -  
Impacte personal al estudiants -  
Serveis i equipaments -  
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 36  
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 83,33  

 
 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GEQ) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Satisfacció dels estudiants graduats 
amb el programa formatiu 

3,66  3,95  4,09  4,27 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GEQ)  

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Taxa de rendiment  0,69 0,7 0,71 0,74 

Taxa d’eficiència  0,97 0,93 0,91 0,91 
Temps mitjà de graduació * 3,89 4,4 4,54 4,84 

Nombre de titulats 9 5 13 19 

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GEQ) 

 Curs  
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,42 0,49 0,48 0,52 

[6,7) 0,75 0,74 0,79 0,78 

[7,10) 0,86 0,85 0,94 0,93 

FP  

[5,6) 0,75 0,23 0 ‐ 

[6,7) 0,49 0,81 0,69 0,67 

[7,10) 0,7 0,94 0,9 1 

Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
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Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GEQ) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs 0,21  0,17  0,52  0,31 

Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

‐  0,56  0,51  0,58 

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou accés 
(1) 

‐  0,44  0,38  0,52 

Taxa de rendiment del primer curs (2) 0,38  0,43  0,39  0,53 
(1) Total de crèdits superats sobre el total de crèdits presentats en primera convocatòria per als estudiants de nou accés. 
(2) Nombre de crèdits superats sobre crèdits matriculats dels estudiants de primer curs. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o 

reconeguts. 

 

Taula 6.4.b Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU/FP (GEQ) 

 Curs 
2012-13 

Curs 
2013-14 

Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

PAU   

[5,6) 0,18 0,14 0,28  0,24

[6,7) 0,5 0,49 0,35  0,59

[7,10) 0,44 0,71 0,82  0,88

FP  

[5,6) 0 0,23 0  ‐

[6,7) 0,42 ‐ 0,58  0,28

[7,10) 0,57 ‐ 0,48  ‐

 
Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs 
que han accedit per vi a d'accés PAAU. Es distribueix segons la n ota d'accés. No es tenen en com pte crèdits convalidats, adaptats o 
reconeguts. / F P Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs que han accedit per via d'accés FP. Es 
distribueix segons la nota d'accés. 
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GEQ) 

 Indicador 

Taxa d’ocupació 92,31 
Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol 46,15 

Universitàries  38,46 
Funcions no universitàries 15,38 

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7) 4,88 
Satisfacció amb la formació pràctica (1-7) 4,38 

Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions università ries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
 
Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es 
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats 
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La satisfacció dels estudiants porta des de l’inici del pla d’estudis un pendent positiu. Aquest indicador cobra 
més valor quan els resultats de la titulació tenen un pendent positiu. El rendiment acadèmic també puja, sent 
la dada d’aquest últim curs la més elevada de l’històric. El temps de graduació ha anat incrementant-se i aquest 
resultat es relaciona amb l’increment del nombre d’alumnes i la gran diferència en situacions personals (hi ha 
molts alumnes que treballen i estudien alhora). Hi ha alumnes que renuncien a graduar-se l’any que finalitza 
el treball final de grau per tal de fer pràctiques en empreses encara com a estudiants (empresa Nanomi, Països 
Baixos, pràctiques inter nacionals). Aquesta empresa  ha contractat tres dels no stres estudiants després d e 
portar a terme el programa de pràctiques i fent que el sacrifici de graduar-se un any més tard sigui fins i tot 
atractiu. 

Les taxes de rendiment acadèmic són també molt positives sent superiors a les de anys enrere o mantenint-se 
en valors elevats. 

El curs anterior la taxa d’abandonament de primer curs havia pujat del 17 fins el 52%. No s’havia trobat cap 
relació amb altres factors i es considera que va ser un fet puntual, ja que en aquest curs, ha baixat fins a valors 
al voltant del 30%. Causes: 1) alumnes que han suspès moltes assignatures i l’increment de la 2na matrícula 
provoca que no puguin co ntinuar estudis; 2) alumnes que es matriculen al GEQ amb la intenció de migrar a 
un altre estudi, en no tenir suficient qualificació. S’ha fet una enquesta d’entre els alumnes que han causat 
abandonament. Donada la baixada d’aquest indicador s’ esperarà fins ob tenir la dada del curs que ve p er 
prendre decisions. 

Les taxes de presentació a primera convocatòria s’h an incrementat. Causa: im plantació de recuperacions 
d’exàmens suspeses. La taxa de rendiment acadèmic a primer curs torna a elevar-se i la baixa que  va tenir al 
curs 14-15 es relaciona a mb l’abandonament abans esmentat. Conclusió: hi ha una relaci ó important entre 
l’abandonament i la taxa de rendiment a primer curs. 

Els alumes a mb més nota d’entrada presenten millors rendiments. Això no suposa ca p novetat, però 
l’increment d’aquesta taxa any rere any si que ens aj uda a afirmar que els alumnes “bons” que trien aquesta  
titulació ho fan per què realment volen estudiar-la. Aquesta afirmació està totalment d’acord amb les dades de 
preinscripció en primera opció d’aquesta titulació. 

Respecte les taxes d’ins erció laboral, continuen elev ades i són semblants a les obtingudes per les altres 
titulacions tècniques de l’escola. 
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Grau	en	Innovació	i	Seguretat	Alimentària	
 
Taula 6 GINSA 
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GINSA) 

 Indicador Percentatge de 
respostes 

Estructura i aprenentatge ‐ nd  
Impacte personal al estudiants ‐ nd  
Serveis i equipaments ‐ Nd  
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol -  
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat -  

No disponible 
 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GINSA) 

 Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Satisfacció dels estudiants graduats 
amb el programa formatiu 

4  3,87 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GINSA)  

 Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

Taxa de rendiment  0,67  0,75 

Taxa d’eficiència  ‐ ‐

Temps mitjà de graduació * ‐ ‐

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GINSA) 

 Curs 
2014-15 

Curs  
2015-16 

PAU     

[5,6) 0,67  0,76 

[6,7) 0,55  0,61 

[7,10) 1  1 

FP 
[5,6) ‐ 0,75

[6,7) ‐ 0,78

[7,10) 0,66  0,69 

Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
 
 

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GINSA) 
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 Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs ‐ ‐

Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

0,87  0,9 

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou accés 0,77  0,74 

Taxa de rendiment del primer curs 0,67  0,72 

Taula 6.4.b Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU/FP (GINSA) 

 Curs 
2014-15 

Curs 
2015-16 

PAU  

[5,6) 0,67 0,74

[6,7) 0,55 0,56

[7,10) 1 1

FP 

[5,6) ‐ 0,75

[6,7) ‐ 0,78

[7,10) 0,66 0,63

 
Taxa de rendiment a primer desagregada per nota de PAAU Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs 
que han accedit per vi a d'accés PAAU. Es distribueix segons la n ota d'accés. No es tenen en com pte crèdits convalidats, adaptats o 
reconeguts. / F P Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de primer curs que han accedit per via d'accés FP. Es 
distribueix segons la nota d'accés. 
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GINSA) – no disponible 

 Indicador 

Taxa d’ocupació 
 

Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol  
Universitàries   
Funcions no universitàries  

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7)  
Satisfacció amb la formació pràctica (1-7)  

Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions università ries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
 
Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es 
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats 
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Grau	en	Disseny	i	Desenvolupament	de	Videojocs	
 
 Taula 6 GDDV 
 
Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global (Estàndard 6.1. i 6.2) 
(GDDV) 

 Indicador Percentatge de 
respostes 

Estructura i aprenentatge -  
Impacte personal al estudiants -  
Serveis i equipaments -  
Voluntat de tornar a repetir el mateix títol n/d  
Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat n/d  

No disponible 

 
Taula 6.2. Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent (Estàndard 6.1 i 6.2) (GDDV) 

 Curs  
2015-16 

Satisfacció dels estudiants graduats 
amb el programa formatiu 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació (GDDV)  

 Curs  
2015-16 

Taxa de rendiment  0,56

Taxa d’eficiència  ‐

Temps mitjà de graduació * ‐

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació  
Temps mitjà de graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

Taula 6.4.b taxa de rendiment a desagregada per nota de PAAU/FP (GDDV) 

 Curs  
2015-16 

PAU  

[5,6) 0,64

[6,7)   0,5

[7,10) 0,64

FP 

[5,6) ‐

[6,7) 0,18

[7,10)   0,65

Taxa de rendiment: Nombre de crèdits superats sobre matriculats dels estudiants de tots els cursos que han accedit per via d'accés PAAU. 
Es distribueix segons la nota d'accés. No es tenen en compte crèdits convalidats, adaptats o reconeguts.. 
 
 

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs (GDDV) 
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 Curs 2015-16 

Taxa d’abandonament del primer curs ‐

Taxa de presentats en primera convocatòria de 
nou accés 

0,83

Taxa d’èxit en primera convocatòria de nou accés 0,63

Taxa de rendiment del primer curs 0,56
 

Taula 6.5. Inserció laboral (Estàndard 6.4) (GDDV) 

 Indicador 

Taxa d’ocupació 
 

Taxa d’adequació* (Funcions) Vinculades al títol  
Universitàries   
Funcions no universitàries  

Satisfacció amb la formació teòrica (1-7)  
Satisfacció amb la formació pràctica (1-7)  

Disponible al Winddat  a partir de l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya 

* Percentatge de persones que treballant a temps complert desenvolupen funcions vinculades al propi títol o funcions università ries o 
funcions no universitàries.    ** Marcar escala de valoració. 
 
Totes les dades es poden obtenir de la darrera enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya, tenint present que  es poden 
utilitzar les dades referents a les titulacions de llicenciatura o diplomatura vinculades (a les quals van substituir de forma 
general) en cas d’existir. En tot cas si es considera oportú es poden utilitzar altres fonts. Cal assenyalar l’any que es 
realitza l’enquesta i promoció dels enquestats 

 

A mig curs es va fer un seguit de reunions, per una banda amb els professors del primer semestre, 
i per l’altra amb els estudiants, a fi d’avaluar els resultats del primer semestre i el desenvolupament 
dels estudiants. Es va detectar que un percentatge important d’estudiants va suspendre les tres 
assignatures més tècniques (Matemàtiques, MTP i Co mputadors) respecte d e les mateixes 
assignatures a GEINF: a GEINF el percentatge de aprovats en aquestes assignatures està entre el 
55% i 60%, mentre que a GDDV és del 40%. A partir de les reunions es van detectar unes tipologies 
d’estudiants específics d’aquesta titulació: per una banda, existeix un nombre (reduït) d’estudiants 
que van confondre l’acte de jugar a un videojoc amb el desenvolupament d’un videojoc, i per tant 
van quedar profundament desencantats del fet que s’hagi de programar i entendre de 
computadors per poder fer un videojoc.  
Per l’altra, es va detectar que existeix una certa confusió entre els estudiants de primer respecte 
dels tipus d’estudis de videojocs existents. Simplificant una mica, els estudis de videojocs es poden 
classificar en dos grans perfils: artístic i informàtic. El nostre estudi és del segon tipus. Si bé el pla 
d'estudis inclou a ssignatures d'art, narrativa i creació de personat ges (entre altres de perfil 
artístic), l'enfocament principal és de perfil informàtic. 
L’acció de millora AM objectiu millorar la informació als estudiants de nou ingrés sobre el perfil 
dels estudis en les activitats de promoció (s’incorpora en l’acció de millora IAI/15/01) 
 
AM disseny i proposta de curs bàsic de programació en l’oferta de cursos bàsics  (s’incorpora en 
l’acció de millora IAI/15/15) 
 
Inserció laboral. El coordinador participa en diferents esdeveniments per establir contactes amb 
la indústria dels videojocs a Catalunya: 
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 Gamelab, Barcelona 
 COSECIVI (Congreso Nacional de las Ciencias de los Videojuegos), Barcelona 
 Barcelona Games World 
 
Particiapció activa a les reunions de la xarxa de estudis de videojocs (responsables de les diverses 
universitats catalanes que fan formació en videojoc), organitzada per la Generalitat de Catalunya. 
	

Master	in	Mechanics	of	Material	and	Structures	(MMS)		
 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació  

 Curs n-3 Curs n-2 Curs n-1 Curs n 

Taxa de rendiment  0,79   0,85   0,82   0,81 

Taxa d’eficiència  - - 0,97   0,89  

Temps mitjà de graduació * - - 5,05   5,88 

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats 
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació Temps mitjà de 
graduació: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats  

 
Taula 6.4. Resultats globals del primer curs  

 Curs n-3 Curs n-2 Curs n-1 Curs n 

Taxa d’abandonament  0,15   0,32   0,29   0,89 

Taxa de presentats      
Taxa d’èxit      
Taxa de rendiment 0,61   0,75     
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QUADRE RESUM DEL PLA DE MILLORA 
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 54 54

ACREDITACIÓ SGIQ

Codi Objectiu Responsable Termini Prioritat EP
S

M
EI

M
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M
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G
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I

G
EI

N
F

G
EM G
EQ Subestandard

Acreditació 
subestàndard

Data de 
seguiment

Tancada Valoració aloració numèr Procediment

IAE/15/01 Adequació dels plans d'estudis a la normativa pel que fa al 
reconeixement acadèmic

0 1r semestre 2016-2017 Alta       Sí      
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. 

favorable 0 No 0 0

IAE/15/10 Generar investigació associada a les titulacions de l'EPS Coordinador d'estudis 2n semestre 2016-2017 Mitjana Sí       Sí Sí    

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.

favorable 0 No 0 0

IAE/15/11 Possibilitar la contractació de professors associats per a impartir 
docència en els graus

0 1r semestre 2017-2018 Baixa Sí     Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la 
dedicació adequada per desenvolupar les seves 
funcions i atendre els estudiants.

favorable 0 si 0 0

IAE/15/12 Implantar i fer un seguiment del Pla d'Acció Tutorial, tant per 
estudiants dels graus com dels estudis de màster

0 2n semestre 2016-2017 Mitjana Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No 0 0

IAE/15/13
Tenir coneixement de l'impacte dels "cursos bàsics" en aspectes com 
les taxes d'abandonament i d'èxit i de la satisfacció de l'estudiant 
sobre aquests cursos

0 1r semestre 2016-2017 Alta Sí     Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No 0 0

IAE/15/15 Establir indicadors formals sobre la satisfacció dels serveis 
bibliotecaris i infraestructures

Sotsdirecció 
infraestructures

2n semestre 2016-2017 Mitjana Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al 
nombre d’estudiants i a les característiques de la 
titulació.

favorable 0 No 0 0

IAE/15/16 Sistematitzar l'assignació dels TFG i revisar la càrrega docent assignada 
als TFG

Sotsdirecció de relacions 
exteriors

1r semestre 2017-2018 Alta Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 No 37 0

IAE/15/18 Dissenyar el sistema d'avaluació de competències transversals. 
Reforçar la competencia oral i escrita, així com la llengua anglesa

Sotsdirecció de relacions 
exteriors

1r semestre 2017-2018 Mitjana Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 No 29 0

IAE/15/20 Implantar accions per augmentar el % d'alumnes que realitzen accions 
de mobilitat

Sotsdirecció de relacions 
exteriors

1r semestre 2017-2018 Mitjana Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 No 49 0

IAE/15/22 Millora en la implantació de les accions de mobilitat ERASMUS
Sotsdirecció de relacions 
exteriors

1r semestre 2017-2018 Mitjana Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 No 0 0

IAE/15/23

Tenir un SGIQ que permeti millorar el procés de recollida i 
processament de la informació i l'anàlisi sobre la satisfacció dels 
diferents grups d'interès i que estigui adaptat a les particularitats de 
l'EPS 

Sotsdirecció d'Estudiants i 
Qualitat

1r semestre 2018-2019 Alta Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

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 dinterès

amb condicions 0 No 13 0

IAI/15/01 Augmentar la visibilitat de l'EPS als centres de secundària i a la 
societat en general

Responsable del centre 
amb relacions de 
secundària

2n semestre 2015-2016 Mitjana Sí     Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés 
adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent 
amb el nombre de places ofertes. 

favorable 0 No 60 P5 Captació dels estudiants, admissió i 
matrícula

IAI/15/02 Reordenació de la informació que s'ofereix per simplificar el seu accés 
i utilitat

GPA i Servei Informàtic 2n semestre 2015-2016 Mitjana     Sí        
2.1. La institució publica informació veraç, completa i 
actualitzada sobre les característiques de la titulació, el 
seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.

favorable 0 si 100 No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/03 Clarificar què és informació sobre les assignatures que s'ofereixen un 
curs acadèmic, i què és informació pràctica de matrícula

GPA i Servei Informàtic 2n semestre 2015-2016 Alta      Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
2.1. La institució publica informació veraç, completa i 
actualitzada sobre les característiques de la titulació, el 
seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.

0 0 No 69 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/04 Millorar la informació general que s'ofereix a les fitxes de les 
assignatures

GPA i Servei Informàtic 2n semestre 2015-2016 Mitjana Sí     Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
2.1. La institució publica informació veraç, completa i 
actualitzada sobre les característiques de la titulació, el 
seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.

favorable 0 No 21 P5 Captació dels estudiants, admissió i 
matrícula

IAI/15/05 Optimitzar l’estructura del web de la Politècnica per evitar 
duplicacions innecessàries i errors, i millorar la cerca d’informació.

Secretària d'Escola 2n semestre 2015-2016 Baixa Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
2.1. La institució publica informació veraç, completa i 
actualitzada sobre les característiques de la titulació, el 
seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits.

favorable 0 No 74 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/06 Optimitzar l’estructura del web de la Politècnica per evitar 
duplicacions innecessàries i errors, i millorar la cerca d’informació.

GPA i Servei Informàtic 2n semestre 2014-2015 Alta Sí            

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació 
rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que 
inclou els resultats del seguiment i, si escau, de 
l’acreditació de la titulació.

favorable 0 No 50 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/07

[1] Incorporar el seguiment dels processos del SGIQ com una dinàmica 
habitual en l’assegurament de la qualitat a nivell de centre docent.
[2] Enfortir una major conscienciació del SIGQ en el centre docent.
[3] Difondre els processos del SIGQ i els seus resultats.

[1] Comissió de Qualitat i 
Consell de Govern de la 
UdG
[2] i [3] Comissió de 
Qualitat del centre docent

2n semestre 2015-2016 Alta Sí            

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 dinterès

amb condicions 0 No 50 P29 Revisió del SGIQ

IAI/15/08
Millorar les enquestes de docència per tal que l'opinió dels estudiants 
esdevingui un instrument central en l'avaluació de la qualitat de les 
titulacions de la Universitat

Comissió de Qualitat de la 
UdG

2n semestre 2014-2015 Alta Sí            

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 dinterès

favorable 0 No 80 P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

IAI/15/09 Conèixer l'opinió dels titulats sobre la formació rebuda i el seu pas per 
la Universitat

GPA i AQU 2n semestre 2014-2015 Alta Sí            

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 dinterès

amb condicions 0 No 80 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/10
Conèixer el nivell de satisfacció de diferents grups d'interès l'opinió 
dels quals es rellevant per millorar la qualitat de les titulacions del 
centre

GPA 2n semestre 2014-2015 Mitjana Sí            

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 dinterès

amb condicions 0 No 80 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  
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IAI/15/11

Afavorir la millora contínua de les titulacions i facilitar el procés de 
seguiment, identificant el centre docent com a principal responsable 
de l’elaboració dels informes de seguiment de les titulacions que s’hi 
imparteixen

[1] Comissió de 
Qualitat/GPA
[2]  Comissió de Qualitat 
del Centre docent (CQC)

2n semestre 2015-2016 Alta Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i 
genera un pla de millora per a la seva millora continua

amb condicions 0 no 98 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/12 Millorar el percentatge de resposta de les enquestes de satisfacció del 
màster

Coordinador/a del màster 2n semestre 2015-2016 Alta     Sí        

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 dinterès

amb condicions 0 si 100 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/13 Millorar el mecanisme de difusió del recurs "suport a la docència per 
part del professorat del centre" entre el professor del centre

Sotsdirecció acadèmica 2n semestre 2014-2015 Mitjana Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per 
millorar la qualitat de l’activitat docent del professorat.

favorable 0 No 0 P13 Gestió de la formació del professorat

IAI/15/14 Dotar de permisos als coordinadors d’estudi per poder accedir a la 
consulta dels expedients acadèmics dels seus alumnes 

Gestió Acadèmica/ GPA/ 
Servei Informàtic

2n semestre 2014-2015 Alta Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 no 88 P6 Atenció i tutorització dels estudiants

IAI/15/15 Obtenir indicadors de satisfacció dels alumnes assistents als Cursos 
Bàsics

Sotsdirecció d'Estudiants 
de l'EPS

2n semestre 2015-2016 Mitjana Sí     Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

favorable 0 No 56 P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

IAI/15/16 Disposar d’informació de queixes/suggeriments per part dels alumnes 
del centre sobre els laboratoris docents 

Sotsdirecció d'Estudiants i 
Sotsdirector d'Estructures 
de l'EPS

2n semestre 2014-2015 Mitjana Sí    Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al 
nombre d’estudiants i a les característiques de la 
titulació.

favorable 0 No 77 P10 Gestió de les incidències, reclamacions i 
suggeriments 

IAI/15/17 Millorar la informació sobrel a tipologia d'activitats de formació a la 
fitxa de l'assignatura

Coordinador d'estudis i 
professor

2n semestre 2015-2016 Baixa           Sí  
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 No 80 P5 Captació dels estudiants, admissió i 
matrícula

IAI/15/18 Millorar el rendiment de l'assignatura
Coordinador d'estudis i 
professor

2n semestre 2015-2016 Alta      Sí       
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

favorable 0 no 87 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/19 Millorar el sistema actual d'avaluació del TFG per assegurar una més 
alta homogeneïtat en l'avaluació

Representants de la 
Comissió de TFG de 
l'estudi i Sostdirector 
responsable dels TFG

2n semestre 2015-2016 Baixa      Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació 
fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 

favorable 0 si 100 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/20 Millorar el rendiment de les assignatures de primer curs. 
Reduir la taxa d'abandonament

Sotsdirecció d'Estudiants i 
Qualitat i Responsable del 
centre de les relacions 
amb Secundària

1r semestre 2016-2017 Alta      Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació 
fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 

favorable 0 no 86 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/21
Millorar el procés d'avaluació donant la informació adequada sobre 
criteris d'avaluació d'algunes activitats en les fitxes de disseny de les 
assignatures

Coordinador de la titulació 
i professorat de 
l'assignatura

2n semestre 2015-2016 Alta      Sí Sí Sí  Sí   
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació 
fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 

favorable 0 No 63 No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/22
Disposar de totes les evidències d'avaluació que configuren el sistema 
d'avaluació de l'assignatura i conservar-les en dipòsit durant el curs 
acadèmic posterior a l'avaluat

Cap del departament i 
Sotsdirecció Acadèmica

2n semestre 2015-2016 Alta      Sí  Sí Sí Sí   
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació 
fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 

favorable 0 No 63 P22 Procés de difusió pública

IAI/15/23 Aconseguir que tots els alumnes siguin conscients de quina és la 
relació d'assignatures recomanades per a tot el grau

Coordinador de la titulació 2n semestre 2015-2016 Mitjana           Sí  
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació 
fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 

favorable 0 No 50 P22 Procés de difusió pública

IAI/15/24 Millorar el disseny d'activitats d'avaluació Coordinador de la titulació 1r semestre 2016-2017 Mitjana            Sí
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació 
fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 

favorable 0 No 50 No hi ha vinculació a cap procés

IAI/15/25 Establir la impossibilitat de matricularse a les assignatures que tenen 
prerequisits si aquestes no es cumpleixen

GPA 2n semestre 2016-2017 Mitjana         Sí    
6.2. El sistema d’avaluació permet una certificació 
fiable dels resultats d’aprenentatge pretesos i és 
públic. 

favorable 0 si 100 P5 Captació dels estudiants, admissió i 
matrícula

IAI/15/26 Augmentar el rendiment Coordinador de la titulació 2n semestre 2014-2015 Alta           Sí  6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats 
per a les característiques de la titulació.

favorable 0 No 50 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/15/27 Establir indicadors que permetin l'anàlisi necessària per al seguiment 
adequat del títol

GPA i Direcció EPS 2n semestre 2015-2016 Mitjana       Sí Sí     6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats 
per a les característiques de la titulació.

favorable 0 No 25 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/01 Incrementar nombre d’alumnes
Coordinadors  / Equip  de  
direcció (Secretària/ 
prospectiva)

Coordinadors  / Equip  de  
direcció (Secretària/ 
prospectiva)

Alta  Sí Sí Sí  Sí       
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés 
adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent 
amb el nombre de places ofertes. 

0 0 No 10 P5 Captació dels estudiants, admissió i 
matrícula

IAI/16/02 Facilitar la integració dels graus d’enginyeria de  l’EPS  amb el MEI Consell de màster 2n semestre 2016-2017 Alta  Sí           1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació 
docent adequats. 

0 0 si 100 P5 Captació dels estudiants, admissió i 
matrícula

IAI/16/03 Assegurar el perfil d'accés adequat 
Coordinador d'estudis 
MBA i Consell d'estudis

1r semestre 2017-2018 Mitjana   Sí          
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés 
adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent 
amb el nombre de places ofertes. 

0 0 No 0 P5 Captació dels estudiants, admissió i 
matrícula

IAI/16/04 Assegurar la participació dels grups d’interès en la millora contínua Coordinador d’estudis 2n semestre 2016-2017 Mitjana  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació 
rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que 
inclou els resultats del seguiment i, si escau, de 
l’acreditació de la titulació.

0 0 No 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/05 Informació sobre satisfacció i inserció laboral CQC 2n semestre 2017-2018 Mitjana  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    

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 dinterès

0 0 No 33 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/06 Ajustar el perfil del professorat a les necessitats de l'estudi.
Coordinador 
d’estudis/directors de 
departament

1r semestre 2016-2017 Alta  Sí   Sí Sí Sí Sí Sí    

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.

0 0 No 0 No hi ha vinculació a cap procés

IAI/16/07 Incrementar la transferència d'experiències amb l’entorn empresarial Coordinadora d’estudi 2n semestre 2016-2017 Mitjana   Sí  Sí Sí Sí Sí Sí    6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són 
adequats per a les característiques de la titulació.

0 0 No 0 No hi ha vinculació a cap procés

IAI/16/08

Donar amplia informació pública al web a disposició de tots els grups 
d'interés sobre el SGIQ de la UdG i del centre, dels informes que 
surgeixien al llarg de la vida de la titulació i de les evidències que ho 
acrediten. 

Gabinet de Planificació i 
Avaluació

1r semestre 2017-2018 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació 
rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que 
inclou els resultats del seguiment i, si escau, de 
l’acreditació de la titulació.

0 0 No 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  
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Codi Objectiu Responsable Termini Prioritat EP
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Acreditació 
subestàndard

Data de 
seguiment

Tancada Valoració aloració numèr Procediment

IAI/16/09 Establir un nou procediment de recollida d'informació dels estudiants 
sobre l'avaluació docent del professorat i un nou model d'enquesta 

Comissió de Qualitat i 
Direcció

1r semestre 2016-2017 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    

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 dinterès

0 0 No 7 P20 Administració i anàlisi de les enquestes de 
docència

IAI/16/10 Definir i implementar enquestes de satisfacció del professorat 
respecte del programa formatiu

Comissió de Qualitat 2n semestre 2016-2017 Mitjana Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    

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 dinterès

0 0 No 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/11 Definir i implementar enquestes de satisfacció dels estudiants amb els 
recursos materials i les instal·lacions docents

Gabinet de Planificació i 
Avaluació

2n semestre 2017-2018 Mitjana Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    

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 dinterès

0 0 No 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

IAI/16/12 Transformar el SGIQ institucional en el SGIQ del centre docent, ajustat 
a les dinàmiques i a la realitat del propi centre.

Comissió de Qualitat i 
Comissió de Qualitat del 
Centre Docent

2n semestre 2018-2019 Alta Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    3.3 El SGIQ implmentat es revisa periòdicament i 
genera un pla de millora per a la seva millora continua

0 0 No 11 P29 Revisió del SGIQ

IAI/16/13 Millorar els indicadors relatius a la plantilla professorat
Direcció EPS /Directors de 
departament

2n semestre 2017-2018 Mitjana  Sí   Sí Sí Sí Sí Sí    

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.

0 0 No 0 P12 Accés del personal acadèmic

IAI/16/14 Augmentar el nombre de professors que participen en el programa de 
suport a la docència

Sotsdirector acadèmica 
/coordinador de màster

2n semestre 2016-2017 Mitjana  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    

5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten 
adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al 
mercat laboral.

0 0 No 33 No hi ha vinculació a cap procés

IAI/16/15 Donar suport als consells d’estudis en la presa de decisions
Coordinador/ Consell 
d’estudis

2n semestre 2016-2017 Mitjana  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí    1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació 
docent adequats. 

0 0 No 33 No hi ha vinculació a cap procés

ISC/17/01
Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del 
MECR d'una tercera llengua per a l'obtenció del/s títols de grau del 
centre 

Deganat / Direcció, 
Gabinet de Planificació i 
Avaluació

2n semestre 2016-2017 Alta  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  
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. 

0 0 No 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

ISC/17/02 Incrementar nombre d’alumnes
Coordinadors  / Equip  de  
direcció (Secretària/ 
prospectiva)

2n semestre 2017-2018 Alta      Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés 
adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent 
amb el nombre de places ofertes. 

0 0 0 0 P5 Captació dels estudiants, admissió i 
matrícula

ISC/17/03 Incrementar nombre d’alumnes
Coordinador GATE  / 
Comissió del consell 
d'estudis GATE

2n semestre 2017-2018 Alta             
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés 
adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent 
amb el nombre de places ofertes. 

0 0 0 0 P5 Captació dels estudiants, admissió i 
matrícula

ISC/17/04 Ajustar pla d'estudis i estructra del curriculum amb les objectius de la 
titulació

Coordinador MMME 2n semestre 2016-2017 Alta     Sí        
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. 

0 0 0 0 P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 

ISC/17/06 Disposar d'informació sobre la simultaneitat d'estudis i treball
Sotsdirecció d'estudiants i 
Qualitat

2n semestre 2016-2017 Mitjana             6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són 
adequats per a les característiques de la titulació.

0 0 0 0 P6 Atenció i tutorització dels estudiants

ISC/17/07 Reduir taxa d'abandonament de primer curs Coordinador GEM 2n semestre 2016-2017 Alta           Sí  6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats 
per a les característiques de la titulació.

0 0 0 0 P6 Atenció i tutorització dels estudiants

ISC/17/08
Millorar les metodologies docents de pràctiques de les assignatures 
que ho requereixin, redistribuint els crèdits (a nivell de pla docent) 
entre tipologies de pràctiques

Coordinador GEA 1r semestre 2017-2018 Mitjana      Sí       
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

0 0 0 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

ISC/17/09 Ajustar pla d'estudis i estructra del curriculum amb les objectius de la 
titulació

Coordinador GARQ 1r semestre 2017-2018 Alta             
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. 

0 0 0 0 P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 

ISC/17/10 Possibilitar ampliació de  l'oferta optativitat en estructura del 
curriculum

Coordinador MEI 1r semestre 2017-2018 Alta             
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. 

0 0 0 0 P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 

ISC/17/11 Possibilitar ampliació de  l'oferta optativitat en estructura del 
curriculum

Coordinador 1r semestre 2017-2018 Alta           Sí  
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

0 0 0 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  

ISC/17/12 Millorar metodologies docents de pràctiques a les asisgnatures que ho 
requereixin

Coordinador 1r semestre 2017-2018 Alta      Sí       
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al 
nivell del MECES adequat per a la titulació.

0 0 0 0 P4 Seguiment dels resultats i millora de la 
titulació  
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Estat Global EPS

Assoliment accions
rang llindar

Finalitzades 94-100 74 22,2%
En curs 50-93 74 22,2%
Iniciades 1-49 15 4,5%
Pendents 0 171 51,2%
Total 334 100,0%

Estat per graus

Estat
Estudis Finalitzades En curs Iniciades Pendents Total
EPS 6 0 4 28 38
GARQ 0 0 0 8 8
GATE 0 0 0 7 7
GDDV 0 0 0 0 0
GEA 12 4 6 8 30
GEE 8 3 5 13 29
GEEIA 9 3 6 12 30
GEINF 8 3 6 10 27
GEM 6 4 7 10 27
GEQ 6 3 5 10 24
GETI 6 3 6 11 26
GINSA 0 0 0 0 0
MBA 0 1 1 19 21
MCA 0 0 0 0 0
MEI 3 2 0 17 22
MEINF 3 1 1 4 9
MMME 5 1 1 10 17

Temporalització
Assoliment

Terminis Finalitzades En curs Iniciades Pendents
1r semestre 2014-2015 0 0 0 0
2n semestre 2014-2015 9 11 2 2
1r semestre 2015-2016 2 0 0 9
2n semestre 2015-2016 49 43 2 31
1r semestre 2016-2017 9 14 1 15
2n semestre 2016-2017 4 1 7 35
1r semestre 2017-2018 0 3 2 48
2n semestre 2017-2018 0 2 1 12
1r semestre 2018-2019 0 0 0 9
2n semestre 2018-2019 1 0 0 10
1r semestre 2019-2020 0 0 0 0
2n semestre 2019-2020 0 0 0 0
Total 74 74 15 171 334

Finalització termini
Assoliment

Terminis Finalitzades En curs Iniciades Pendents
Passat 59 54 4 42
Futur 8 13 11 121
Total 67 67 15 163
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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. 

Incorporar el requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del MECR d'una 
tercera llengua per a l'obtenció del/s títols de grau del centre 

Acord del consell de govern 3/2016 de 12 de maig que aprova la normativa i el 
requeriment de llengua

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Deganat / Direcció, Gabinet de Planificació i Avaluació
2n semestre 2016-2017
Tots els estudis de grau que no tinguin incorporat el requisit de la tercera llengua Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

No

No
 

ACCIONS
Acció 1 Incorporació del requisit de la tercera llengua Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Direcció i Coordinadors d'estudis
Incorporació del Requisit de la tercera llengua 
Sí/no

Acció 2
Modificació dels itineraris dels plans d'estudis implicats i comunicació dels canvis 
realitzats al Servei de Gestió Académica i Estudiants i a les Secretaries Acadèmiques 
dels centres docents implicats

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

GPA
Itineraris modificats i comunicació als serveis implicats
Sí/no

Acció 3
Activitats d'informació sobre el requisit d’acreditació del nivell de tercera llengua per 
obtenir el títol als estudiants de nou accés a l’estudi de grau a partir del curs 2017/2018

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Deganat / Direcció i Coordinadors d'estudis

Inclusió d'aquesta informació en totes les activitats de difusió dels estudis de grau

Sí/no

Responsable

Indicador

Llindar d'acceptació

Llindar d'acceptació

Titulacions implicades

Implica modificació de la 
memòria

Procedeix d'un altre 
objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Termini de finalització

PLA DE MILLORA 

Estàndard

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de 
causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 

Nomenclatura: IAI - Autoinforme d'acreditació , IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre

Subestàndard
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Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre 
de places ofertes. 

Incrementar nombre d’alumnes
La difusió general no es eficaç 
Programa de difusió d'estudis EPS a Instituts (Batxillerat/Formació Professional)

P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Alta
Coordinadors  / Equip  de  direcció (Secretària/ prospectiva)
2n semestre 2017-2018
Tots els graus sí sí sí sí sí sí sí Sí Sí Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1 Fer accions de difusió específiques adaptades al perfil dels potencials estudiants Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Coordinadors  / Equip  de  direcció (Secretària/ prospectiva)
Nombre d’accions  i nombre de mitjans utilitzat per promoció
Marqueu el llindar d'acceptació de l'indicador

Acció 2 Coordinar comissions i altres iniciatives de promoció des d'unitats de l'EPS (departaments/consells d'estudis..etc) Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Secretària d'escola /prospectiva

Sí/no

Acció 3 Visibilització de les accions de promoció de Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Llistat d'instituts amb les accions realitzades i contactes

Acció 4 Seguiment de la cobertura de promoció als instituts de les comarques de girona i de l'entorn. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Nº d'instututs amb enllaços/activitats EPS
Increment del nombre d'institus amb enllaços actius

Acreditació 2015

Acreditacio 
2016

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes

Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat
Responsable 
Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial
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Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el nombre 
de places ofertes. 

Incrementar nombre d’alumnes
Flexibilitzar els horaris d'estudis

P5 Captació dels estudiants, admissió i matrícula
Alta
Coordinador GATE  / Comissió del consell d'estudis GATE
2n semestre 2017-2018
GATE Sí
Sí
No
 

ACCIONS
Acció 1 Modificació memòria d'estudis Sí

Coordinador GATE
Memoria Modificada
Si/no

Acció 2 Formació i repositori de metodologies docents per a la semipresencialitat Sí

ICE
Professors participants
Professors que imparteixen docència al GATE

Acció 3 Suport per a l'elaboració i edició de materials docents i guies Sí

ICE
Assignatures amb materials editats/adaptats a la semipresencialitat
100% assignatures amb metodologia semipresencial, guia de l'estudiant, guia del professor

Acció 4 Identificació i definició dels processos de suport a la qualitat per a la implantació de metodologies semipresencials Sí

Sotsdirecció de Qualitat
Processos adaptats/definits
Revisió dels processos del SGIQ i impacte dels estàndars d'acreditació/seguiment dels estudis.

Responsable 

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Acreditacio 
2016

Acreditació 2015

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat

Indicador

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació
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Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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. 

Ajustar pla d'estudis i estructra del curriculum amb les objectius de la titulació
Adaptar assignatura optativa 

P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 
Alta
Coordinador MMME
2n semestre 2016-2017
MMS Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1 Modificació nom d'assignatura optativa

Coordinador MME
Canvi  realitzat
Si/no

Seguiment

ISC/17/04
Data

Acció 1 Modificació nom d'assignatura optativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coordinador MME

En concret es canvia el títol original assignatura optativa: "Disseny avançat amb formigó" (Codi UdG: 3501MO2070) per
"Materials compostos en construcció". Aquest canvi inclou l’actualització dels "Resultats d'aprenentatge": Poder
seleccionar i compilar adequadament les diferents tècniques d'anàlisi, disseny i modelització de materials compostos en
elements de construcció. Tenir la capacitat de seleccionar i utilitzar les diferents tècniques i mètodes per a l'anàlisi avançat
i disseny d'elements estructurals armats reforçats amb materials compostos, i avaluar de manera crítica els resultats
obtinguts. I finalment implica l’actualització del "Contingut" Materials compostos en construcció. Propietats, durabilitat,
normes i codis. Armat d'elements amb materials compostos. Reforços amb materials compostos. Disseny en estat límit
últim. Disseny en servei. Estudi de casos.

Indicador Canvi  realitzat
Llindar d'acceptació Si/no

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Coordinador MMME
0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

No   

No  

Responsable 

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Acreditacio 
2016

Acreditació 2015

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global 
Tancada
Deriva a una nova acció de 
millora?
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Nomenclatura: IAI - Informe d'acreditació intern, IAE - Informe d'acreditació extern, ISC - Informe de seguiment del centre
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la titulació.

Disposar d'informació sobre la simultaneitat d'estudis i treball
Increment de la durada dels estudis, baixa mobiltat internacional 

P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Mitjana
Sotsdirecció d'estudiants i Qualitat
2n semestre 2016-2017
Graus
No
No
 

ACCIONS
Acció 1 Proposta de sistemàtica de recollida de dades

Sotsdireció d'estudiants
Realització de la proposta
Si/no

Acció 2 Recollida i anàlisis de les dades

Sotsdireció d'estudiants
Informe
Si/noLlindar d'acceptació

Indicador

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Responsable 
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Acreditacio 
2016

Acreditació 2015

valoració de 
l'acreditació

Estàndard
Subestàndard
Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.

Reduir taxa d'abandonament de primer curs
Millorar el seguiment de l'abandaonament del professorat de primer curs treballant de forma col·laborativa.

P6 Atenció i tutorització dels estudiants
Alta
Coordinador GEM
2n semestre 2016-2017
Graus Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1 Reunions de seguiment amb el professorat de primer Sí

Coordinador
Nº de reunions de seguiment
2 per semestre

Acció 2 Recollida i anàlisis de les dades

Sotsdireció d'estudiants
Informe
Si/noLlindar d'acceptació

Indicador

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable

Responsable 
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al nivell del 
MECES adequat per a la titulació.

Millorar les metodologies docents de pràctiques de les assignatures que ho requereixin, redistribuint els crèdits (a nivell de pla 
docent) entre tipologies de pràctiques

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Mitjana
Coordinador GEA
1r semestre 2017-2018
Graus Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1 Disseny / implantació de redistribució de metodologies de pràctiques (grup petit) Sí

Coordinador GEA
Implantació del canvi (informat al consell d'estudis)
Si/no

Responsable 

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Acreditacio 
2016

Acreditació 2015

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial

Objectiu

Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

AUTOINFORME ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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. 
ISC/17/09
Ajustar pla d'estudis i estructra del curriculum amb les objectius de la titulació

P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 
Alta
Coordinador GARQ
1r semestre 2017-2018
GARQ Sí
No
No
 

ACCIONS

Acció 1
Modificació nom d'assignatures optatives,3105G12035 Projecte de restauració ambiental, nou nom: Cultura i 
Projecte3105G12036 Innovació tecnològica a la construcció, nou nom: Anàlisi i rehabilitació d´edificis històrics (ISC/17/09)

Coordinador GARQ
Canvi realitzat
Si/no

Seguiment

ISC/17/09
Data

Acció 1
Modificació nom d'assignatures optatives,3105G12035 Projecte de restauració ambiental, nou nom: Cultura i 
Projecte3105G12036 Innovació tecnològica a la construcció, nou nom: Anàlisi i rehabilitació d´edificis històrics (ISC/17/09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coordinador GARQ
En concret es canvia el títol original assignatura optativa: "Disseny avançat amb formigó" (Codi UdG: 3501MO2070) per
"Materials compostos en construcció". Aquest canvi inclou l’actualització dels "Resultats d'aprenentatge": Poder
seleccionar i compilar adequadament les diferents tècniques d'anàlisi, disseny i modelització de materials compostos en
elements de construcció. Tenir la capacitat de seleccionar i utilitzar les diferents tècniques i mètodes per a l'anàlisi avançat
i disseny d'elements estructurals armats reforçats amb materials compostos, i avaluar de manera crítica els resultats
obtinguts  I finalment implica l’actualització del "Contingut" Materials compostos en construcció  Propietats  durabilitat  

Indicador Canvi realitzat
Llindar d'acceptació Si/no

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Coordinador GARQ
0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

No   

No  

Responsable 

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Acreditacio 
2016

Acreditació 2015

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global 
Tancada
Deriva a una nova acció de 
millora?

AUTOINFORME ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
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Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
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. 

Possibilitar ampliació de  l'oferta optativitat en estructura del curriculum

P2 Disseny, modificació i extinció de la titulació 
Alta
Coordinador MEI
1r semestre 2017-2018
GARQ Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1

Afegir en la redacció de la descripció de l'optativitat ap. C. "Realización de asignaturas optativas en másteres afines 
ofrecidas por UdG" assegurant que l'alumne realitzi l'optativitat mínima que està regulada.
Coordinador MEI
Canvi realitzat
Si/no

Seguiment

ISC/17/10
Data

Acció 1 Afegir en la redacció de la descripció de l'optativitat ap. C. "Realización de asignaturas optativas en másteres afines 
ofrecidas por UdG" assegurant que l'alumne realitzi l'optativitat mínima que està regulada.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coordinador MEI
En concret es canvia el títol original assignatura optativa: "Disseny avançat amb formigó" (Codi UdG: 3501MO2070) per
"Materials compostos en construcció". Aquest canvi inclou l’actualització dels "Resultats d'aprenentatge": Poder
seleccionar i compilar adequadament les diferents tècniques d'anàlisi, disseny i modelització de materials compostos en
elements de construcció. Tenir la capacitat de seleccionar i utilitzar les diferents tècniques i mètodes per a l'anàlisi avançat
i disseny d'elements estructurals armats reforçats amb materials compostos, i avaluar de manera crítica els resultats
obtinguts  I finalment implica l’actualització del "Contingut" Materials compostos en construcció  Propietats  durabilitat  

Indicador Canvi realitzat
Llindar d'acceptació Si/no

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Responsable 

AUTOINFORME ACREDITACIÓ ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Acreditacio 
2016

Acreditació 2015

valoració de 
l'acreditació

Estàndard

Subestàndard

Codi inicial
Objectiu
Diagnòstic i identificació de causes
Procés del SGIQ  vinculat
Prioritat

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Valoració

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

AUTOINFORME ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al nivell del 
MECES adequat per a la titulació.

Possibilitar ampliació de  l'oferta optativitat en estructura del curriculum

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Coordinador 
1r semestre 2017-2018
GEM Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1 Reunions de coordinació de professorat Sí

Coordinador GEM
Reunions realitzades
Si/no

Seguiment

ISC/17/11
Data

Acció 1 Reunions de coordinació de professorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sí 0 0 0 0 0

Coordinador GEM
En concret es canvia el títol original assignatura optativa: "Disseny avançat amb formigó" (Codi UdG: 3501MO2070) per
"Materials compostos en construcció". Aquest canvi inclou l’actualització dels "Resultats d'aprenentatge": Poder
seleccionar i compilar adequadament les diferents tècniques d'anàlisi, disseny i modelització de materials compostos en
elements de construcció. Tenir la capacitat de seleccionar i utilitzar les diferents tècniques i mètodes per a l'anàlisi avançat
i disseny d'elements estructurals armats reforçats amb materials compostos, i avaluar de manera crítica els resultats
obtinguts  I finalment implica l’actualització del "Contingut" Materials compostos en construcció  Propietats  durabilitat  

Indicador Reunions realitzades
Llindar d'acceptació Si/no

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Coordinador 
0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

No   

No  

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global 
Tancada
Deriva a una nova acció de 
millora?

Valoració

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable 
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Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Les activitats de formació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al nivell del 
MECES adequat per a la titulació.

Millorar metodologies docents de pràctiques a les asisgnatures que ho requereixin

P4 Seguiment dels resultats i millora de la titulació  
Alta
Coordinador 
1r semestre 2017-2018
GEA Sí
No
No
 

ACCIONS
Acció 1 Revisió i ajust de les metodologies docents (pràctiques) Sí

Coordinador GEA
Reunions realitzades
Si/no

Seguiment

ISC/17/12
Data

Acció 1 Revisió i ajust de les metodologies docents (pràctiques) 0 0 0 0 0 Sí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coordinador GEA
En concret es canvia el títol original assignatura optativa: "Disseny avançat amb formigó" (Codi UdG: 3501MO2070) per
"Materials compostos en construcció". Aquest canvi inclou l’actualització dels "Resultats d'aprenentatge": Poder
seleccionar i compilar adequadament les diferents tècniques d'anàlisi, disseny i modelització de materials compostos en
elements de construcció. Tenir la capacitat de seleccionar i utilitzar les diferents tècniques i mètodes per a l'anàlisi avançat
i disseny d'elements estructurals armats reforçats amb materials compostos, i avaluar de manera crítica els resultats
obtinguts  I finalment implica l’actualització del "Contingut" Materials compostos en construcció  Propietats  durabilitat  

Indicador Reunions realitzades
Llindar d'acceptació Si/no

0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

Coordinador 
0 Valora del 0 al 100% el percentage d'assoliment de l'acció

No   

No  

Valoració global de l'objectiu de millora
Responsable
Valoració global 
Tancada
Deriva a una nova acció de 
millora?

Valoració

SEGUIMENT 1

Responsable

Explicació del seguiment

Resultat obtingut de 
l'indicador

Termini de finalització
Titulacions implicades
Implica modificació de la memòria

Procedeix d'un altre objectiu de millora?

Responsable
Indicador
Llindar d'acceptació

Responsable 
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