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INTRODUCCIÓ 

En aquest informe es descriu l’anàlisi dels resultats obtinguts dels processos del Sistema de Garantia Interna 

de la Qualitat (SGIQ) de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona obtinguts durant el curs 

acadèmic 2019-2020, així com les propostes de millora derivades d’aquest. 

Els resultats dels processos s’obtenen a partir dels indicadors definits en el document 310.9.1 Indicadors del 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l’EPSEB. 

L’informe està estructurat d’acord als diferents processos del SGIQ: 

 1.1 Definició de la política i els objectius de qualitat 

 2.1 Garantir la qualitat dels programes formatius 

 2.1.1 Verificació 

 2.1.2 Seguiment 

 2.1.3 Modificació 

 2.1.4 Acreditació 

 3.1 Definir els perfils d’ingrés, egrés i criteris d’accés 

 3.2 Suport i orientació a l’estudiantat 

 3.3 Metodologia d’ensenyament i avaluació 

 3.4 Gestionar la mobilitat de l’estudiant 

 3.5 Gestió de l’orientació professional 

 3.6 Gestionar les pràctiques externes 

 3.7 Gestió d’incidències, queixes, reclamacions i suggeriments 

 5.1 Gestió i millora dels recursos materials 

 5.2. Gestió i millora dels serveis 

 6.1. Recollida de dades i anàlisi 

 7.1 Publicació d’informació i rendició de comptes 

 8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació 

1.1 DEFINICIÓ DE LA POLÍTICA I ELS OBJECTIUS DE QUALITAT 

A) Indicadors de resultats: 

 Existència de la política i objectius de qualitat del centre 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquesta de satisfacció i utilitat del procés de definició de política i objectius de qualitat, a 

l’equip directiu: 

 SÍ NO 

1. Coneixes la política i els objectius de qualitat del centre? 100% 0% 

1.1 Et semblen adequats la política i els objectius de qualitat del centre? 100% 0% 

2. Et sembla útil el procés de definició de política i objectius de qualitat? 100% 0% 

 

https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/politica-i-objectius
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C) Anàlisi dels resultats 

La política i objectius de qualitat del centre són públics i accessibles des del web del centre:  

https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/politica-i-objectius. Així mateix, i per assegurar-ne la màxima difusió també 

es comuniquen als grups d’interès a través de la memòria del centre. 

A partir dels resultats de l’Enquesta de satisfacció i utilitat del procés de definició de política i objectius de 

qualitat, a l’equip directiu, s’observa que el 100% dels membres de l’equip coneixen la política i objectius de 

qualitat del centre i creuen que són adequats. Així mateix, el 100% consideren útil el procés de definició de 

política i objectius de qualitat. 

D) Propostes de millora 

No es proposen accions de millora per al present procés. 

2.1 GARANTIR LA QUALITAT DELS PROGRAMES FORMATIUS 

2.1.1 VERIFICACIÓ 

Durant el curs acadèmic 2019-2020 no s’ha fet cap procés de verificat d’alguna de les titulacions impartides a 

la nostra Escola. 

2.1.2 SEGUIMENT 

Dades corresponents a l’informe de seguiment del centre del curs acadèmic 2019-2020. 

A) Indicadors de resultats: 

 Indicadors sobre la qualitat del programa formatiu. 

 GATE GEGG 

Oferta, demanda i matrícula 2019-2020 2019-2020 

Places ofertes 140 40 

Assignats en primera preferència 84,6% 72,2% 

Estudiants de nou ingrés 144 19 

Dones de nou ingrés 57 6 

Homes de nou ingrés 87 13 

Demanda en primera preferència respecte l'oferta (juliol) 58,6% 15% 

Nota de tall (assignació juliol) 5 5 

Percentatge d’accés en matrícula a setembre 30% 90% 

Nota Accés 
(Percentatge de 
nota d'accés) 

5-6 22,8% 22,2% 

6-7 39% 44,4% 

7-8 18,4% 22,2% 

8-9 10,3% 5,6% 

>9 9,6% 5,6% 

Via Accés 

PAU o assimilats 62,5% 72,2% 

Llicenciats, diplomats o assimilats 1,5% 5,6% 

CFGS o assimilats 22,1% - 

PAU amb carrera començada 11% 22,2% 

CFGS o assimilats amb carrera començada 1,5% - 

Altres vies 1,5% - 

https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/politica-i-objectius
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 MUCAE MUGE MUPRL 

Oferta, demanda i matrícula 2019-2020 2019-2020 2019-2020 

Places ofertes 30 30 30 

Sol·licituds d'admissió 71 83 54 

Admesos 49 58 32 

Matriculats 25 25 21 

Dones matriculades 10 11 15 

Homes matriculats 15 14 6 
    

Procedència 2019-2020 2019-2020 2019-2020 

Estudiantat no UPC 96% 96% 43% 

Estudiantat estranger 24 24 9 

 

 Indicadors de pertinència de la informació pública. 

Quadre de comandament del centre (evidència E.2.11) 

Enquestes de satisfacció de l’estudiantat (evidència E.2.18) 

Enllaç al compte Twitter de l’Escola (evidència E.2.19) 

Enllaç al compte d’Instagram de l’Escola (evidència E.2.20) 

Enllaç al canal de Youtube de l’Escola (evidència E.2.21) 

Enllaç a la pàgina de Facebook de l’Escola (evidència E.2.22) 

Enllaç al Linkedin de l’Escola (evidència E.2.23) 

 Indicadors sobre l’eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació. 

Enquestes de satisfacció de l’estudiantat de grau i de màster (evidència E.3.8) 

Quadre de comandament del GATE (evidència E.3.9) 

Quadre de comandament del GEGG (evidència E.3.10) 

Quadre de comandament del MUCAE (evidència E.3.11) 

Quadre de comandament del MUGE (evidència E.3.12) 

Quadre de comandament del MUPRL (evidència E.3.13) 

Enquestes sobre les pràctiques curriculars del GATE, GEGG i MUPRL (evidència E.3.15) 

Enquestes sobre les pràctiques no curriculars del GATE (evidència E.3.16) 

Enquestes sobre les pràctiques no curriculars del GEGG (evidència E.3.17) 

Enquestes sobre les pràctiques no curriculars del MUCAE (evidència E.3.18) 

Enquestes sobre les pràctiques no curriculars del MUGE (evidència E.3.19) 

Enquestes de satisfacció als titulats i titulades realitzades pel centre (evidència E.3.20) 

  

https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=310
http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://twitter.com/UPCEdifica
https://www.instagram.com/upcedifica/
https://www.youtube.com/channel/UCA87Y-HnfcuPo0UOKeDH9AQ
https://www.facebook.com/UPCEdifica
https://www.linkedin.com/groups/3067570/
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-a-lestudiantat-de-grau-i-masters-universitaris
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=310&codiTitulacioDursi=GRAU00000566&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%27Edificaci%C3%B3%20de%20Barcelona&nomTitulacio=Grau%20en%20Arquitectura%20T%C3%A8cnica%20i%20Edificaci%C3%B3&cursIniciTitulacio=2015-2016&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC=#satisfac
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=310&codiTitulacioDursi=GRAU00000585&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%27Edificaci%C3%B3%20de%20Barcelona&nomTitulacio=Grau%20en%20Enginyeria%20en%20Geoinformaci%C3%B3%20i%20Geom%C3%A0tica&cursIniciTitulacio=2016-2017&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC=#satisfac
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=310&codiTitulacioDursi=DGU000001487&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%27Edificaci%C3%B3%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Construcci%C3%B3%20Avan%C3%A7ada%20en%20l%27Edificaci%C3%B3%20(Pla%202014)&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=90&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=#satisfac
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=310&codiTitulacioDursi=DGU000001515&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%27Edificaci%C3%B3%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Gesti%C3%B3%20de%20l%27Edificaci%C3%B3&cursIniciTitulacio=2015-2016&numCredits=90&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=#satisfac
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=310&codiTitulacioDursi=DGU000001648&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%27Edificaci%C3%B3%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20universitari%20en%20Seguretat%20i%20Salut%20en%20el%20Treball:%20Prevenci%C3%B3%20de%20Riscos%20Laborals&cursIniciTitulacio=2016-2017&numCredits=90&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=#satisfac
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-isc-19-20/fitxers-evidencies-isc-2019-2020/e-3-15-enquestes_practiques_curriculars_gate_gegg_muprl.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-isc-19-20/fitxers-evidencies-isc-2019-2020/e-3-16-enquestes_practiques_no_curriculars_gate_19-20.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-isc-19-20/fitxers-evidencies-isc-2019-2020/e-3-17-enquestes_practiques_no_curriculars_gegg_19-20.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-isc-19-20/fitxers-evidencies-isc-2019-2020/e-3-18-enquestes_practiques_no_curriculars_mucae_19-20.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-isc-19-20/fitxers-evidencies-isc-2019-2020/e-3-19-enquestes_practiques_no_curriculars_muge_19-20.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/enquestes-titulats
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 Indicadors sobre l’adequació del professorat al programa formatiu. 

 GATE GEGG MUCAE MUGE MUPRL 

  
2018-
2019 

2018-
2019 

2018-
2019 

2018-
2019 

2019-
2020 

Professorat per 
categoria i 
segons 
doctorat 

Permanent 
(CC, CU, CEU, 
TU, Agregat)  

Doctor 25 8 24 5 4 

Permanent 
(TEU + 
Col·laboradors)  

Doctor 6 2 1 1 - 

No Doctor 16 4 2 2 - 

Lectors  Doctor - - - - 2 

Associats  
Doctor 18 2 6 7 5 

No Doctor 52 9 6 9 7 

Altres  
Doctor 1 - - - - 

No Doctor - - - - 3 

       

% HIDA (1) 

segons 
categoria i 
doctorat 

Permanent 
(CC, CU, CEU, 
TU, Agregat)  

Doctor 18,90% 31,6% 80,6% 26,6% 24,83% 

Permanent 
(TEU + 
Col·laboradors)  

Doctor 6,80% 8,7% 3,5% 5,2% - 

No Doctor 25,70% 31,5% 2,9% 6,8% - 

Lectors  Doctor - - - - 5,36% 

Associats  
Doctor 10,20% 2,7% 6,4% 36,5% 28,40% 

No Doctor 38,20% 25,4% 6,6% 24,9% 36,06% 

Altres  
Doctor 0,10% - - - - 

No Doctor - - - - 5,36% 

       

% HIDA(1)  
segons trams 
de DOCÈNCIA 

Sense Tram  48,60% 28,1% 13% 61,4% 74,10% 

Tram VIU  50,40% 66,1% 86,6% 38,6% 25,90% 

Tram NO VIU  1,10% 5,9% 0,3% - - 

       

% HIDA (1)  
segons trams 
de RECERCA 

Sense Tram  86,40% 71,9% 21,7% 90,2% 90% 

Tram VIU  11,40% 28,2% 76% 9,8% 6,67% 

Tram NO VIU  2,20% - 2,2% - 3,33% 

(1)  HIDA: hores d’impartició de docència a l’aula 

 GATE GEGG MUCAE MUGE MUPRL 

 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 

Relació estudiants ETC per PDI ETC 
(equivalent a temps complert) (2) 

1:0,15 1:0,86 1:0,80 1:0,49 1:0,23 

(2) Estudiantat ETC: PDI ETC 
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 Indicadors sobre l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. 

Enquestes de satisfacció de l’estudiantat (evidència E.5.12) 

Enquestes de satisfacció del PDI (evidència E.5.13) 

Enquestes de docència (evidència E.5.14) 

Enquestes de satisfacció als titulats i titulades realitzades per l’Escola (evidència E.5.18) 

Enquestes sobre les pràctiques curriculars del GATE, EGG i MUPRL (evidència E.5.23) 

Enquestes sobre les pràctiques no curriculars del GATE (evidència E.5.24) 

Enquestes sobre les pràctiques no curriculars del GEGG (evidència E.5.25) 

Enquestes sobre les pràctiques no curriculars del MUCAE (evidència E.5.26) 

Enquestes sobre les pràctiques no curriculars del MUGE (evidència E.5.27) 

Enquestes de satisfacció als titulats i titulades realitzades per la UPC (evidència E.5.28) 

Enquestes de satisfacció dels titulats de màster (evidència E.5.29) 

Resultat de l’avaluació dels laboratoris del centre (evidència E.5.33) 

Enquestes de satisfacció de la biblioteca del centre (evidència E.5.35) 

 Indicadors sobre la qualitat dels resultats dels programes formatius. 

Resultats globals de la titulació (data extracció setembre de 2020): 

 GATE GEGG MUCAE MUGE MUPRL 

 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 

Taxa de rendiment(1) 
73,13% / 
84,66% 

71,30% / 
76,23% 

94,93% / 
100% 

95,55% / 
99,40% 

99,48% / 
100% 

Taxa de graduació (1) -(2) -(2) 80,95% / 0% 80,95% / 0% 60,87% / 0% 

Taxa d’eficiència 92,43% 94,54% 98,63% 98,63% 99,10% 

Taxa d’abandonament 26% -(2) 19,05% 9,52% 29,17% 
(1) Valors separats per / indiquen 1r i 2n quadrimestre 
(2) En ser una titulació de quatre anys, fins a no tenir dades de quatre cursos acadèmics complets no es podrà calcular. 

Resultats globals del primer curs (data extracció setembre de 2020): 

 GATE (2019) GEGG MUCAE MUGE MUPRL 

 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 

Taxa d’abandonament 19%(3) 0% 0% 0% 0% 

Taxa de presentats 93,41% 84,46% 100% 98,96% 100% 

Taxa d’èxit 81,77% 86,40% 99,64% 97,90% 99,65% 

Taxa de rendiment 75% 72,96% 99,64% 96,89% 99,64% 
(3) Corresponent al grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (pla 2015) 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquestes de satisfacció a l’estudiantat. 

 Enquestes de satisfacció al personal docent i investigador. 

 Enquestes de satisfacció al personal d’administració i serveis. 

 Enquestes de satisfacció als titulats i titulades. 

Estudis de grau 

Estudis de màster 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi/2017-18/epseb.xlsx
https://e-enquestes.upc.edu/docencia/?op=inici_consulta
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/enquestes-titulats
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-isc-19-20/fitxers-evidencies-isc-2019-2020/e-5-23-enquestes_practiques_curriculars_gate_gegg_muprl.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-isc-19-20/fitxers-evidencies-isc-2019-2020/e-5-24-enquestes_practiques_no_curriculars_gate_19-20.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-isc-19-20/fitxers-evidencies-isc-2019-2020/e-5-25-enquestes_practiques_no_curriculars_gegg_19-20.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-isc-19-20/fitxers-evidencies-isc-2019-2020/e-5-26-enquestes_practiques_no_curriculars_mucae_19-20.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-isc-19-20/fitxers-evidencies-isc-2019-2020/e-5-27-enquestes_practiques_no_curriculars_muge_19-20.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/enquestes-de-satisfaccio-de-titulats-1
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master
http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/laboratoris-i-tallers/llistat-laboratoris-avaluats/llistat_laboratoris_epseb.xls
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques/informes/2018-19/centres/epseb.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi/2017-18/epseb.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pas/2017-2018/epseb.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/enquestes-de-satisfaccio-de-titulats-1/curs-2018-2019/epseb.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master/2018-19/epseb.pdf


 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 

 
310.10.2 Informe de seguiment del Sistema de Garantia Interna de la 

Qualitat de l’EPSEB 

 

310-Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona Pàgina -  8/28 

 

C) Anàlisi dels resultats 

L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona elabora un informe de seguiment del centre amb 

periodicitat anual. En aquest informe de seguiment del centre s’analitzen els resultats obtinguts en les 6 

dimensions anteriorment citades per totes les titulacions que s’imparteixen en el centre. A partir de l’anàlisi de 

resultats, es proposen les accions de millora que queden reflectides tant en el propi informe com en el pla de 

millora del centre.  

En l’informe de seguiment del centre del curs acadèmic 2019-2020 s’han analitzat les 5 titulacions que es 

varen impartir: 

 Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 

 Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 

 Màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació 

 Màster universitari en Gestió de l’Edificació 

 Màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 

Fruit del procés de seguiment desenvolupat durant el curs acadèmic 2019-2020 i referent al curs 2018-2019, 

es varen establir 3 accions de millora: 

Codi Proposta de millora  Abast 

310.M.447.2019 
Redisseny del web per millorar la comunicació, serveis i 

òrgans de govern 
Transversal al centre 

310.M.449.2019 
Millora del seguiment de les pràctiques externes 

curriculars obligatòries 

Titulació de màster interuniversitari 

en Seguretat i Salut en el Treball: 

Prevenció de Riscos Laborals 

310.M.448.2019 Millora de la gestió de les pràctiques externes Transversal al centre 

D) Propostes de millora 

No es proposen accions de millora per al present procés. 

2.1.3 MODIFICACIÓ 

Durant el curs acadèmic 2019-2020 no s’ha fet cap procés de modificació d’alguna de les titulacions impartides 

en la nostra Escola. 

2.1.4 ACREDITACIÓ 

Dades corresponents a l’acreditació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció 

de Riscos Laborals del curs acadèmic 2019-2020. 
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A) Indicadors de resultats: 

 Indicadors sobre la qualitat del programa formatiu. 

Oferta, demanda i matrícula 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Places ofertes 30 30 30 

Sol·licituds d’admissió 64 85 82 

Admesos 29 34 31 

Estudiants de nou ingrés 18 23 17 

Dones matriculades 11 16 8 

Homes matriculats 7 7 9 
    

Procedència 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat - - - 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC 6 11 13 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat 1 1 0 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres 11 11 4 
    

Complements formatius 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Alumnes titulats que han realitzat complements formatius - 8 14 

Mitjana de crèdits en complements formatius dels que 
n’han realitzat 

- 6 6 

 Indicadors de pertinència de la informació pública. 

Quadre de comandament del centre (evidència E.2.11) 

Enquestes de satisfacció de l’estudiantat (evidència E.2.17) 

Enllaç al compte Twitter de l’Escola (evidència E.2.18) 

Enllaç al compte d’Instagram de l’Escola (evidència E.2.19) 

Enllaç al canal de Youtube de l’Escola (evidència E.2.20) 

Enllaç a la pàgina de Facebook de l’Escola (evidència E.2.21) 

Enllaç al Linkedin de l’Escola (evidència E.2.22) 

Quadre de comandament del MUPRL (evidència E.2.23) 

Enllaç al portal de dades de les titulacions (evidència E.2.24) 

Enquestes als ocupadors realitzades per AQU Catalunya (evidència E.2.26) 

 Indicadors sobre l’eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació. 

Quadre de comandament del centre (evidència E.3.5) 

Enllaç al portal de dades de les diferents enquestes de satisfacció que la UPC realitza (evidència E.3.7) 

Quadre de comandament del MUPRL (evidència E.3.8) 

Enquestes sobre les pràctiques no curriculars del MUPRL (evidència E.3.10) 

Enquestes sobre les pràctiques curriculars del MUPRL (evidència E.3.11) 

  

https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=310
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiy4OHc8fveAhWnAMAKHceTCEwQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.upc.edu%2Fportaldades%2Fca%2Fenquestes%2Festudiantat%2Fenquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions%2F2016-2017%2F310_01.pdf&usg=AOvVaw0pSsgfcZzpAGHpaij-ZpQ6
https://twitter.com/UPCEdifica
https://www.instagram.com/upcedifica/
https://www.youtube.com/channel/UCA87Y-HnfcuPo0UOKeDH9AQ
https://www.facebook.com/UPCEdifica
https://www.linkedin.com/groups/3067570/
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=310&codiTitulacioDursi=DGU000001648&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%27Edificaci%C3%B3%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20universitari%20en%20Seguretat%20i%20Salut%20en%20el%20Treball:%20Prevenci%C3%B3%20de%20Riscos%20Laborals&cursIniciTitulacio=2016-2017&numCredits=90&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/portal-de-dades
http://www.aqu.cat/doc/doc_32278718_1.pdf
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=310
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=310&codiTitulacioDursi=DGU000001648&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%27Edificaci%C3%B3%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20universitari%20en%20Seguretat%20i%20Salut%20en%20el%20Treball:%20Prevenci%C3%B3%20de%20Riscos%20Laborals&cursIniciTitulacio=2016-2017&numCredits=90&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=#satisfac
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-autoinforme-miprl_18-19/fitxers-evidencies-ia-miprl/e-3-10-enquesta-practiques-no-curriculars_2018-2019_prl_.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-autoinforme-miprl_18-19/fitxers-evidencies-ia-miprl/e-3-11-enquesta-practiques-curriculars_2018-2019_prl_.xlsx
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 Indicadors sobre l’adequació del professorat al programa formatiu. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Professorat per 
categoria i segons 
doctorat 

Permanent (CC, CU, 
CEU, TU, Agregat) 

Doctor 5 4 5 

Permanent 
(TEU+Col·laboradors) 

Doctor - - - 

No doctor - - - 

Lectors Doctor 1 1 1 

Associats 
Doctor 7 6 8 

No doctor 8 9 5 

Altres 
Doctor - - - 

No doctor 2 2 2 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% HIDA(1) segons 
categoria i 
doctorat 

Permanent (CC, CU, 
CEU, TU, Agregat) 

Doctor 20,40% 44,14% 51,28% 

Permanent 
(TEU+Col·laboradors) 

Doctor - - - 

No doctor - - - 

Lectors Doctor 4,14% 2,04% 2,56% 

Associats 
Doctor 27,17% 24,40% 25,64% 

No doctor 45,79% 27,38% 17,95% 

Altres 
Doctor - - - 

No doctor 2,50% 2,04% 2,56% 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% HIDA(1) segons trams de DOCÈNCIA 

Sense tram 83,72% 73,68% 76,19% 

Tram VIU 16,28% 26,32% 19,05% 

Tram NO VIU - - 4,76% 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% HIDA(1) segons trams de RECERCA 

Sense tram 98,62% 96,67% 90,50% 

Tram VIU 1,38% 3,33% 9,50% 

Tram NO VIU - - - 
(1) HIDA: hores d’impartició de docència a l’aula 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps 
complert) 

1:0,26(2) 1:0,25(2) 1:0,37(2) 

(2) Estudiantat ETC: PDI ETC 

 Indicadors sobre l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. 

Enquesta de satisfacció a l’estudiantat (evidència E.5.9) 

Enquesta de satisfacció del PDI de l’Escola (evidència E.5.10) 

Enquesta de satisfacció de l’estudiantat vers al PDI del centre (evidència E.5.11) 

Enquesta de satisfacció dels titulats i titulades realitzades per l’Escola (evidència E.5.15) 

Enquesta sobre les pràctiques no curriculars del MUPRL (evidència E.5.20) 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi/2017-18/epseb.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-autoinforme-miprl_18-19/fitxers-evidencies-ia-miprl/e-5-11-resultats-enquestes-curs-2018-19_-1q-2q_.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/enquestes-titulats/enquestes-titulats
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-autoinforme-miprl_18-19/fitxers-evidencies-ia-miprl/e-5-20-enquesta-practiques-no-curriculars_2018-2019_prl_.xlsx
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Enquesta sobre les pràctiques curriculars del MUPRL (evidència E.5.21) 

Enquesta de satisfacció de l’estudiantat de màster realitzades per la UPC (evidència E.5.22) 

Enquesta de satisfacció sobre la biblioteca de l’Escola (evidència E.5.27) 

 Indicadors sobre la qualitat dels resultats dels programes formatius. 

A la taula següent es mostren els resultats globals de la titulació: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Taxa de rendiment (1) 93,71% / 97,66% 95,26% / 98,80% 95,30% / 95,05% 

Taxa de graduació (1) - - 66,67% / 0% 

Taxa d’eficiència 100% 100% 99,82% 

Taxa d’abandonament 5,55% - 12,5% 
(1) valors separats per / indiquen 1r i 2n quadrimestre 

Els resultats globals del primer curs són els següents: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Taxa d’abandonament 5,55% - 12,5% 

Taxa de presentats 100% 97,98% 97,36% 

Taxa d’èxit 96,29% 97,05% 96,12% 

Taxa de rendiment 97,23% 95,50% 93,51% 

Els resultats d’inserció laboral obtinguts, agrupats per àrees, són els següents: 

 La taxa d’ocupació és elevada, d’un 85,3%. 

 Respecte la taxa d’adequació, el 41,2% dels egressats desenvolupen funcions pròpies de nivell 

universitari. 

Pel que fa a la valoració del màster: 

 La mitjana de valoració de la utilitat de la formació teòrica és del 5,9 sobre 7. 

 La mitjana de valoració de la utilitat de la formació pràctica és del 4,4 sobre 7. 

Dades extretes del quadre de comandament de la titulació. 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquestes de satisfacció a l’estudiantat. 

 Enquestes de satisfacció al personal docent i investigador. 

 Enquestes de satisfacció al personal d’administració i serveis. 

 Enquestes de satisfacció als titulats i titulades. 

Estudis de grau 

Estudis de màster 

C) Anàlisi dels resultats 

L’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona elabora l’informe d’acreditació d’aquelles titulacions 

que ho requereixen, a petició de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU 

Catalunya). A l’informe d’acreditació de les titulacions s’analitzen els resultats obtinguts en les 6 dimensions 

https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-autoinforme-miprl_18-19/fitxers-evidencies-ia-miprl/e-5-21-enquesta-practiques-curriculars_2018-2019_prl_.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master/2017-18/upc_dashboard_indicadors_masters_satisfaccio2018_portal.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/evidencies/estandards-autoinforme-miprl_18-19/fitxers-evidencies-ia-miprl/e-5-27-enquestes-de-satisfaccio-biblio-epseb_.pdf
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=240&codiTitulacioDursi=DGU000000518&nomCentre=Escola%20T%C3%A8cnica%20Superior%20d%27Enginyeria%20Industrial%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Seguretat%20i%20Salut%20en%20el%20Treball:%20Prevenci%C3%B3%20de%20Riscos%20Laborals&cursIniciTitulacio=2007-2008&numCredits=90&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi/2017-18/epseb.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pas/2017-2018/epseb.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/enquestes-de-satisfaccio-de-titulats-1/curs-2018-2019/epseb.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master/2018-19/epseb.pdf
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anteriorment citades. A partir de l’anàlisi de resultats, es proposen les accions de millora que queden 

reflectides tant el en propi informe com en el pla de millora del centre.  

En el curs acadèmic 2019-2020 es va realitzar l’informe d’acreditació d’una titulació: 

 Màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals (MIPRL) 

Fruit del procés d’acreditació en el curs acadèmic 2019-20, s’han establert 3 accions de millora específiques 

de la titulació de MIPRL: 

Codi Proposta de millora  

310.M.449.2019 Millora del seguiment de les pràctiques externes curriculars obligatòries 

310.M.451.2019 
Incrementar el nombre d'empreses subscrites a la borsa de treball de l'EPSEB per a la 

realització de pràctiques externes per al MIPRL  

310.M.450.2019 
Augment del nombre de professorat permanent doctor com a professorat coordinador 

d’assignatures del MIPRL  

D) Propostes de millora 

No es proposen accions de millora per al present procés. 

3.1 DEFINIR ELS PERFILS D’INGRÉS, EGRÉS I CRITERIS D’ACCÉS 

A) Indicadors de resultats: 

PERFIL D’INGRÉS I D’EGRÉS: 

— Perfil d’ingrés 

  GATE GEGG 

Vies d’accés a nivell de grau 2019-2020 2019-2020 

Via Accés 

PAU o assimilats 62,5% 72,2% 

Llicenciats, diplomats o assimilats 1,5% 5,6% 

CFGS o assimilats 22,1% - 

PAU amb carrera començada 11% 22,2% 

CFGS o assimilats amb carrera començada 1,5% - 

Altres vies 1,5% - 
 

Titulacions de procedència dels màsters 

Màster universitari en 
Construcció Avançada en 
l’Edificació 

 Arquitectura (75 %) 

 Enginyeria Civil (15%) 

 Enginyer Constructor (5%) 

 Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació (5%) 

Màster universitari en Gestió 
de l’Edificació 

 Arquitectura (70 %) 

 Enginyeria Civil (10%) 

 Enginyeria d’Espai Urbà Subterrània (5%) 

 Enginyeria i Tècniques de Decoració Arquitectònica (5%) 

 Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació (5%) 

 Llicenciat en Economia (5%) 

Màster universitari en 
Seguretat i Salut en el 
Treball: Prevenció de Riscos 
Laborals 

 Enginyeria Civil/Industrial/Ambiental (40%) 

 Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (5%) 

 Grau en Dret/Grau en Criminologia (10%) 

 Grau en Medicina/Psicologia (20%) 

 Grau en Relacions Laborals/Ciències del Treball (15%) 

 Grau en Seguretat/Enginyeria en Prevenció de Riscos, Qualitat i Ambient (10%) 
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— Perfil d’egrés 

 Taxa d’èxit de la titulació en el primer curs 

 GATE (2019) GEGG MUCAE MUGE MUPRL 

 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 

Taxa d’èxit 81,77% 86,40% 99,64% 97,90% 99,65% 

 Taxa de graduació 

 GATE GEGG MUCAE MUGE MUPRL 

 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 

Taxa de graduació (1) -(2) -(2) 80,95% / 0% 80,95% / 0% 60,87% / 0% 

(1) Valors separats per / indiquen 1r i 2n quadrimestre 
(2) En ser una titulació de quatre anys, fins a no tenir dades de quatre cursos acadèmics complets no es podrà calcular. 

PROMOCIÓ D’ESTUDIS: 

Nombre de Jornades de Portes Obertes realitzades. 4 

Nombre de persones inscrites a les Jornades de Portes Obertes. 164 

Nombre de persones que han assistit a les Jornades de Portes Obertes (inclou 
familiars) 

128 

Nombre de trameses amb informació sobre els graus de l’EPSEB realitzades a l’estand 
de la UPC al Saló de l’Ensenyament. 

0 (1) 

Nombre de persones que omplen formulari per rebre informació a l’estand del Col·legi 
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) 
al Saló de l’Ensenyament.

0 (1) 

Nombre de visites concertades a centres educatius. 1 

Nombre d’activitats Escolab que s’han ofert. 25 

Nombre d’activitats Escolab realitzades. 13 

Nombre d’estudiantat de secundària, batxillerat i cicles formatius que han participat en 
activitats Escolab a l’EPSEB.

225 

Nombre d’activitats que s’ofereixen en el marc del Programa d'Activitats Escolars (PAE) 
que s’han ofert.

4 

Nombre d’activitats PAE realitzades. 3 

Nombre d’estudiantat de secundària, batxillerat i cicles formatius que han participat a 
activitats PAE a l’EPSEB.

70 

Nombre de conferències de divulgació STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i 
matemàtiques) que s’ofereixen als centres de secundària. 

12 

Nombre de conferències de divulgació STEAM realitzades als centres de secundària, 
batxillerat i cicles formatius. 

0 

Nombre de jornades i conferències científiques organitzades a l’EPSEB. 0 

Nombre d’activitats que s’han ofert en el marc de la Setmana de la Ciència. 1 

Nombre de treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau 
superior cotutoritzats per PDI de l’EPSEB

1 

 (1) El Saló de l’Ensenyament del 2019-2020 no es va poder celebrar per l’estat d’alarma decretat per la pandèmia del COVID-19. 
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ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA: 

 Nota de tall dels estudis de grau 

Estudis de grau Nota de tall 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 5 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 5 

 Demanda en primera i segona opció dels estudis de grau del centre 

 Preferències d’accés 

Estudis de grau 1a 2a 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 84,60% 9,60% 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 72,20% 16,70% 

 Estudiantat de grau admès segons la via d’accés 

Vies d’accés GATE GEGG 

Via 0 (PAU o assimilats) 62,50% 72,20% 

Via 2 (llicenciats, diplomats o assimilats) 1,50% 5,60% 

Via 4 (CFGS o assimilats) 22,10% 0,00% 

Via 7 (PAU amb carrera començada) 11,00% 22,20% 

Via 8 (CFGS o assimilats amb carrera començada) 1,50% - 

Via 9 (>25 anys) 1,50% - 

Via 10 (>40 anys) - - 

Via 11 (>45 anys) - - 

 

Estudis de màster Titulacions d’accés i universitats de procedència 

Màster universitari en 
Construcció Avançada 
en l’Edificació 

Arquitectura (Pontificia Universidad Javeriana) (Colòmbia) 
Arquitectura (Universidad de los Andes) (Colòmbia) 
Ingeniería Civil (Pontifica Universidad Católica del Ecuador) (Equador) 
Arquitecto (Universidad Central de Ecuador en Quito) (Equador) 
Arquitectura e Ingeniería Civil (Universidad de Azuay) (Equador) 
Arquitectura (Universidad de Cuenca) (Equador) 
Arquitectura (Universidad de Guayaquil) (Equador) 
Arquitectura (Universidad San Francisco de Quito) (Equador) 
Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació (UPC) (Espanya) 
Arquitectura (Politécnico di Milano) (Itàlia) 
Arquitectura (Universidad Anáhuac) (Mèxic) 
Arquitectura (Universidad Autónoma de León) (Mèxic) 
Arquitectura (Universidad del Valle de México) (Mèxic) 
Arquitectura (Universidad Iberoamericana) (Mèxic) 
Arquitectura (Universidad Veracruzana) (Mèxic) 
Arquitecto (Universidad Autónoma de Santo Domingo) (República Dominicana) 
Arquitectura (Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra) (República Dominicana) 
Ingeniería Civil (Universidad de la República) (Uruguai) 
Ingeniero Constructor (Universidad Católica del Norte) (Xile) 
Arquitectura (Universidad Diego Portales) (Xile) 

Màster universitari en 
Gestió de l’Edificació 

Arquitecto (Pontificia Universidad Javeriana) (Colòmbia) 
Arquitectura (Universidad Francisco de Paula Santander) (Colòmbia) 
Arquitectura (Universidad la Gran Colombia) (Colòmbia) 
Ingeniería Civil (Universidad Libre Colombia) (Colòmbia) 
Arquitectura (Universidad de Santo Tomás) (Colòmbia) 
Arquitectura (Universidad de Cuenca) (Equador) 
Arquitectura (Politécnico di Milano) (Itàlia) 
Arquitectura (Universidad Iberoamericana Ciudad de México) (Mèxic) 
Arquitectura (UNAM) (Mèxic) 
Arquitectura (Universidad de Panamá) (Panamà) 
Arquitectura (Universidad Nacional Federico Villarreal) (Perú) 
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Ingeniería Civil (Universidad Privada Antenor Orrego) (Perú) 

Ingeniería y Técnicas de Decoración Arquitectónica (Facultat de Disseny Artístic i 
Enginyeria de Construcció – Col·legi Politècnic de Zhengde) (Xina) 

Ingeniería de Espacios Urbanos Subterráneos (Universitat Silvicultura i Tecnologia 
central del sud (Xina) 

Màster universitari en 
Seguretat i Salut en el 
Treball: Prevenció de 
Riscos Laborals 

Ingeniería Ambiental (Universidad Pontificia Bolivariana) (Colòmbia) 
Grau en Relacions Laborals (Universitat de Barcelona) (Espanya) 
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevencions(UPF) (Espanya) 
Grau en Medicina (Universitat de València) (Espanya) 
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació (UPC) (Espanya) 
Llicenciat en Ciències del Treball (Universitat Autònoma de Barcelona) (Espanya) 
Ingeniería Ambiental (Universidad Espíritu Santo) (Perú) 
Ingeniería Civil (Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote) (Perú) 
Ingeniería Industrial (Universidad Nacional San Agustín) (Perú) 
Médico Cirujano (Universidad Finis Terrae) (Xile) 

Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente (Universidad Tecnológica de 
Chile) (Xile) 
Psicología (Universidad Católica) (Xile) 
Ingeniería Industrial (Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño) (Veneçuela) 

 

Nombre de sol·licituds per trasllat d’expedient 11 

Nombre d’admesos per trasllat d’expedient 10 

Nombre de peticions d’admissió als estudis de màster
208 (71 MUCAE), 

(83 MUGE) i  
(54 MUPRL)  

Nombre d’admissions als estudis de màster
139 (49 MUCAE), 

(58 MUGE) i  
(32 MUPRL)  

Nombre d'incidències dels diferents procediments de matrícula
1.917 (685 Q1) i 

(1232 Q2) 

B) Indicadors de satisfacció: 

PERFIL D’INGRÉS I D’EGRÉS: 

 Enquestes bianuals d’ingrés de la UPC 

 Enquestes anuals d’egrés EPSEB 

Estudis de grau 
Estudis de màster 

PROMOCIÓ D’ESTUDIS  

 Enquestes de satisfacció dels assistents de les Jornades de Portes Obertes: 

Informe de resultats de les Jornades de Portes Obertes del febrer 2020 

Informe de resultats de les Jornades de Portes Obertes virtuals 2020 

ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRÍCULA: 

 Enquestes triennals de satisfacció de l’estudiantat de la UPC 

  

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestees-a-lestudiantat-nou-de-primer-curs/fitxers/nous-de-1er-2019-20/enquestas_nous_201920_epseb.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master/2018-19/epseb.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/enquestes-de-satisfaccio-de-titulats-1/curs-2018-2019/epseb.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master/2018-19/epseb.pdf
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/sgiq/fitxers-sgiq/fitxers-informe-resultats/informe-resultats-jpo-febrer-2020_.pdf/@@download/file/INFORME%20RESULTATS%20JPO%20febrer%202020_.pdf
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/sgiq/fitxers-sgiq/fitxers-informe-resultats/informe-resultats-jpo-virtuals-2020_.pdf/@@download/file/INFORME%20RESULTATS%20JPO%20virtuals%202020_.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
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C) Anàlisi dels resultats 

Els indicadors satisfan els objectius establerts en els protocols de verificació de les titulacions.  

Cal destacar els bons resultats de les jornades de portes obertes virtuals, malgrat alguns inconvenients tècnics 

que van sorgir, però que es van poder solucionar. 

D) Propostes de millora 

Optimitzar la preparació tècnica de les jornades de portes obertes en línia per poder aprofitar tot el potencial 

que tenen de cara a  la promoció de les titulacions 

3.2 SUPORT I ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANTAT 

A) Indicadors de resultats: 

Sessions Informatives estudiantat de nou accés de grau  

Nombre d’estudiantat de grau inscrit a la sessió informativa del GATE - GEGG 96 

Nombre d’estudiantat de grau assistent a la sessió informativa del GATE - GEGG 82 

  
  

Sessions Informatives estudiantat de nou accés de màster  

Nombre d’estudiantat de màster inscrit a la sessió informativa del MUCAE 40 

Nombre d’estudiantat de màster inscrit a la sessió informativa del MUGE 41 

Nombre d’estudiantat de màster inscrit a la sessió informativa del MUPRL 22 
 

Welcome day 1Q 2Q 

Nombre d’estudiantat incoming assistent (reunió en anglès i reunió en castellà) 36 14 
 

 1r quadrimestre 2n quadrimestre 

Pla d’Acció Tutorial ATE EGG ATE EGG 

Nombre d’estudiantat de Fase Inicial tutelats en el pla d’Acció 
Tutorial 

222 18 169 17 

Nombre de professorat tutor en Fase Inicial 25 6 25 6 

Nombre d’estudiantat de Fase no Inicial tutelats en el pla d’Acció 
tutorial 

577 22 532 28 

Nombre de professorat tutor en Fase no Inicial 28 6 20 6 
     

 1r quadrimestre 2n quadrimestre 

Baix rendiment ATE EGG ATE EGG 

Nombre d’estudiantat de Baix rendiment tutelats (1) - - - - 

Nombre de professorat tutor en Baix rendiment (1) - - - - 
(1) Durant el curs 2019-2020 es van anul·lar les tutories de baix rendiment.     

 1r quadrimestre 2n quadrimestre 

Pla de Mentoria ATE EGG ATE EGG 

Nombre d’estudiantat mentor implicat en el pla de Mentoria. - - - - 

Nombre d’estudiantat participant. - - - - 
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Treball de fi de grau o de màster  

Nombre d’estudiantat avaluat 233 

Nombre de professorat tutor 315 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquestes de satisfacció de l’estudiantat envers el centre 

 Enquestes de satisfacció del personal docent i investigador 

 Enquestes de satisfacció dels titulats i titulades 

 Enquesta de satisfacció de l’estudiantat assistent a les sessions informatives 

C) Anàlisi dels resultats 

El curs 2019/2020 no es va poder dur a terme el pla de mentories perquè la convocatòria per contractar 

estudiantat mentor no va tenir bon resultat. Hi va haver un sol estudiant interessat que va renunciar a darrera 

hora per haver trobat una feina relacionada amb l’exercici professional de l’Arquitectura Tècnica que 

l’interessava més 

D) Propostes de millora 

Millorar el procés de captació d’estudiantat mentor optimitzant els terminis de publicació de les beques i la 

seva difusió. 

3.3 METODOLOGIA D’ENSENYAMENT I AVALUACIÓ 

A) Indicadors de resultats: 

 Nombre de treballs de fi de grau i de màster defensats 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 151 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 7 

Màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació 24 

Màster universitari en Gestió de l’Edificació 23 

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 13 

 Nombre d’estudiantat de grau amb el nivell B2 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 136 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 6 

 Perspectiva de gènere 

https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_1_5 

 
2019-2020 

Dones Homes Total 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 260 416 676 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 9 27 36 

Màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació 21 31 52 

Màster universitari en Gestió de l’Edificació 21 28 49 

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: 
Prevenció de Riscos Laborals 

25 15 40 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi/2017-18/epseb.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/enquestes-titulats
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/sgiq/fitxers-sgiq/fitxers-informe-resultats/informe-resultats-sessio-informativa-curs-2019_.pdf/@@download/file/INFORME%20RESULTATS%20Sessi%C3%B3%20Informativa%20curs%202019_.pdf
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_1_5
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 Taxa d’abandonament (global de la titulació) 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 26% 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica -(3) 

Màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació 19,05% 

Màster universitari en Gestió de l’Edificació 9,52% 

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 29,17% 
(3) En ser una titulació de quatre anys, fins a no tenir dades de quatre cursos acadèmics complets no es podrà calcular. 

 Taxa d’eficiència (global de la titulació) 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 92,43% 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 94,54% 

Màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació 98,63% 

Màster universitari en Gestió de l’Edificació 98,63% 

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 99,10% 

 Taxa de graduació (global de la titulació) 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació -(3) 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica -(3) 

Màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació 80,95% / 0% (2) 

Màster universitari en Gestió de l’Edificació 80,95% / 0% (2) 

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 60,87% / 0% (2) 
(2) Valors separats per / indiquen 1r i 2n quadrimestre 
(3) En ser una titulació de quatre anys, fins a no tenir dades de quatre cursos acadèmics complets no es podrà calcular. 

 Taxa de rendiment (global de la titulació) 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 73,13% / 84,66% (2) 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 71,30% / 76,23% (2) 

Màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació 94,93% / 100% (2) 

Màster universitari en Gestió de l’Edificació 95,55% / 99,40% (2) 

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 99,48% / 100% (2) 

(2) Valors separats per / indiquen 1r i 2n quadrimestre 

 Taxa d’èxit (del primer curs de la titulació) 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 81,77% 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 86,40% 

Màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació 99,64% 

Màster universitari en Gestió de l’Edificació 97,90% 

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 99,65% 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Satisfacció dels graduats i graduades amb l’experiència educativa global 

 Satisfacció de l’estudiantat amb l’actuació docent 

 Satisfacció de l’estudiantat sobre les assignatures 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master/2018-19/epseb.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-a-lestudiantat-de-grau-i-masters-universitaris
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-a-lestudiantat-de-grau-i-masters-universitaris
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C) Anàlisi dels resultats 

Els indicadors satisfan els objectius establerts en les memòries de verificació.  

El baix nombre de treballs de fi de grau del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica és degut al baix 

nombre d’estudiantat matriculat en aquesta titulació en els darrers cursos, encara que la tendència ha 

començat a canviar. 

D) Propostes de millora 

Continuar les accions de promoció en el grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica per tal de 

consolidar el canvi de tendència en les noves matriculacions. 

3.4 GESTIONAR LA MOBILITAT DE L’ESTUDIANT 

A) Indicadors de resultats: 

Nombre de reunions de promoció de la mobilitat outgoing. 1 

Nombre d’estudiantat outgoing que participa en un programa de mobilitat. 3 

Nombre d’estudiantat incoming que participa en un programa de mobilitat. 52 

Nombre de reunions d’acollida d’estudiantat incoming. 1 

Taxa d’estudiantat incoming admès. 100% 

Percentatge d’estudiantat outgoing que participen en un programa de doble titulació 
internacional, sobre el total de l’oferta de places.

0 de dues places 
=  0% DT 

Percentatge d’estudiantat incoming que participen en un programa de doble titulació 
internacional, sobre el total de l’oferta de places.

1 de dues places 
= 50 % DT 

  

Nombre d’assignatures impartides en anglès als graus de l’EPSEB. 10 

Nombre de dobles titulacions internacionals dels graus de l’EPSEB. 1 

Nombre de dobles titulacions internacionals dels màsters universitaris de l’EPSEB. 0 
   

Nombre d’acords de mobilitat internacional amb partenariat estratègic. 37 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquestes de satisfacció de l’estudiantat outgoing. 

Durant el curs 2019-2020 no s’ha passat aquesta enquesta a l’estudiantat del centre vinculat a 

un programa de mobilitat. 

 Enquestes de satisfacció de l’estudiantat incoming. 

Durant el curs 2019-2020 no s’ha passat aquesta enquesta a l’estudiantat estranger vinculat a 

un programa de mobilitat a la nostra Escola. 

C) Anàlisi dels resultats 

Com es pot observar als indicadors de resultats, l’oferta de mobilitat per a l’estudiantat de l’EPSEB és elevada. 

Actualment, tenim signats 37 acords de mobilitat internacional amb partenariat estratègic, principalment 

d’Europa i d’Amèrica Llatina. 

Des de fa anys la mobilitat incoming supera substancialment la mobilitat outgoing. Aquesta baixa acceptació 

envers la mobilitat internacional de l’estudiantat de l’EPSEB té múltiples raons que se superposen, com per 
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exemple: dificultats amb l’anglès, major motivació de l’estudiantat per la contractació en pràctiques com a 

sortida professional posterior que no pas per la mobilitat internacional, despeses econòmiques associades, 

etc. A tots aquests elements se’ls ha sumat aquest curs 2019-2020 la situació de la pandèmia del COVID-19 

que ha fet que un percentatge elevat de l’estudiantat que havia sol·licitat mobilitat internacional no l’hagi pogut 

fer o hagi decidit posposar-la per al proper curs si la situació millora. 

D) Propostes de millora 

No es proposen accions de millora per al present procés. 

3.5 GESTIÓ DE L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

A) Indicadors de resultats: 

Nombre d’accions programades al pla 
d’Orientació Professional 

1 

https://epseb.upc.edu/ca/vida-universitaria/act-
orientacio-professional/curs-2019-2020 

Nombre d’estudiantat que ha participat al pla 
d’Orientació Professional 

3 

Nombre d’empreses participants en el pla 
d’Orientació Professional 

3 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquestes de satisfacció de l’estudiantat envers el centre 

 Enquestes de satisfacció de l’estudiantat titulat 

C) Anàlisi dels resultats 

La finalitat del procés 310.3.5 és facilitar a l’estudiantat les eines, l’assessorament i la informació adequades 

per a la seva inserció en el món laboral.  

Per aconseguir analitzar els resultats d’aquest procés, s’ha recollit la informació dels indicadors de resultats i 

dels indicadors resultants de les enquestes de satisfacció a l’estudiantat i als egressats.  

Durant el curs 2019-2020, en col·laboració amb el Club EPSEB Alumni, s’ha establert una sessió: “Sessió 

Club EPSEB Alumni sobre els professionals liberals”, on diferents professionals que treballen per compte 

propi varen exposar la seva experiència. En l’activitat hi varen participar 3 estudiants i 3 empreses. Durant el 

segon quadrimestre de 2019-2020 vam participar al 9è NTD - eNetworking Talent Day (29 i 30/06/2020) 

organitzat per UPC Alumni i que es va fer en format virtual. 

Juntament amb aquesta informació, hem analitzat els indicadors de satisfacció i hem detectat que l’estudiantat 

valora amb un 2,78 sobre 5 les accions d'orientació professional rebudes per part del centre. En aquesta 

enquesta també es detecta que un 19,61% dels enquestats ha respost que Ns/Nc en relació aquesta pregunta. 

Podem extreure d’aquestes dades que una cinquena part de l’estudiantat enquestats (19,61%) no coneix 

aquest procés i que dels que el coneixen un 22,2% el valora com a NORMAL i un 14,4% el valora com a 

MOLT INSATISFET.  

Per altra banda, els egressats de totes les titulacions del centre valoren les accions d’orientació professional 

amb un 3,69 sobre 5. 

Per tant, després de l’anàlisi dels resultats descrits anteriorment, el procés és correcte, només caldria que 

l’estudiantat conegui millor les activitats d’orientació professional que s’ofereixen al centre. 

https://epseb.upc.edu/ca/vida-universitaria/act-orientacio-professional/curs-2019-2020
https://epseb.upc.edu/ca/vida-universitaria/act-orientacio-professional/curs-2019-2020
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/dades/enquestes-titulats
https://epseb.upc.edu/ca/vida-universitaria/act-orientacio-professional/curs-2019-2020
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D) Propostes de millora 

El procés és correcte. En tot cas, el que caldria és fer-ne més difusió entre el col·lectiu de l’estudiantat.  

3.6 GESTIONAR LES PRÀCTIQUES EXTERNES 

A) Indicadors de resultats: 

Nombre de convenis realitzats 215 

Nombre d’hores contractades 63.791 

Nombre d’empreses que han fet convenis 131 

Nombre d’estudiantat matriculat a les pràctiques externes 150 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Satisfacció de l’empresa amb l’estudiantat (enquesta EPSEB). 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 
Màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació 
Màster universitari en Gestió de l’Edificació 

 Satisfacció de l’estudiantat amb les pràctiques (enquesta EPSEB). 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 
Màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals 

C) Anàlisi dels resultats 

Durant el curs acadèmic 2019-2020 el nombre de convenis de cooperació educativa es va veure afectat per 

la pandèmia del COVID-19. 

D) Propostes de millora 

Actualment hi ha en curs la proposta de millora M.448.2019, encaminada a la millora de la gestió de les 

pràctiques externes. 

3.7 GESTIÓ D’INCIDÈNCIES, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 

A) Indicadors de resultats: 

Nombre de queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions 1 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquesta de satisfacció dels usuaris (UPC). 

C) Anàlisi dels resultats 

La finalitat d’aquest procés 310.3.7. és la de gestionar les queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions 

que es reben. Per aconseguir analitzar els resultats d’aquest procés, s’ha recollit la informació dels indicadors 

de resultats i dels indicadors de satisfacció de l’enquesta de satisfacció a l’estudiantat.  

https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/sgiq/fitxers-sgiq/fitxers-informe-resultats/enquestes_practiques_no_curriculars_gate_19-20_.xlsx/@@download/file/Enquestes_pr%C3%A0ctiques_no_curriculars_GATE_19-20_.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/sgiq/fitxers-sgiq/fitxers-informe-resultats/enquestes_practiques_no_curriculars_gegg_19-20_.xlsx/@@download/file/Enquestes_pr%C3%A0ctiques_no_curriculars_GEGG_19-20_.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/sgiq/fitxers-sgiq/fitxers-informe-resultats/enquestes_practiques_no_curriculars_mucae_19-20_.xlsx/@@download/file/Enquestes_pr%C3%A0ctiques_no_curriculars_MUCAE_19-20_.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/sgiq/fitxers-sgiq/fitxers-informe-resultats/enquestes_practiques_no_curriculars_muge_19-20_.xlsx/@@download/file/Enquestes_pr%C3%A0ctiques_no_curriculars_MUGE_19-20_.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/sgiq/fitxers-sgiq/fitxers-informe-resultats/enquestes_practiques_curriculars_gate_gegg_muprl_.xlsx/@@download/file/Enquestes_pr%C3%A0ctiques_curriculars_GATE_GEGG_MUPRL_.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/sgiq/fitxers-sgiq/fitxers-informe-resultats/enquestes_practiques_curriculars_gate_gegg_muprl_.xlsx/@@download/file/Enquestes_pr%C3%A0ctiques_curriculars_GATE_GEGG_MUPRL_.xlsx
https://epseb.upc.edu/ca/qualitat/sgiq/fitxers-sgiq/fitxers-informe-resultats/enquestes_practiques_curriculars_gate_gegg_muprl_.xlsx/@@download/file/Enquestes_pr%C3%A0ctiques_curriculars_GATE_GEGG_MUPRL_.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes
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Pel que fa als indicadors de resultats, a finals del curs 2019-2020 es va posar en marxa un formulari a la 

pàgina web de l’Escola, com a canal de comunicació i com a eina de recollida d’evidències.  

Durant aquest curs 2019-2020 només hem recollit una evidencia que ens permeti poder realitzar l’anàlisi dels 

resultats. Concretament es tracta d’una queixa sobre els horaris de classe. Aquesta queixa es va derivar per 

a la seva resolució a l’Àrea Acadèmica de la UTG.  

Juntament amb aquesta informació, hem analitzat els indicadors de satisfacció i hem detectat que un 37,91% 

ha respost que Ns/Nc en relació a la pregunta número 8. Les meves queixes i suggeriments han rebut una 

resposta adequada. 

Podem extreure d’aquestes dades, que la majoria de l’estudiantat enquestat (37,91%) no coneix aquest 

procés i que dels que el coneixen un 21% el valora com a NORMAL i un 17,65% el valora com a MOLT 

INSATISFET.  

Per tant, després de l’anàlisi dels resultats descrits anteriorment, el procés és correcte, només caldria que tots 

els grups d’interès el coneguin i utilitzin el seu canal de comunicació (formulari). 

D) Propostes de millora 

El procés és correcte. En tot cas, el que caldria fer es donar-lo a conèixer a la comunitat, per tal que tothom 

l’utilitzi com a canal per a gestionar les queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions.  

5.1 GESTIÓ I MILLORA DELS RECURSOS MATERIALS 

A) Indicadors de resultats: 

Nombre de convocatòries d’ajuts sol·licitades 3 

Nombre de convocatòries d’ajuts concedides 3 

Import concedit 65.858,26 € 

Nombre d’actuacions realitzades 
5 (treballs de pintura, treballs de paleta, reformes a les 
aules, canvi del sostre del passadís, porta automàtica 

d’entrada) 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquestes de satisfacció a l’estudiantat. 

 Enquestes de satisfacció al personal docent i investigador. 

 Enquestes de satisfacció al personal d’administració i serveis. 

C) Anàlisi dels resultats 

Aquest procés descriu com l’EPSEB (Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona) realitza la gestió 

i la millora dels recursos materials. Aquesta millora dels recursos ve finançada per diverses vies, principalment 

pel pressupost anual que la Universitat assigna a l’Escola, pel pressupost generat per ingressos per cessió 

d’espais, pels ingressos per convenis de cooperació educativa, o bé pel pressupost obtingut mitjançant 

diverses convocatòries d’ajuts que impulsa la pròpia Universitat.  

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi/2017-18/epseb.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pas/2017-2018/epseb.xlsx
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Els indicadors que cal considerar per avaluar aquest procés són els indicadors de resultats i els de satisfacció. 

Pel que fa als indicadores de resultats, analitzarem el nombre de convocatòries d’ajuts sol·licitades, l’import 

concedit i el nombre d’actuacions realitzades. 

Durant l’any 2019 l’Escola va realitzar múltiples adquisicions de recursos i actuacions en infraestructures, la 

gran majoria venen recollides als documents de tancament de l’exercici 2019 (acta de la Junta d’Escola 

d’aprovació del pressupost i tancament). 

Entre les més destacades estarien: treballs de pintura a les aules informàtiques, al vestíbul de la primera 

planta i a la quarta planta; treballs de paleta a les aules 3.3. i 3.4 i al passadís de la segona planta; reformes 

a les aules 1.1, 1.2, i 1.3; canvi del sostre del passadís de la segona planta; adquisició d’una porta automàtica 

per a l’entrada de l’edifici, etc. El cost de totes aquestes actuacions en infraestructures i adquisició de recursos 

va ascendir a un total de 106.873,96 €. 

Pel que fa a l’adquisició de recursos per part de diverses convocatòries d’ajuts que impulsa la Universitat, 

durant l’any 2019 ens van concedir:  

— Convocatòria d’inversions TIC (Pla TIC) per a la renovació d’infraestructures TIC, corresponent a un ajut 

de 3.695€ pel cofinançament de 3 monitors i 1 portàtil per a direcció i 4 ‘switchos’. Aquest ajut era un 

cofinançament, on l’Escola va haver d’aportar per l’adquisició d’aquestes infraestructures de l’ordre de 

4.325,00 €. 

— PIU (Pla d’Inversions de la Universitat), per a obres d’infraestructures i adequació d’instal·lacions. Dins 

d’aquest pla d’inversions la Universitat ens va atorgar 22.163,26 € destinats a:  

 Senyalitzar tota l'Escola amb nova retolació: 6.000 € 

 Creació d'un lavabo a l'Escola per a persones amb mobilitat reduïda: 10.000,00 € 

 Canvi de les bateries del SAI del rack de megafonia d'emergència: 6.163,26 € 

A més, dins de la resolució d’aquest ajut, la Universitat va contemplar la intervenció a la façana de 

l’EPSEB, però sense assignació econòmica, ja que aquesta actuació econòmica la realitzarà 

directament la pròpia institució.  

— Convocatòria d’ajuts per a la renovació d’equipament docent obsolet de suport a l’activitat formativa de 

graus i màsters. Dins d’aquesta convocatòria la Universitat ens va atorgar un ajut de 40.000 € per a 

l’adquisició d’una Termobalança DSC-TGA per al Laboratori de Materials de l’EPSEB. 

Analitzant els indicadors de satisfacció, l’estudiantat és més crític respecte a la satisfacció sobre l’equipament 

a les aules i als laboratoris, valorant aquests aspectes amb una mitjana de 2,63 i 2,72 respectivament. El PDI 

i el PAS no són tan crítics, doncs tenen coneixement històric de l’Escola i valoren les millores que es realitzen 

en l’adquisició de recursos.  

Gràcies a aquesta valoració de l’estudiantat, l’Escola segueix treballant per millorar els recursos dels quals 

disposa.  

Finalment, per concloure destacar que durant el 2019 l’Escola va realitzar una inversió total de 172.732,22 € 

en millorar els recursos materials. Un gran esforç econòmic per poder assolir els nostres objectius.  

D) Propostes de millora 

El procés és correcte. No es proposen accions de millora per al present procés. 
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5.2. GESTIÓ I MILLORA DELS SERVEIS 

A) Indicadors de resultats: 

Nombre de queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions 1 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquestes de satisfacció a l’estudiantat. 

 Enquestes de satisfacció al personal docent i investigador. 

 Enquestes de satisfacció al personal d’administració i serveis. 

C) Anàlisi dels resultats 

La finalitat d’aquest procés 310.5.2 és descriure com l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 

realitza la gestió i millora dels serveis necessaris per assolir els seus objectius. 

Per aconseguir analitzar els resultats d’aquest procés, s’ha recollit la informació dels indicadors de resultats i 

dels indicadors de satisfacció resultants de les enquestes de satisfacció realitzades a la comunitat.  

Pel que fa als indicadors de resultats, a finals del curs 2019-2020 es va posar en marxa un formulari a la 

pàgina web de l’Escola com a canal de comunicació i com a eina de recollida d’evidències. Durant aquest 

curs 2019-2020 només hem recollit una evidencia que ens permeti poder realitzar l’anàlisi dels resultats. 

Concretament es tracta d’una queixa sobre els horaris de classe. Per tant, aquesta evidencia no fa referencia 

a la gestió i millora dels serveis i no la podem tenir en compte.  

Per altra part, hem analitzat els indicadors de satisfacció dels diferents col·lectius. Pel que fa a l’estudiantat, 

hem detectat que un 31,37% ha valorat com a NORMAL el nivell de satisfacció amb els recursos i serveis 

destinats a l’ensenyament. El que millor valoren és l’entorn virtual ATENEA amb un 3,83 de mitjana i la 

informació disponible al web amb un 3,58. Per altra banda, el que no valoren tan bé (2,63 de mitjana) són els 

espais com les aules, pel seu equipament, mobiliari, il·luminació, etc. 

Pel que fa als indicadors de satisfacció del PDI, coincideixen bastant amb la valoració que realitza l’estudiantat 

sobre l’entorn virtual ATENA amb un 3,92 de mitjana, enfront de l’opinió que tenen sobre els recursos docents 

disponibles (aula, ordinadors, projector, etc.) que el valoren millor que l’estudiantat amb una mitjana de 3,66. 

Aquest col·lectiu el que valora pitjor és el suport institucional que reben per al desenvolupament de l’activitat 

docent, amb una mitjana de 3,14. 

Pel que fa als indicadors de satisfacció del PAS, el que millor valoren amb una mitjana de 3,47 són els recursos 

materials i tècnics (mobiliari, equipament informàtic, etc.) del qual disposen per realitzar la seva feina, i els 

serveis pitjors valorats són els externs com el bar, la neteja, amb una valoració mitjana de 2,89. 

Podem extreure d’aquestes dades, que la majoria de la comunitat valora positivament els serveis rebuts, 

encara que cada col·lectiu destaca algun en concret que s’hauria de millorar, com per exemple els espais i 

equipaments pel que fa a l’estudiantat, els serveis externs pel que fa al PAS, o el suport institucional que rep 

el professorat per al desenvolupament de la seva activitat docent.  

Per tant, després de l’anàlisi dels resultats descrits anteriorment, el procés és correcte i ens dona moltes 

dades sobre els serveis que podem i devem millorar per assolir els nostres objectius. 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi/2017-18/epseb.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pas/2017-2018/epseb.xlsx
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D) Propostes de millora 

Només caldria que tots els grups d’interès coneguin el canal de comunicació establert (formulari) per poder 

recollir més indicadors de resultats i fer un millor anàlisi de resultats del procés. 

6.1 RECOLLIDA DE DADES I ANÀLISI 

A) Indicadors de resultats: 

 Quadre de comandament de la UPC (per titulacions). 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquestes de satisfacció a l’estudiantat. 

 Enquestes de satisfacció al personal docent i investigador. 

 Enquestes de satisfacció al personal d’administració i serveis. 

C) Anàlisi dels resultats 

Durant el curs 2019-2020, l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona va establir el llistat 

d’indicadors a recollir per a cadascun dels processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), 

aprovat per Junta d’Escola el dia 17/07/2019.  

Els indicadors de cada procés estan reflectits en el document: 310.9.1 Indicadors del Sistema de Garantia 

Interna de la Qualitat de l’EPSEB.  

No hi ha hagut cap modificació dels indicadors, durant el curs 2019-20, ja que era el primer any de posada en 

funcionament del SGIQ revisat. 

D) Propostes de millora 

No es proposen accions de millora per al present procés. 

7.1 PUBLICACIÓ D’INFORMACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES 

A) Indicadors de resultats: 

Web  

Nombre de noticies publicades 133 

Nombre d’esdeveniments publicats 142 

Nombre de sol·licituds de difusió de noticies 29 

Nombre de usuaris anuals 62.685 

Nombre de sessions anuals 187.122 

Nombre de pàgines vistes 587.512 

Nombre d’accessos al web des de xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter)  

Facebook 1.113 

Instagram (l'aplicació no permet links) 103 

Twitter 624 

  
Facebook  

Nombre de seguidors de la pàgina i evolució 484 

Nombre de publicacions 188 

Nombre d’impressions 14.451 

  

https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_1_3&periode=2019
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi/2017-18/epseb.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pas/2017-2018/epseb.xlsx
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Instagram  

Nombre de seguidors i evolució 1.093 

Nombre de publicacions 266 

Nombre de visites al perfil 4748 

Nombre d’impressions 197.628 

Nombre de visualitzacions de les històries (publicacions temporals que desapareixen) 18.502 

  
Twitter  

Nombre de seguidors i evolució 869 

Nombre de tuits (publicacions a Twitter) 535 

Nombre d’impressions 126.194 

Nombre de visites al perfil 3.255 

Nombre de mencions 253 

Nombre de clics a l’enllaç 1.440 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Enquestes de satisfacció a l’estudiantat. 

 Enquestes de satisfacció al personal docent i investigador. 

 Enquestes de satisfacció al personal d’administració i serveis. 

 Enquestes de satisfacció als titulats i titulades. 

Estudis de grau 

Estudis de màster 

Facebook 

Nombre de “m’agrada” de la pàgina (diferent al nombre de seguidors) 454 

Instagram 

Nombre de “m’agrades” 7.644 

Twitter 

Nombre de “m'agrades” dels usuaris 493 

Nombre de retuits dels usuaris 136 

C) Anàlisi dels resultats 

Durant el curs acadèmica 2019-2020 l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona ha garantit als 

seus grups d’interès l’accés a la informació que es genera en el conjunt del centre i dels seus òrgans de 

govern a través d’elaboració i difusió dels documents següents: 

 Informe de seguiment del centre (grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, grau en Enginyeria en 

Geoinformació i Geomàtica, màster universitari en Construcció Avançada en l’Edificació, màster 

universitari en Gestió de l’Edificació i màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: 

Prevenció de Riscos Laborals) 

 Informe d’acreditació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos 

Laborals 

 La Memòria del centre. 

Aquest és el primer Informe de seguiment del SGIQ que s’elabora, donat que els processos es varen aprovar 

al juliol de 2019. 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions/2016-2017/310_01.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi/2017-18/epseb.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pas/2017-2018/epseb.xlsx
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/enquestes-de-satisfaccio-de-titulats-1/curs-2018-2019/epseb.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master/2018-19/epseb.pdf
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Així mateix, per a la publicació d’informació es va aprovar el pla de Comunicació 2019-2020 per Junta 

d’Escola, el dia 17/07/2019. Els resultats derivats d’aquest pla indiquen que hi ha un increment en els 

seguidors de les xarxes socials del centre. 

D) Propostes de millora 

No es proposen accions de millora per al present procés. 

8.1 DESPLEGAMENT, SEGUIMENT I REVISIÓ DEL SGIQ I CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIÓ 

A) Indicadors de resultats: 

Nombre de processos implantats 21 

Nombre de processos modificats, eliminats i creats de nou 0 

Nombre de documents inclosos al sistema de gestió de la documentació 29 

Nombre de queixes, reclamacions, suggeriments i felicitacions 1 

B) Anàlisi dels resultats 

Durant el curs 2019-2020 l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona va implementar els 21 

processos que configuren el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre, aprovats per Junta d’Escola 

el dia 17/07/2019. Per aquest motiu, durant el curs no es va modificar, eliminar o crear nous processos. 

En la present revisió dels processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del centre i dels seus plans 

associats, un cop completat el seu curs de vigència, el 2019-2020, s’ha detectat la necessitat d’afegir petites 

esmenes de cara als propers cursos: 

Procés 310.3.1 Definir els perfils d’ingrés, egrés i criteris d’accés 

 Apartat ‘Indicadors de resultats — Promoció d’estudis’ 

S’ha detectat que faltaven per afegir els indicadors següent: 

Nombre de visualitzacions dels vídeos de les Jornades de Portes Obertes 

Nombre de visualitzacions dels vídeos de les Sessions Informatives dels màsters 

Nombre de persones inscrites a les Sessions Informatives dels màsters 

Nombre de persones que han assistit a les Sessions Informatives dels màsters 

Nombre de trameses amb informació sobre els màsters universitaris de l’EPSEB realitzades a l’estand de la 

UPC al Saló Futura 

També s’ha cregut convenient unificar l’indicador ‘Nombre de treballs de recerca de batxillerat cotutoritzats 

per PDI de l’EPSEB’ i l’indicador ‘Nombre de projectes de cicles formatius de grau superior cotutoritzats per 

PDI de l’EPSEB’ en un de sol amb el nom ‘Nombre de treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles 

formatius de grau superior cotutoritzats per PDI de l’EPSEB’ 

 Apartat ‘Indicadors de resultats — Accés, admissió i matrícula’ 

En aquest apartat s’ha detectat que l’indicador ‘Demanda en primera i segona opció dels estudis’ no deixa 

clar què s’està demanant i, per tant, es proposa modificar la seva denominació per ‘Percentatge d’accés en 

primera i segona preferència en els estudis de grau’. 
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En aquest mateix apartat s’ha detectat que teníem un indicador on contemplava les diferents vies d’accés de 

l’estudiantat de grau, però en canvi no hi havia cap indicador que contemplés les titulacions d’accés de 

l’estudiantat de màster, és per aquest motiu que es proposa afegir l’indicador ‘Estudiantat de màster admès 

segons titulació d’accés’. 

Procés 310.3.2 Suport i orientació a l’estudiantat 

 Apartat ‘Indicadors de resultats’ 

En aquest apartat s’ha cregut convenient modificar el nom de l’indicador ‘Nombre d’assistents de màster 

assistents a la xerrada col·lectiva’ per aquest altre ‘Nombre d’estudiantat de màster inscrit a la sessió 

informativa dels màsters’. 

En aquest mateix apartat, pel que fa a l’indicador ‘Nombre d’assistents al Welcome Day’ s’ha cregut convenient 

especificar-lo millor i canviar-li el nom per ‘Nombre d’estudiantat incoming assistent al Welcome day (reunió 

en anglès i reunió en castellà)’. 

Una altra modificació que es proposa per aquest apartat, fa referència a l’indicador ‘Nombre d’estudiantat 

participant’ que s’ha cregut convenient concretar-lo més optat per anomenar-lo ‘Nombre d’estudiantat 

participant per tipus de tutoria (fase inicial, fase no inicial, baix rendiment, TFG/TFM). 

Procés 3.5 Gestió de l’orientació professional 

 Apartat ‘Indicadors de satisfacció’ 

En aquest apartat s’ha cregut convenient eliminar l’indicador ‘Enquestes de satisfacció dels participants a les 

accions programades al pla d'Orientació’, atès que la majoria d’accions que es porten a terme s’organitzen 

amb UPC Alumni i no passen cap enquesta de satisfacció als participants. 

C) Propostes de millora 

Fruit del procés de seguiment de les titulacions del centre, s’ha detectat que cal crear un nou procés relacionat 

amb la perspectiva de gènere, i el seu corresponent pla. L’elaboració d’aquests documents està prevista pel 

curs 2020-21. 

 

 

 


