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1. Context 

Dades identificadores 

 

Nom del centre 
Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual 
de Terrassa (ESEIAAT) 

Enllaç web  http://eseiaat.upc.edu/ca 

Enllaç al SGIQ  https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq 

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

Jorge Macanás de Benito 

Sotsdirector de Qualitat  

Dades de contacte  

Telèfon: 93 739 7318 
Correu:  qualitat.eseiaat@upc.edu  
              sotsdir.qualitat.eseiaat@upc.edu 

Òrgan responsable 
d'aprovació de 
l'informe  

Comissió Permanent de l’ESEIAAT 

Data d'aprovació de 
l'informe 

 

 

Titulacions del centre a acreditar 

Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI) 
 

Denominació Codi RUCT 
Crèdits 
ECTS 

Data de 
verificació 

Any darrera 
d'acreditació 

Coordinador/a acadèmic / 
Responsable de la titulació 

Màster Universitari en 
Enginyeria  Industrial 

4314000 120 03/04/2014 2016 Daniel Garcia-Almiñana 

 
 
 
 

  

http://eseiaat.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
mailto:qualitat.eseiaat@upc.edu
mailto:%20sotsdir.qualitat.eseiaat@upc.edu
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Presentació del centre 

L’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) és un centre 
públic d’educació superior i de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el Campus de 
Terrassa. El centre es va constituir el 24 de novembre de 2015, fruit de la integració de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) i l’Escola d’Enginyeria de Terrassa 
(EET). El seu principal objectiu és la formació d´homes i dones amb capacitat de lideratge i innovació dins 
dels àmbits multidisciplinaris de l´enginyeria. 

El centre està ubicat al Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa amb el que 
comparteix serveis i recursos. Els serveis són gestionats per una Unitat Transversal de Gestió: UTG Campus 
Terrassa. Es tracta d´un campus docent, de recerca i de serveis que ocupa un espai de 72.000 m2, on 
s’ubiquen 23 departaments, un Institut d´Investigació (INTEXTER), una Biblioteca i dues Residències 
Universitàries. 

El centre disposa d’una gran varietat de titulacions en els àmbits Industrial, Aeroespacial i Audiovisual que 
sumen un total de 960 noves places d’estudis universitaris (Taula PC-1). En concret, l’ESEIAAT gestiona 10 
titulacions de grau i 9 titulacions de màster i participa d’un 10è màster (Màster universitari en Estudis Avançats 
en Disseny-Barcelona, gestionat per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona). Un dels màsters 
està en extinció (Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera) i recentment ha estat verificada una nova 
titulació de nivell Màster: Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica que començarà a impartir-
se al curs 2021-2022. 

A més dels estudis de grau i màster el centre participa en 20 programes de Doctorat dels quals gestiona 
directament 3: Enginyeria Tèrmica, Enginyeria Tèxtil i Paperera i Sistemes d’Energia Elèctrica. 

 

Taula PC-1: Titulacions de l’ESEIAAT, places de nou ingrés (curs 2020-2021) i titulats/des (curs 2019-2020). 

Titulacions Sigles 
Places de  
nou ingrés 

Titulats/des 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials GRETI 180 98 

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials GRETA 60 61 

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials  GREVA 60 55 

Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil GRETDT 30* 10 

Grau en Enginyeria Elèctrica GREELEC 60* 23 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  GREEIA 60* 49 

Grau en Enginyeria Mecànica  GREMEC 60* 78 

Grau en Enginyeria Química  GREQUIM 60* 21 

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals  GRESAUD 60 29 

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte GREDIDP 60 55 

Màster Universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils MUDTT 30 0 

Màster Universitari en Enginyeria Industrial  MUEI 200 84 

Màster U. en Enginyeria en Organització  MUEO 80 26 

Màster U. en Enginyeria Aeronàutica  MUEA 120 51 

Màster U. en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial MUESAEI 40 13 

Màster U. en Tecnologia Paperera i Gràfica MUTPG 30 0 

Master's degree in Space and Aeronautical Engineering  MASE 20 4 

Master's degree in Technology and Engineering Management MEM 20 14 

Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera (en extinció) MUETP 0 4 

 

Amb aquesta oferta formativa l’escola ofereix un ampli ventall de possibilitats que permeten adaptar la carrera 
acadèmica als interessos i necessitats dels diversos perfils d’estudiants. Les titulacions que s’imparteixen 
asseguren una formació integral basada en la qualitat docent i l’aprenentatge continuo, que fa l’èmfasi en 
l’adquisició de coneixements científico-tècnics i competències professionals, així com en el desenvolupament 
personal d’habilitats demandades per la societat. Totes les titulacions de grau i 6 dels 9 màsters gestionats 
pel centre han passat un procés d’Acreditació favorable (2 titulacions acreditades amb condicions). 

L’ESEIAAT proporciona als seus, vora 4000, estudiants la possibilitat de gaudir d’una experiència vital única 
promovent i facilitant estades de mobilitat internacional, la realització de pràctiques en empresa, la 
col·laboració amb grups de recerca capdavanters, l’obtenció de dobles titulacions i la realització de projectes 
engrescadors amb nous companys. Tot això orientat a poder culminar els estudis amb la garantia d’una 
professió d’èxit i de màxima projecció social. El nombre de convenis de pràctiques signats amb empreses del 
sector van arribar a 929 al curs 2019-20. 

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-quimica
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-termica
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-textil-i-paperera
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/sistemes-denergia-electrica
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-tecnologia-industrial
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/grau-en-enginyeria-en-tecnologies-aeroespacials
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/grau-en-enginyeria-en-vehicles-aeroespacials/
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-de-tecnologia-i-disseny-textil
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-electrica
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-en-electronica-industrial-i-automatica/
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-mecanica/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-quimica
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-de-la-telecomunicacio/grau-en-enginyeria-de-sistemes-audiovisuals
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-de-disseny-industrial-i-desenvolupament-del-producte
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-disseny-tecnologia-textil
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-dorganitzacio
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/master-universitari-en-enginyeria-aeronautica
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-de-sistemes-automatics-i-electronica-industrial
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-tecnologia-paperera-grafica
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/masters-degree-in-space-and-aeronautical-engineering/
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master2019s-degree-in-technology-and-engineering-management/
http://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-textil-i-paperera
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Al centre imparteixen classe quasi 400 (393) professors i professores amb un increment creixent als darrers 
cursos (Taula PC-2). 

Taula PC-2: Distribució del professorat de l’ESEIAAT als darrers cursos. 

Curs 
PDI  

Permanent  
Doctor 

PDI  
Permanent  
No Doctor 

PDI  
No Permanent  

Doctor 

PDI  
No Permanent  

No Doctor 
Total Increment 

2019-20 159 19 43 172 393 2,3% 

2018-19 165 18 37 164 384 5,8% 

2017-18 167 23 30 143 363 3,4% 

2016-17 172 26 25 128 351 - 

 

L’ESEIAAT treballa amb el suport i la complicitat del territori i l’entorn. Per una banda, el centre té una forta 
implantació a la ciutat de Terrassa, i manté relacions consolidades amb el sector empresarial. A més, la 
institució actua de plataforma de suport a la recerca i dona servei a la societat futura a través de la creació de 
coneixement, el desenvolupament i l’aplicació de la tecnologia a les necessitats públiques.  

Per altra banda, el centre gaudeix d’una intensa vida universitària que promou i facilita la vocació participativa, 
l’aprenentatge lligat a projectes, la formació en valors, l’emprenedoria i la canalització de les inquietuds 
personals en el marc de projectes docents que combinen la formació amb la immersió en el món professional.  

L’ESEIAAT participa en diferents programes de mobilitat internacional i nacional que permeten a l’estudiantat 
realitzar intercanvis acadèmics a prestigioses institucions d’educació superior.  

Per tal d’aconseguir l’èxit, es disposa de serveis de suport a l’aprenentatge focalitzats en les necessitats de 
l’estudiantat que faciliten la seva adaptació a la vida universitària, i ofereixen un tracte professional, 
personalitzat i de proximitat al llarg de l’estada al centre. I tot això, en un campus universitari urbà, molt ben 
comunicat, i dotat d’excel·lents d’infraestructures científiques i tecnològiques que es posen al servei dels 
estudiants, grups i centres de recerca, investigadors, professionals, empreses i institucions. 

Pel que fa a l’organització del centre, el seu Reglament de l’ESEIAAT (E. PC-11) estableix els processos per 
constituir la Junta d’Escola i la Comissió Permanent, òrgans de govern col·legiats i totes les comissions de 
treball que funcionen al centre.  

L´equip directiu del centre està format actualment per: 

 Xavier Roca Ramon (Director). 
 Pilar Cortés Izquierdo (Secretària Acadèmica). 
 Inés Algaba Joaquín (Sotsdirectora de Planificació Acadèmica). 
 Jordi Voltas Aguilar (Sotsdirector Cap d’Estudis de Grau). 
 Daniel Garcia-Almiñana (Sotsdirector Cap d’Estudis de Màsters i Internacionalització). 
 Ignasi Gil Galí (Sotsdirector de Relacions Internacionals). 
 Lluis Gil Espert (Sotsdirector d’Empresa i Recerca). 
 David González Díez (Sotsdirector de Projectes d’Estudiantat). 
 Jorge Macanás de Benito (Sotsdirector de Qualitat). 
 Marcel Macarulla Marti (Sotsdirector d’Innovació Acadèmica). 
 Núria Forcada Matheu (Sotsdirectora de Treballs Fi d’Estudis i Suport a l’Estudiantat). 
 Núria Salán Ballesteros (Sotsdirectora de Promoció i Estudiantat). 
 Mercedes Jiménez Lara (Cap de la Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa). 

La Presentació del centre es pot completar amb la informació continguda a les Memòries de centre, 2016-
2017,  2017-2018, 2018-2019 (EVIDÈNCIES  PC-2, PC-3 i PC-4).  

 

1 Totes les EVIDÈNCIES públiques vinculades a aquest informe es poden descarregar en aquest enllaç. Cal fer servir la 
contrasenya “acreditacio”. 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/organs-de-govern-eseiaat/documents-eseiaat/reglament-eseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/pc/pc-1-reglament-eseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/MemriaESEIAAT201617.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/MemriaESEIAAT201617.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/memories-eseiaat/memoria-2017-18.pdf
https://issuu.com/eseiaat_upc/docs/memoria_eseiaat_2018_2019
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/pc/pc-2-memoria-eseiaat-16-17.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/pc/pc-3-memoria-eseiaat-17-18.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/pc/pc-4-memoria-eseiaat-18-19.pdf
https://nuvol.terrassa.upc.edu/owncloud/index.php/s/Uo34F8C3SU6ar1d
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Agents que han participat en l’elaboració de l’autoinforme d’acreditació (Comitè 
d'Avaluació Interna). 
 

Nom i Cognoms Càrrec Col·lectiu 

Jorge Macanás de Benito Sotsdirector de Qualitat  Equip Directiu, PDI 

Daniel Garcia-Almiñana 
Sotsdirector Cap d’Estudis de Màsters i Internacionalització, 
Coordinar i professor MUEI. 

Equip Directiu, PDI 

Inés Algaba Joaquín Sotsdirectora de Planificació Acadèmica Equip Directiu, PDI 

Jordi Voltas i Aguilar Sotsdirector Cap d’Estudis de Graus Equip Directiu, PDI 

Josep Lluís Font Membre de la CGGQ PDI 

Jordi Romeu Garbí Membre de la CGGQ PDI 

Alfredo Vellido Alcacena Membre de la CGGQ PDI 

Eulàlia Griful Membre de la CGGQ PDI 

Miquel Casals Casanova Professor del MUEI PDI 

Jasmina Casals Terre Professora del MUEI PDI 

Mercedes Jiménez Lara Cap UTG Campus Terrassa PAS 

Mélida Cáceres Paz Tècnica Unitat ARESI PAS 

Xavier Flavià Guerrero Estudiant MUEI Estudiantat 

Jordi Clotet Matamala Estudiant MUEI Estudiantat 

Carlos Mendez 
Estudiant Delegat d’Escola 
Membre de la CGGQ 

Estudiantat  
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Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació 

Aquest informe correspon a l’acreditació de la titulació Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MUEI). 

En el mes d’octubre de 2020 el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC comunica al 
centre que la titulació MUEI serà objecte de re-acreditació (la 1ª acreditació favorable es va produir l’any 
2016) i informa del calendari previst i del procés de selecció de les assignatures que es sotmetran a 
avaluació. El Sotsdirector de Qualitat assumeix la responsabilitat de liderar el procés. 

S'han portat a terme diverses reunions telemàtiques amb el professorat de la titulació, per tal de sol·licitar la 
documentació necessària per acreditar, exemple, la qualitat dels resultats de les assignatures seleccionades. 

Per elaborar aquest informe s’ha creat la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) que va ser aprovada per la 
Comissió Permanent Extraordinària número 55 el dia 05/02/2021 (acord CP.ESEIAAT/2021/01/01), (E. PEIA-
1). En aquest cas el CAI inclou la Comissió de Gestió i Garantia de Qualitat al complet així com professorat 
i estudiantat de la titulació avaluada. 

La redacció de l’informe s’ha elaborat des de la Sotsdirecció de Qualitat en estreta col·laboració amb el 
Coordinador de la titulació implicada (que forma part del CAI), professors responsables de les assignatures 
a acreditar, el Sotsdirector Cap d’estudis de Màsters i Internacionalització (Dr. Daniel Garcia-Almiñana) i la 
resta de l’equip directiu de l’ESEIAAT.  

Segons el Reglament de l’ESEIAAT (E. PC-1) i el SGIQ el document ha de tenir el vist-i-plau de la Comissió 
de Gestió i Garantia de Qualitat del centre (inclosa el CAI) i el document s’ha d’aprovar en Comissió 
Permanent (CP), òrgan col·legiat i executiu del centre i encarregat de vetllar per la qualitat dels 
ensenyaments impartits per l’Escola. 

El procés de recollida de dades es va fer de manera coordinada per la Sotsdirecció de Qualitat i la Tècnica 
de Qualitat i el coordinador de la titulació, comptant en tot moment amb la participació i col·laboració de la 
resta de membres del CAI i el GPAQ. Per dur a terme una millor gestió de les dades es va decidir habilitar 
un espai al núvol (OwnCloud) per compartir informació.  

La redacció de l’autoinforme es va dividir entre diferents membres del CAI de la següent manera: 

Taula PEIA-1: distribució de la responsabilitat en la redacció de l’Informe d’Acreditació. 

Apartats autoinforme Equip redactor de l’informe 

1. Presentació del centre docent Sotsdirector de Qualitat  

2. Procés de elaboració de l´autoinforme Sotsdirector de Qualitat  

3. Valoració de l'assoliment dels estàndards d'acreditació 

Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters i 
Internacionalització - Coordinador de titulació 

Sotsdirector de Qualitat  

Estàndard 2: Pertinència de la informació pública Sotsdirector de Qualitat  

Estàndard 3: Eficàcia del SGIQ de la titulació Sotsdirector de Qualitat  

Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters i 
Internacionalització - Coordinador de titulació 

Sotsdirector de Qualitat  

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

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters i 
Internacionalització - Coordinador de titulació 

Sotsdirector de Qualitat  

Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters i 
Internacionalització - Coordinador de titulació 

Sotsdirector de Qualitat  

4. Valoració i proposta del pla de millora 

Sotsdirector de Qualitat  

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters i 
Internacionalització - Coordinador de titulació 

5. Evidències 

Sotsdirector Cap d'Estudis de Màsters i 
Internacionalització - Coordinador de titulació 

Sotsdirector de Qualitat  

https://www.upc.edu/gpaq/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/peia/peia-1-aprovacio-cai.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/peia/peia-1-aprovacio-cai.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/organs-de-govern-eseiaat/documents-eseiaat/reglament-eseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/pc/pc-1-reglament-eseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
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Agenda de comunicacions: 
− 10/03/2021 – Reunió informativa sobre el procés d'acreditació de la titulació. Convoca el Sotsdirector de 

Qualitat a tots els membres de la CAI. L’Objectiu de la reunió: explicar el procediment i metodologia del 

procés d’acreditació, establir el calendari d'actuacions i presentar l’esborrany d’autoinforme (E. PEIA-2).  

− 17/03/2021 – Reunió amb els membres del CAI amb l’ordre del dia: Validació de l’autoinforme. (E. PEIA-

3).   

− 24/03/2021 – Aprovació de l’Informe d’Acreditació a la Comissió Permanent Acord 

CP.ESEIAAT/2021/03/01. Comissió Permanent Extraordinària No 57 (E. PEIA-4). 
 

 

 

 

  

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/peia/peia-2-acta-1-del-cai-muei.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/peia/peia-3-acta-2-cai-muei.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/peia/peia-3-acta-2-cai-muei.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/peia/peia-4-aprovacio-de-linforme-dacreditacio-comissio-permanent.pdf
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Valoració de la implicació dels agents i de les evidències aportades 

Els agents implicats en l’elaboració de l’informe han mostrat un alt grau d’implicació i compromís en el 
procediment d’Acreditació.  

Pel que fa a les dades utilitzades, la Direcció del Centre considera que cal disposar d’una eina que permeti  
l’obtenció automàtica de les dades i indicadors que es necessiten per redactar l’Informe d’Acreditació donat 
que la seva extracció es realitza manualment i amb dificultat . 

Les evidències d’ aquest informe s’han aconseguit a través de diferents vies: 

1. Llibre de Dades Estadístiques i de Gestió de la UPC del Gabinet de Planificació Avaluació i Qualitat 
(GPAQ).  

2. A través de peticions puntuals d’informació a GPAQ, atès que algunes dades que han d’aparèixer a 
l’informe no estan directament disponibles al Llibre de Dades o al Quadre de Comandament de 
l’ESEIAAT.   

3. A través de peticions a diferents unitats/sots direccions de l’ESEIAAT: 

• Sotsdirecció d’Estudis de Màster i Internacionalització-Coordinació del Màsters. 

• Unitat de Suport a la Gestió d'Estudis de Grau, Màster i Doctorat. 

• Unitat de Relacions Externes i Suport Institucional. 

La qualitat (veracitat i objectivitat) de les evidències i la informació utilitzada està garantida perquè 
majoritàriament prové de les bases de dades oficials de la UPC. No obstant, s’han constatat casos puntuals 
de discrepància de les dades creuades entre el Centre i GPAQ, en particular sobre les dades d’accés. Per 
això es planteja la Proposta de Millora 205.M.709.2021 – Validació creuada de les dades d’accés dels 
títols ESEIAAT. A més, el centre té una altra iniciativa per millorar la captació i la gestió de dades, la Proposta 
de Millora 205.M.708.2021 - Sol·licitud d’implantació del sistema Business Intelligence a l’ESEIAAT. 

En qualsevol cas, amb el conjunt d´evidències seleccionades, es considera que es permet donar una visió 
exhaustiva i completa de la formació realitzada en les diferents titulacions del centre i els diferents processos 
per tal de garantir la qualitat dels programes formatius. 

Per altra banda, les evidències aportades i la informació recollida han estat considerades suficients i 
adequades pels membres del CAI.  

La comunitat de l'ESEIAAT també ha considerat que són suficients i adequades mitjançant l'aprovació de 
l'autoinforme per part dels representants a la Comissió Permanent de l'Escola dels diferents col·lectius de 
PDI, PAS i estudiantat. 

  

https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://www.upc.edu/gpaq/ca
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=205
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=205
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2. Valoració de l´assoliment dels estàndards 

ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU 

El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat segons els requisits 
de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES. 

1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina 
i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya, aquest 

estàndard, a excepció de l’adequació del perfil d’ingrés dels estudiants (1.3) i dels mecanismes de coordinació (1.4), 
queda automàticament satisfet amb la verificació inicial de la titulació i, en conseqüència, no serà objecte de valoració 
durant les audiències. 

Aquest apartat queda satisfet amb la Verificació i la Modificació amb informes favorables. 
(E. E1-MUEI-1, E. E1-MUEI-2, E. E1-MUEI-3, E. E1-MUEI-4). 

 
 
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. 

D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya, aquest 

estàndard, a excepció de l’adequació del perfil d’ingrés dels estudiants (1.3) i dels mecanismes de coordinació (1.4), 
queda automàticament satisfet amb la verificació inicial de la titulació i, en conseqüència, no serà objecte de valoració 
durant les audiències. 

Aquest apartat queda satisfet amb la Verificació i la Modificació amb informes favorables. 
(E. E1-MUEI-1, E. E1-MUEI-2, E. E1-MUEI-3, E. E1-MUEI-4). 

 

 
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. 

El Màster Universitari en Enginyeria Industrial té com a objectiu formar professionals i investigadors/es 

d'alt nivell per gestionar la innovació i el desenvolupament tecnològic en la pràctica professional des de 

llocs de lideratge. Així mateix capacita per a la funció directiva d’equips multidisciplinaris, especialment en 

l’àmbit de les empreses industrials. Els indicadors relatius a aquest titulació es poden trobar al Llibre de 

Dades Estadístiques i de Gestió de la UPC del Gabinet de Planificació Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la 

UPC, al qual es pot accedir directament des de la plana web de Qualitat del Centre, apartat Dades i 

Indicadors de Qualitat : 

• Dades Generals MUEI 

• Dades d’Accés a MUEI 

• Dades accés 2019-2020 (E. E1-ESEIAAT-1, E. E1-ESEIAAT-2)2. 
 

• Valoració sobre la Ràtio oferta/demanda i la seva evolució. 

Aquesta titulació té una oferta de 200 places per curs. La preinscripció per l’entrada de setembre no arriba 
a cobrir tota l’oferta però a la Taula E1-1 es pot veure que es manté pràcticament constant l’entrada de 
setembre de nous estudiants en els darrers tres anys.   

Taula E1-1. Dades d’oferta, demanda i matrícula de la titulació MUEI. 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Places ofertes 200 200 200 200 

Preinscripció 202 169 156 140 

Preinscripció vs oferta 101% 84,5% 78% 70% 

Estudiantat nou (Dones) 22 20 19 19 

Estudiantat nou (Homes) 118 89 85 85 

Estudiants de nou ingrés 140 109 104 104 

 

2 Aquestes són les darrers dades disponibles, que encara no estan consolidades i no es donen com definitives. 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-1-memoria-verificacio-muei.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-2-informe-verificacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-3-memoria-modificacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-4-informe-modificacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-1-memoria-verificacio-muei.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-2-informe-verificacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-3-memoria-modificacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-4-informe-modificacio.pdf
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://www.upc.edu/gpaq/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/dades-indicadors
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/dades-indicadors
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=205&codiTitulacioDursi=DGU000001217&nomCentre=Escola%20Superior%20d’Enginyeries%20Industrial,%20Aeroespacial%20i%20Audiovisual%20de%20Terrassa&nomTitulacio=Màster%20en%20Enginyeria%20Industrial&cursIniciTitulacio=2013-2014&numCredits=120&tipusEnsenyament=Màster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_3_10
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-1-dades-acces-19-20.xlsx
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-2-dades-acces-20-21.xlsx
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• Valoració sobre el Perfil dels estudiants d’accés. 

Taula E1-2. Procedència de l’estudiantat total de MUEI per tipus d’universitat, curs 2019-20. 

Procedència Estudiants 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat 278 

Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC 2 

Estudiants que provenen d'altres universitats de l'estat 6 

Estudiants que provenen d'universitats estrangeres 0 

Estudiantat total matriculat al curs 2019-2020 286 

Taula E1-3. Procedència de l’estudiantat total de MUEI per grau d’accés, curs 2019-20. 

Nom Titulació Procedència 
Universitat de 
procedència 

 Total  
Alumnes  

 % Respecte  
al Total  

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. UPC 136 

214 

47,6% 

74,8% Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales. UPC 74 25,9% 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial (trasllat d’expedient) UPC 4 1,4% 

Grau en Enginyeria Mecànica. UPC 21 

38 

7,3% 

13,3% Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica. UPC 12 4,2% 

Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Mecànica. UPC 5 1,7% 

Graduado o Graduada en Ingeniería de Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto. 

UPC 7   2,4% 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. UPC 5 

11 

1,7% 

3,8% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática. 

UPC 3 1,0% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática. 

Universidad 
De Valladolid 

1 0,3% 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Electrónica Industrial y 
Automática. 

Universidad 
De León 

1 0,3% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática. 

Univ. Politèc. 
de València 

1 0,3% 

Grau en Enginyeria Elèctrica. UPC 2 

4 

0,7% 

1,4% Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica. UPC 1 0,3% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica. 
Universidad 
de Cantabria 

1 0,3% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Química. UPC 2 

4 

0,7% 

1,4% Graduado o Graduada en Ingeniería Química Industrial. 
Universidad 
de Oviedo 

1 0,3% 

Graduado o Graduada en Ingeniería Química. UAB 1 0,3% 

Graduado o Graduada en Ingeniería de la Energía. UPC 1 
2 

0,3% 
0,7% 

Grau en Enginyeria de l'Energia. UPC 1 0,3% 

Màster Univ. en Administració i Direcció d'Empreses. UPC 1  0,3% 0,3 

Grau en Enginyeria de Materials. UPC 1  0,3% 0,3 

Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil. UPC 1  0,3% 0,3 

Altres  3  0,9% 0,9 

Total   286    100%   

En primer lloc cal dir que les dades recollides oficialment per GPAQ són inferiors, com a mínim en un 10% 
a les dades del centre. L’abast de les discrepàncies es valora i es pretén esmenar mitjançant la proposta 
de millora 205.M.709.2021, esmentada anteriorment. 

Amb les dades disponibles es pot observar que el grup més nombrós dels estudiants admesos al màster 
provenen del seu Grau de referència (Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials) amb un 75% del total 
dels matriculats. Aquests valors són lògics i coherents tenint en compte que el màster és una continuïtat 
natural dels seus estudis.  

A continuació el següent grup són els estudiants provinents de Graus de l'àmbit industrial, majoritàriament 
del Grau d'Enginyeria Mecànica i Grau d'Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica, que suposen 
un 20% addicional.  

El 5% restant el conformen estudiants provinents d'Enginyeries Tècniques Industrials o d'altres Graus 
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d'Enginyeria que no són directament de l'àmbit industrial (enginyeria de materials, enginyeria de l'energia 
i enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte). Aquest darrer perfil, a més, incorpora 
complements de formació previs a l'inici de les assignatures del Màster. 

El percentatge d’estudiants que provenen d’universitats de fora de Catalunya és molt baix tot i que el 
disseny del pla d’estudis inclou que un dels grups del primer quadrimestre facin la seva docència en 
castellà, mesura que es va prendre per captar estudiants de fora de Catalunya. No obstant caldrà millorar 
la promoció, en línia amb la Proposta de Millora 205.M.704.2021 - Pla de promoció externa dels màster 
ESEIAAT. 

Observant la taula es pot constatar que, de vegades, la mateixa titulació (mateix títol, mateixa universitat) 
és indexada per GPAQ (servei encarregat de la recollida de dades oficials UPC) com 2 titulacions diferents. 
Aquesta anomalia també es tractarà a la Proposta de Millora 205.M.709.2021.  

Per poder valorar en conjunt aquesta situació cal tenir en compte l’existència d’una altra escola de la 
mateixa universitat situada a Barcelona i que imparteix el mateix títol (Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona, ETSEIB) i que oferta un total de 400 places. 

• Valoració sobre l’adequació i eficiència dels complements formatius (si escau). 

Per aquesta titulació hi ha definida una formació específica (d’anivellament) segons el grau d’origen, de 
forma que, en acabar el Màster, es pugui garantir l’assoliment de les competències previstes a l’ordre CIN. 
L‘anivellament de l'estudiantat provinent de graus diferents del de referència es fa en base a dos 
mecanismes: 

1) Assignatures d'anivellament (matrícula dirigida) a compte de part de l'optativitat general del 
Màster, per a l'estudiantat provinent de graus de l'àmbit industrial. 

2) Complements de formació en base assignatures de Grau, que cal cursar i superar íntegrament en 
un període de com a màxim un curs acadèmic d'ençà de l'admissió del Màster, i abans de 
començar a cursar assignatures pròpies del Màster. Aquest complements apliquen a l'estudiantat 
provinent de graus d'enginyeria diferents a l'àmbit industrial o enginyeries tècniques industrials. 

 

• Valoració sobre el Reconeixement de crèdits 

El reconeixement de crèdits que es fa al MUEI segueix els principis indicats a l’apartat 4.1.3 de la 
Normativa Acadèmica de Graus i Màsters de la UPC (E. E1-ESEIAAT-3). D’ençà de l’avaluació positiva 
de la modificació del títol (E. E1-MUEI-2 i E. E1-MUEI-3) es farà un reconeixement de crèdits per 
experiència laboral. 

• Valoració sobre la Presència de la perspectiva de gènere en la implantació de la titulació 
(Article 28.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes). 

 

 
Figura E1-1. Evolució de l’estudiantat per gènere i places ofertes. 
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https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-3-nagrama-20-21.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-2-informe-verificacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-3-memoria-modificacio.pdf
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En referència a la presència de la perspectiva de gènere en la impartició de la titulació, tal i com 
s’especifica al Pla Igualtat UPC (E. E1-ESEIAAT-4), entre les seves línies estratègiques està impulsar 
polítiques de gènere per promoure la igualtat entre homes i dones, atraure i incrementar el nombre de 
dones en els estudis de la universitat, facilitar les activitats de treball en xarxa, mentoria i aprenentatge 
mutu i empoderament de les dones i fomentar la inclusió de la perspectiva de gènere en els projectes de 
recerca. En conseqüència, la titulació segueix les recomanacions del Pla d’Igualtat de la UPC i el 
professorat promou la perspectiva de gènere en les diferents assignatures. 

Pel que fa a les dades de gènere de l’estudiantat, la Figura E1-1 mostra la diferència en el nombre 
d’estudiants ingressats per curs, segons si són dones o homes i és obvi que la matrícula no està 
equilibrada. Des del curs 2017-18, el percentatge de dones matriculades respecte del total es troba 
estabilitzat al 18%. Les dades d’aquests darrers cursos no permeten observar una tendència creixent en 
el percentatge de dones entre el total de l’estudiantat del màster, que és una tendència general en les 
titulacions de l`àmbit tecnològic.  

Val a dir que el MUEI és certament un Màster molt tecnològic i no deixa de veure’s afectat pel fet de la 
desigualtat de la perspectiva de gènere. La bretxa en el sector tecnològic entre homes i dones, s’evidencia 
ja, des d’estadis molt anteriors als estudis de Màster. Així, podem trobar factors com: 

- Falta de referents femenins a l’escola. 
- El batxillerat tecnològic és ja predominantment masculí. 
- En l’última dècada, la bretxa de gènere en batxillerats tecnològics està pràcticament estancada, és a 

dir, es manté constant. 
- En el món laboral lligat al sector tecnològic, les dones representen un percentatge minoritari. 

Tot això crea ja una base que fa difícil tenir una presència paritària d’estudiants i estudiantes. Malgrat tot, 
i amb el fi de revertir la situació, des de l’Escola i des de la UPC, s’està fent un esforç per atraure el talent 
femení i trencar estereotips. Per tal de millorar aquestes dades, les propostes de millora 205.M.704.2021 
i 205.M.703.2021 que corresponen a la promoció externa i interna de les titulacions de màster de 
l’ESEIAAT es portaran a terme tractant de forma específica el tema de la paritat de gènere amb l’objectiu 
d’augmentar la presència de dones a les titulacions. En aquest sentit, la Sotsdirectora de Promoció de 
l’ESEIAAT Núria Salán, és un referent nacional en la promoció de les vocacions científiques i 
tecnològiques i participa en múltiples actes divulgatius com ara les TED TALKS. 

1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Arrel dels processos d’Acreditació que ha experimentat l’ESEIAAT i de la integració de procediments 
derivats de la fusió, l’ESEIAAT s’ha anat dotant de mecanismes de coordinació docent per a totes les 
titulacions impartides al centre que es manifesten a diferents nivells:  

- A cada assignatura de les titulacions es defineix un membre del professorat que figura públicament a 
la guia docent com a Coordinador/a d’Assignatura. Aquesta figura és molt rellevant i útil per aquelles 
assignatures que tenen grups amb diferents docents garantint uniformitat i l’adequació de continguts, 
adquisició de competències i mecanismes d’avaluació. 

- Els mecanismes de coordinació s’han reforçat des de la creació de les Comissions Acadèmiques de 
Titulació (CC.AA.), formades per un col·lectiu de Coordinadors/res d’Assignatura representatiu dels 
diferents Departaments UPC que imparteixen majoritàriament la docència a les titulacions. La 
composició d’aquestes CC.AA. es determina proporcionalment a l’encàrrec docent de cada 
Departament i els seus membres són proposats pels interlocutors de cada Departament. A més del 
professorat, les CC.AA. estan formades per fins a 4 membres de l’estudiantat (en funció de la titulació). 
Com a comissions de treball aprovades per la Comissió Permanent, el centre té un Reglament de 
funcionament (E. E1-ESEIAAT-5) i s’encarreguen de realitzar la coordinació d’objectius i continguts 
de les matèries i assignatures entre els cursos (coordinació vertical) i entre les d’un mateix curs 
(coordinació horitzontal). D’aquesta manera es procura garantir la qualitat dels programes formatius.  

- La composició de la CC.AA. de la titulació a acreditar es pot trobar a l’evidència E. E1-MUEI-5. D’ençà 
l’entrada en vigor d’aquests sistemes de coordinació s’han produït un mínim de 2 reunions anuals 
amb l’objectiu de valorar aspectes importants dels quadrimestres finalitzats, en particular l’entrada 
d’estudiants i els seus resultats acadèmics (de les assignatures finalitzades). Es pot consultar la 
informació a les evidències E1-MUEI-6 i E1-MUEI-7. 

- Cal dir que les CC.AA. estan presidides per un/a Coordinador/a de Titulació validat per la Comissió 
Permanent del centre a proposta del Director. Aquesta figura es comunica amb l’Equip Directiu quan 

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-4-2016-de-consell-de-govern/12/aprovacio-del-iii-pla-digualtat-de-genere-de-la-upc/12-46-aprovacio-del-iii-pla-igualtat-genere-upc.pdf/@@display-file/visiblefile/
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-4-pla-igualtat-upc.pdf
https://www.ted.com/talks/nuria_salan_dones_ciencia_i_tecnologia_una_carrera_de_fons
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-5-reglament-ccaa.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-5-composicio-ca-muei.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-6-ca-actes-ca-muei.zip
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-7-informes-ca-muei.zip
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és necessari. A més, sempre hi participa un membre de l’Equip Directiu del centre, en particular de 
l’àrea Acadèmica o de Qualitat. 

- El conjunt de Coordinadors/res de Titulació es reuneixen juntament amb el Director, part de l’Equip 
Directiu, el responsable del programa d’alt rendiment i el Delegat d’Escola en una comissió de nivell 
superior denominada Comissió Acadèmica de Coordinació de les Titulacions de Grau i Màster 
(CAGRAMA) que tracta temes transversals que poden afectar a més d’una titulació. La composició 
actual d’aquesta comissió es pot trobar a l’evidència E1-ESEIAAT-6 i el seu Reglament a la E1-
ESEIAAT-7. 

- En particular per al cas dels Màster, el Cap d’Estudis de Màster i Internacionalització (Dr. Daniel 
Garcia-Almiñana) coordina l’activitat docent dels Màsters i resol les incidències d’abast superior a les 
que gestiona el propi coordinador de cada titulació.  

A més dels mecanismes anteriors s’han creat les Coordinacions de Treballs Finals d’Estudis i les 
Coordinacions de Pràctiques Externes per tal de donar suport als responsables de les Sotsdireccions en 
aquestes temàtiques. 

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

Tots els estudis de nivells MECES 2 i 3 de la UPC estan regulats per la normativa UPC “Normativa 
Acadèmica dels estudis de Grau i Màster” (E. E1-ESEIAAT-3) i per les normatives específiques del centre 
que inclouen (en el cas dels màsters): 

- La Normativa d’avaluació de l’ESEIAAT (E. E1-ESEIAAT-8). 

- El Reglament de Treball de Fi de Grau (TFG) i Treball Fi de Màster (TFM) (E. E1-ESEIAAT-9). 

- La Guia de Procediments de Treball de fi de Grau (TFG) i Treball fi de Màster (TFM) (E. E1-ESEIAAT-
10). 

- La Normativa d’Assignació de places de mobilitat per a l’estudiantat de Grau i Màster de l’ESEIAAT 
(E. E1-ESEIAAT-11). 

- La Normativa de Pràctiques externes UPC (E. E1-ESEIAAT-12). 

- La Normativa de Pràctiques externes realitzades en un grup de recerca de l’ESEIAAT (E. E1-
ESEIAAT-13) 

- La Normativa complementària de les pràctiques externes curriculars, extra-curriculars i vinculades a 
TFG/TFM de l’ESEIAAT (E. E1-ESEIAAT-14). 

Les normatives pròpies de l’ESEIAAT estan relacionades amb el desenvolupament d’aspectes concrets i 
pràctics d’activitats acadèmiques relacionades amb les titulacions com ara la redacció dels treballs finals 
(de màster), la normativa d’avaluació, la mobilitat o la gestió de les pràctiques externes, ja siguin 
curriculars o extra-curriculars i estiguin vinculades o no amb la realització del Treball Final de Màster. 

L’estudiantat pot accedir a la informació de les normatives mitjançant l’apartat Normatives acadèmiques 
de la secció Curs Actual de la plana web de l’ESEIAAT. A més, rep la informació sobre les normatives 
que regulen els seus estudis en diverses sessions a càrrec del Cap d’Estudis de Màster i 
Internacionalització o d’altres membres de l’Equip Directiu o persones delegades com ara els 
Coordinadors de Treballs finals o els Coordinadors de Pràctiques Externes.  

En general, les normatives regulen i clarifiquen els procediments que intervenen en el desenvolupament 
dels estudis de Màster, fet que ajuda a que l’estudiant assoleixi les competències dels seus estudis. 

1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors 
seguiments i del procés d’acreditació de l’ensenyament.  

La titulació que es vol acreditar va ser acreditada prèviament en un procés que va implicar l’acreditació 
d’altres titulacions (E. E1-ESEIAAT-15) i que va finalitzar amb l’emissió d’un informe favorable (E. E1-
MUEI-8). Durant el període de 4 anys entre acreditacions es va realitzar el preceptiu Informe de 
Seguiment dintre de l’Informe de Seguiment de Centre a final de l’any 2018 (E. E1-ESEIAAT-16). A més, 
tal i com s’ha esmentat abans, es va realitzar una Modificació del títol que va ser valorada favorablement 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-6-composicio-cagrama.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-7-reglament-cagrama.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-7-reglament-cagrama.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-3-nagrama-20-21.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-8-normativa-davaluacio-eseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-9-reglamet-tfs.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-10-procediments-tfs.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-10-procediments-tfs.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-11-normativa-dassignacio-de-places-de-mobilitat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-12-normativa-practiques-externes-upc.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-13-normativa-practiques-externes-en-un-grup-de-recerca-de-leseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-13-normativa-practiques-externes-en-un-grup-de-recerca-de-leseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-14-normativa-complementaria-practiques-externes-vinculades-a-tfg_tfm-de-leseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/normatives-academiques/normatives-academiques
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual
https://eseiaat.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-15-autoinforme-acreditacio-eseiaat-2016.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-8-informe-acreditacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-8-informe-acreditacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-16-informe-de-seguiment-de-centre-2018.pdf
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per AQU el mes de novembre de l’any 2020. Aquesta modificació incorpora alguns canvis i millores, i 
homogeneïtza els itineraris de l’ETSEIB i de l’ESEIAAT que formen part de la memòria de verificació del 
títol. (E. E1-MUEI-3 i E. E1-MUEI-4). 

Els principals canvis introduïts a l’itinerari ESEIAAT es poden trobar a l’evidència E1-MUEI-4 i van ser: 

- Possibilitar l’obtenció del títol sense una especialitat definida. 

- Oferir l’Especialitat Biomèdica que estava definida per ETSEIB 

- Modificar el nom de l'especialitat "Biomaterials fibrosos” per “Enginyeria Paperera i Gràfica” i 
reorganitzar les assignatures que la constitueixen.  

- Modificar el nom de l'especialitat "Tèxtils Tècnics i Estructures Multifuncionals”  per “Enginyeria 
Tèxtil” i reorganitzar les assignatures que la constitueixen.  

- Modificar el nom de l'especialitat "Elèctrica" per "en Electricitat". 

- Homogeneïtzar els resultats d'aprenentatge i continguts de les matèries obligatòries comunes 
en els 2 itineraris ETSEIB i ESEIAAT. 

- Permetre el reconeixement d’experiència laboral o professional. 

- Actualitzar la informació dels annexos. 

En el primer any de funcionament de l'especialitat d'Enginyeria Biomèdica l'han cursat 5 estudiants que 
han manifestat la seva satisfacció i tots ells han seguit en aquella via mitjançant el desenvolupament del 
seu Treball Final de Màster. Els canvis de les especialitats en Enginyeria Tèxtil i en Enginyeria Paperera 
i Gràfica es deuen a que aquestes especialitats es cursen majoritàriament en base a les assignatures 
de 2 nous Màsters de l’ESEIAAT que es van iniciar el curs 2020-2021 i que provenen de la disgregació 
del Màster d'Enginyeria Tèxtil i Paperera. Aquest últim presentava unes xifres de demanda i admissió 
molt baixes (2-4 estudiants cada any) i, els dos Màsters per separat han aconseguit en el seu primer any 
demandes superiors a 10 estudiants en cada cas. 

Tot i estar validada per AQU, l’opció d’obtenir el títol sense una especialitat definida no s‘iniciarà fins el 
curs 2021-2022. Les condicions per cursar-la seran que s'assoleixi un mínim de 25 ECTS (com la resta 
de les especialitats) i que com a màxim es cursin 2 assignatures de cada especialitat. Donat que encara 
no s'ha ofert no es pot fer una valoració d'aquesta no- especialitat. 

Cal destacar, que d'ençà de la darrera Modificació s’ofereix la possibilitat de fer una convalidació de 
l'experiència professional. Això suposa poder reconèixer entre 6 i 12 ECTS (5% a 10% de la durada del 
pla d’estudis) segons es puguin acreditar de 1600h a 3200h d‘experiència professional a partir de la 
següent informació requerida: 

- Instància de sol·licitud amb l’acreditació de les evidències aportades. 

- Còpia del contracte laboral. 

- Informe de l’empresa, indicant les tasques desenvolupades. 

- Informe de vida laboral, per validar la informació anterior. 

La Sotsdirecció de Màsters i Internacionalització és l’encarregada d’analitzar cas per cas i resoldre les 
instàncies rebudes. 

Altres canvis de caràcter transversal que afecten la titulació a acreditar són: 

- Amb la intenció de buscar un model acadèmic comú tant a Graus com a Màsters i  adaptant-se al 
nou aplicatiu UPC, es va aprovar una nova normativa i un reglament de treballs finals (TFG/TFM). 
(E. E1-ESEIAAT-9 i E. E1-ESEIAAT-10). La utilització de l’aplicatiu s’ha iniciat al finalitzar el 
quadrimestre de tardor del curs 2018-19. 

- Es va aprovar la Normativa Acadèmica de centre. Aquesta normativa concreta les mesures generals 
d’aplicació al centre seguint les bases de la Normativa Acadèmica de Graus i Màsters. En particular 
destaca la definició de les accions per a la reconducció dels resultats poc satisfactoris i la re-
avaluació per aquelles assignatures obligatòries que no tenen encarregada una doble docència 
(ambdós quadrimestres). (E. E1-ESEIAAT-8). 

S'ha incorporat un canvi a l'especialitat d'Organització del Màster consistent en la substitució de 
l'assignatura de Re-Enginyeria de Processos per l'assignatura de Control i Gestió de Costos, entenent 
que aquesta última permet un millor desplegament del conjunt de competències de l'especialitat 
d'Organització. 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-3-memoria-modificacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-4-informe-modificacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-4-informe-modificacio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-9-reglamet-tfs.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-10-procediments-tfs.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-8-normativa-davaluacio-eseiaat.pdf
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

El centre docent informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa i 
sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.  

2.1  El centre docent publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

El centre publica informació completa sobre el desenvolupament operatiu dels ensenyaments: accés als 
estudis, matrícula, pla d’estudis, planificació operativa del curs, pràctiques externes/professionals, 
programes de mobilitat, TFG/TFM, pla d`acció tutorial... La informació està organitzada de manera 
agregada per tal de facilitar l`accés a tots els grups d´interès als aspectes rellevants del desenvolupament 
operatiu de les diferents titulacions. La difusió de la informació es realitza per diferents vies. 

La plana web de l’ESEIAAT és l’eina fonamental del centre per la difusió de la informació relativa al centre 
com a tal i a les titulacions que s’hi imparteixen. Aquesta plana web està en constant revisió i transformació 
per tal d’aconseguir la millor agregació possible de la informació. La Sotsdirectora de Planificació 
Acadèmica lidera el projecte de reformulació de la plana web com actuació del Pla de Millora 
205.M.683.2019 i que està propera a la seva finalització. De moment s’ha produït una millora en 
l’agregació de les versions en castellà i anglès del web, que encara estan en procés d’actualització 
progressiva.  

- La plana landing conté accessos directes a diferents aparats d’ús freqüent per part de la comunitat i 
un recull de les novetats o notícies rellevants relacionades amb el centre. El web del centre 
s’estructura en diferents temes principals (Escola, Curs Actual, Estudis, Empresa, Mobilitat, Recerca, 
Serveis, Futurs Estudiants i Projectes Singulars) que, en conjunt, engloben tota la informació que els 
estudiants (futurs i presents i passats) poden necessitar per tal d’escollir estudis, cursar-los amb el 
màxim aprofitament o potenciar la seva situació laboral col·laborant amb la universitat (com el cas 
particularment interessant d’antics estudiants que mantenen contacte i col·laboren amb el centre).  

- A l’apartat “Escola”: es pot trobar informació general sobre el centre, accessible per a tots els grups 
d´interès. Inclou la secció de Govern i representació on es recullen els acords dels òrgans col·legiats 
del centre i les actes de totes les comissions existents així com les memòries del centre. Existeixen 
seccions dedicades als Actes de Graduació, la Seu Electoral i l’accés als instruments d’imatge 
corporativa de l’escola (logos). En particular cal destacar la secció dedicada a la Qualitat que permet 
trobar tota la documentació relativa al Marc VSMA, al Sistema Intern de Garantia de Qualitat i permet 
seguir l´evolució temporal dels indicadors de qualitat, així com adreçar suggeriments a la Direcció del 
centre. A més s’inclou l’arxiu dels Butlletins setmanals que l’escola envia a la comunitat. 

- A l’aparat “Curs Actual”: s’agrega la informació útil per a l’estudiantat de l’ESEIAAT, ja siguin de grau 
o de màster. Aquesta secció permet centralitzar les informacions de calendaris acadèmics, calendaris 
d’exàmens, aules i horaris, processos comuns de matrícula, accés a les guies docents de les 
assignatures, normativa acadèmica, normativa específica dels treballs finals, informació sobre la 
gestió de la mobilitat i les pràctiques externes, informació sobre orientació a l’estudiantat i resum dels 
tràmits administratius del centre. 

- A l’apartat “Estudis” es pot trobar la informació relativa a les característiques, normativa, tràmits 
administratius etc, associada als programes formatius de les diferents titulacions que s´imparteixen 
incloent informació general sobre els diferents plans d´estudis de grau i màster (estructura i 
organització, treball i avaluació de les competències genèriques, optativitat, tràmits, normatives...). 
Mitjançant aquesta plana es pot accedir a les particularitats de cada titulació.  

- A l’apartat “Empresa” tant els estudiants com les empreses, disposen de tota la informació necessària 
sobre la realització dels convenis de cooperació educativa, i el funcionament de la Borsa de Treball 
de totes les titulacions. També en aquest apartat es fa pública tota la informació referent a les accions 
d´orientació professional dutes a terme. 

- A l’apartat “Mobilitat” es pot consultar informació d´interès sobre la gestió dels programes de mobilitat 
internacional que l’ESEIAAT posa a l´abast de l´estudiantat i del professorat del centre que serveixen 
com a guia sobre els procés d´admissió i el procés en finalitzar l´estància, diferent informació 
acadèmica i altre informació referent a l´acollida. 

- A l’apartat “Recerca” es troba informació sobre els grups de recerca on el professorat del centre 

https://eseiaat.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/butlleti
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-de-tecnologia-i-disseny-textil
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa
https://eseiaat.upc.edu/ca/international-office
https://eseiaat.upc.edu/ca/recerca
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desenvolupa la seva activitat d´investigació. Cal comentar que aquesta plana no reflexa fidelment la 
situació dels grups de recerca del Campus de Terrassa i cal actualitzar la informació, la qual cosa es 
pretén aconseguir mitjançant la proposta de millora 205.M.710.2021 – Actualització de les dades 
de recerca vinculada a ESEIAAT. A l’estructura interna de la UPC, la recerca es tracta directament 
com un afer dels Departaments i Instituts universitaris tot i que sovint és als laboratoris dels centres 
on el PDI porta a terme les seves investigacions. A més, la segmentació territorial de la UPC fa que 
el professorat que fa recerca pugui estar vinculat a diversos grups de recerca que no es poden 
circumscriure a un sol campus. Això provoca que la informació no s’actualitzi correctament tot i que 
el centre considera que és molt rellevant, en particular pels estudis de màster i doctorat. 

- A l’apartat “Serveis”, de nova creació durant el curs 2020-2021, s’inclou tota la informació de la Unitat 
Transversal de Gestió de l’àmbit del Campus de Terrassa (UTGCT) pel que aquesta secció centralitza 
les informacions de suport de gestió i serveis a les diverses unitats acadèmiques de l’ESEIAAT, la 
FOOT, els diferents Departaments i l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa 
(INTEXTER). 

- A l’apartat web “Futurs estudiants” s’inclou tota la informació bàsica d´utilitat per als futurs estudiants 
així com les possibilitats de visitar i participar en activitats del centre. També en aquest apartat és on 
els futurs estudiants i els estudiants nous de primer poden accedir a la informació referent als cursos 
d´introducció i el pla d´acollida del centre.  

- A l’apartat “Projectes singulars” hi ha les activitats complementàries de l’ESEIAAT que es centren en 
la implementació dels programes “Creative Lab” i “Inspire3” i les oportunitats per participar-hi. 

Finalment, per  facilitar  encara més l’accés a la informació als diferents  col·lectius de la  comunitat 
universitària, la pàgina de l’ESEIAAT disposa de les seccions Estudiants, PDI/PAS i Alumni que donen 
accés directe als aplicatius i webs més rellevants per cada grup d’interès. 

A més a més, també es publica informació diària relativa a les titulacions i esdeveniments remarcables 
relacionats amb el centre a les diferents xarxes socials de l’ESEIAAT: 

1. https://www.facebook.com/eseiaatUPC/  
2. https://twitter.com/eseiaat_upc  
3. https://www.instagram.com/eseiaat_upc/  
4. https://www.youtube.com/c/ESEIAATUniversitatPolit%C3%A8cnicadeCatalunya 
5.  https://t.me/eseiaat_upc 
6.  https://www.linkedin.com/school/eseiaat-upc/ 

El centre disposa també d’altres vies de comunicació com ara l’APP UPC Estudiants, el mailing global, el 
mailing al col·lectiu PDI, al col·lectiu PAS, a l’Estudiantat en general o bé als estudiants de titulacions 
(separadament), els Butlletins setmanals ESEIAAT i, excepcionalment, la comunicació via la plataforma 
docent ATENEA.  

Cal destacar especialment que durant la pandèmia, i en particular durant el període de confinament total 
derivat de l’aplicació de l’estat d’alarma, l’ESEIAAT va preparar una plana web complementària centrada 
en la docència en remot dintre del Projecte TAAIESE. L'objectiu d'aquest lloc web és compartir 
experiències referents a la docència en remot i donar eines a professorat i estudiantat per assolir els seus 
objectius eficientment mitjançant, per exemple, la informació sobre classes en remot, avaluacions en 
remot, coaching, etc.  

Pel que fa a la titulació MUEI, disposa de pàgina web pròpia amb informació actualitzada sobre les 
característiques de la titulació, i la planificació operativa del curs. La gestió d’aquesta pàgina recau en els 
serveis de comunicació i informació del centre que són els responsables d’actualitzar els seus continguts 
i fer-ne el manteniment.  

En relació a la satisfacció, les dades de l’enquesta de satisfacció a titulats disponible mostra una valoració 
positiva pel que fa a: “La informació pública sobre el màster és accessible, completa i està actualitzada” 
(3,7/5) (E. E2-MUEI-1). 

 

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

Pel que fa a la informació relativa als resultats acadèmics i a la satisfacció amb les titulacions, i tal com 

https://utgct.upc.edu/ca#b_start=0
https://eseiaat.upc.edu/ca
https://foot.upc.edu/ca
https://www.upc.edu/intexter/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants
https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudiants/
https://eseiaat.upc.edu/ca/pdi-pas
https://alumni.upc.edu/ca
https://www.facebook.com/eseiaatUPC/
https://twitter.com/eseiaat_upc
https://www.instagram.com/eseiaat_upc/
https://www.youtube.com/c/ESEIAATUniversitatPolitècnicadeCatalunya
https://t.me/eseiaat_upc
https://www.linkedin.com/school/eseiaat-upc/
https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/upc-estudiantes-la-universidad-en-el-movil
https://taaiese.upc.edu/ca
https://taaiese.upc.edu/ca/classes-en-remot
https://taaiese.upc.edu/ca/avaluacions-en-remot
https://taaiese.upc.edu/ca/avaluacions-en-remot
https://taaiese.upc.edu/ca/coaching
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-2/e2-muei-1-enquesta-satisfaccio-titulats.pdf
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s’ha comentat a l’Estàndard 1, la informació es pot trobar condensada al Llibre de Dades Estadístiques i 
de Gestió de la UPC del Gabinet de Planificació Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC, al qual es pot 
accedir directament des de la plana web de Qualitat del centre, apartat Dades i indicadors de Qualitat on 
s’agreguen els accessos a la informació proporcionada per GPAQ però també es pot accedir a la Base 
de dades de la Generalitat WINDDAT, al Portal dels Estudis Universitaris de Catalunya (EUC), al portal 
d’Informes d’Avaluació (EUC Informes) al portal sobre enquestes d’inserció (EUC DADES), a les 
enquestes de satisfacció de l’UPC (e-enquestes) i al portal de producció científica de la UPC (FUTUR). 

La relació d’indicadors que es contempla en aquesta plataforma és molt completa, i està previst ampliar-
la paulatinament d`acord amb les pautes previstes a la “Guia per al Seguiment de les Titulacions Oficials 
de Grau i Màster” (E. E2-MUEI-2). S’agreguen les dades de matrícula, qualificacions d’assignatures i 
taxes, etc.  

Arrel de l’anàlisi del nou lloc web de l’escola amb freqüents modificacions, donada la complexitat d’un 
centre amb tantes titulacions, i la voluntat que la web sigui el reclam dels estudiants potenciant els 
aspectes més atractius de les diferents titulacions, la informació sobre els indicadors mínims s’ha agregat 
i resumit per millorar la seva visualització atès que, originalment, es trobava més desagregada. 

D’altra banda, l’ESEIAAT elabora des del curs 2015-16 una Memòria anual aprovada per Junta d’Escola 
on es pot trobar tota la informació del curs acadèmic en relació a titulacions, indicadors d’admissió, 
accés i matrícula, indicadors de rendiment acadèmic, treballs de fi de màster, projectes de final de 
carrera, etc.  

Així mateix, i tal com s’ha comentat en referència als mecanismes de coordinació, a la Comissió 
Acadèmica es presenten periòdicament els resultats de totes les assignatures (quadrimestre a 
quadrimestre) (E. E1-MUEI-7). Els resultats globals de la titulació (matrícula, titulats/des, etc.) es 
presenta a la Comissió Permanent.  

 

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

El centre publica en accés lliure a la seva pàgina de Qualitat les informacions relatives a: 

- La Comissió de Gestió i Garantia de Qualitat (CGGQ) que és l'òrgan consultiu de què es dota 
l'ESEIAAT per gestionar, coordinar i realitzar el seguiment i millora del Sistema de Garantia Intern de 
la Qualitat (SGIQ) del centre. 

- El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que inclou el conjunt de processos que permeten 
afavorir la millora contínua i garantir la qualitat en el disseny, implantació i desenvolupament dels títols 
universitaris impartits al centre. 

- El Marc VSMA que vincula els processos d'avaluació de la qualitat. En concret en aquest apartat es 
pot accedir a totes les memòries de verificació, informes de seguiment, modificació i d’acreditació i 
als respectius certificats i informes emesos per AQU per cadascun dels casos. 

- Les Dades i indicadors de Qualitat així com el Quadre de comandament ESEIAAT generat per GPAQ 
i altres fonts d’informació. 

A més, la UPC disposa d’una pàgina web on hi ha tota la documentació i informació agregada sobre els 
processos de verificació i d’acreditació de totes les seves titulacions memòria i enllaç al RUCT. En el cas 
del l’itinerari ESEIAAT del MUEI la plana és aquesta. 

NOTA: En aquest apartat, la majoria de les evidències s’indiquen directament com a enllaços. 
 
  

https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://www.upc.edu/gpaq/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/dades-indicadors
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/88757/
http://estudis.aqu.cat/euc/
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Inici
http://estudis.aqu.cat/dades
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes
https://futur.upc.edu/eseiaat
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-2/e2-muei-2-guia-seguiment-aqu.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/memories
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-7-informes-ca-muei.zip
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/organs-de-govern-eseiaat/comissio-gestio-garantia-qualitat
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/vsma
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/vsma/verificacio-de-les-titulacions
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/vsma/seguiment-de-les-titulacions
https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca/modificacio
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/vsma/acreditacions
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/dades-indicadors
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=205
https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca/acreditacio/acreditacio-de-les-titulacions-de-la-upc
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 

El centre docent disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que 
assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació. 

3.1  El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny, aprovació, seguiment i acreditació 
de les titulacions. 

La fusió de les escoles EET i ETSEIAT i la creació de la Unitat Transversal de Gestió (UTG) de Terrassa 
van invalidar formalment els Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) que estructuraven els 
processos de funcionament de les dues escoles. Com a conseqüència, la Sotsdirecció de Qualitat treballa 
en l’adequació d’un nou sistema que inclogui tant les recomanacions fruit de les diverses avaluacions 
externes com els canvis generats a l’estructura operativa del centre, en particular els que afecten a la 
distribució de tasques i recollida d’indicadors per part de les diferents àrees de la UTG. 

La dimensió del centre, els nombrosos col·lectius de PDI, PAS i estudiantat i la diversitat de titulacions 
(10 graus i 9 màsters, responsabilitat directa de l’escola) han condicionat que la tasca d’elaboració del 
SGIQ hagi excedit la planificació inicial. Actualment es disposa de tots el processos redactats, adaptats a 
la situació del centre i aplicats de forma provisional perquè el conjunt de documentació no s’ha aprovat 
definitivament pels òrgans de govern. L’aprovació del SGQ ha estat a més demorada per la situació 
pandèmica del COVID-19, el procés electoral de la direcció del centre i, actualment, per la renovació total 
dels òrgans de govern col·legiats. S’espera que la propera Junta d’Escola del centre (o la primera  
Comissió Permanent que n’ha de sortir) aprovin la documentació de forma oficial i que aquest procediment 
tingui lloc abans de la visita del Comitè d’Avaluació Externa.  

No obstant, tot i no disposar d’un SGIQ definitiu, aprovat pels òrgans de govern, cal dir que es disposa 
d’un sistema  oficiós que relaciona els actes dels processos del marc VSMA i que es porten a terme 
d’acord amb les normatives i reglaments vigents. Així, per exemple, les normatives s’aproven mitjançant 
el que estipula el Reglament del centre que es va generar tenint en compte moltes de les accions 
expressades als SGIQs i els indicadors que es van fer servir per valorar els diferents processos i cercar 
propostes de millora no estan indexats però es basen en la pràctica històrica dels centres precedents. 
Com a mesura correctora, l’Equip Directiu i la Unitat Transversal de Gestió resolen adequadament les 
situacions sobrevingudes. 

L’elaboració del nou SGIQ unificat es va fer seguint les directrius del programa AUDIT i s’ha aprofitat 
aquesta oportunitat per simplificar els processos després de la seva anàlisi, en consonància amb els 
objectius de la Xarxa de Qualitat de la UPC. Ja s’han generat tots els documents relatius als processos, 
tot i que encara no han estat validats pels Òrgans de Govern del centre. El recull dels processos pendents 
d’aprovació es pot trobar a la plana web de Qualitat del centre, apartat SGIQ.  

L’estat actual del SGIQ inclou una proposta de 18 processos, un dels quals s’articula en 4 sub-processos 
(precisament, el corresponent al Marc VSMA i la garantia de la qualitat dels programes formatius). No 
obstant, actualment s’observa que dins del funcionament del centre els serveis i els recursos es gestionen 
de forma idèntica i, d’aquesta manera es pretén simplificar els processos 5.1 Gestionar i millorar els 
recursos materials i 5.2 Gestionar i millorar els serveis en un de sol. De forma similar, es planteja dividir 
el procés de 8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació en dos 
processos diferenciats donat que el control i arxiu de la documentació conjunta del centre podria constituir 
un únic procés independent.  

Arrel del darrer procés d’Acreditació d’una titulació del centre, els comitès avaluadors han indicat 
novament la importància de disposar d’un SGIQ operatiu de manera que l’aprovació del SGIQ esdevé 
actualment la principal prioritat del centre donat que marca fortament l’agilitat per poder donar resposta a 
les diferents necessitats del Marc VSMA. Val a dir que el centre ha verificat darrerament 2 noves 
titulacions, ha fet un seguiment global de les titulacions del centre, n’ha modificat 3 i ha acreditat 4 màsters. 
En tots els processos s’han seguit les directrius dels processos preexistents aprovats per les antigues 
escoles, la participació dels actors (PDI, estudiantat, ocupadors) ha estat elevada i no hi ha hagut cap 
incidència a destacar, deixant de banda la manca d’agilitat. 

 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
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3.2  El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a 

la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció 
dels grups d’interès. 

Es considera que a l’ESEIAAT la recollida d’informació és efectiva. Actualment la recollida d’informació la 
fan els responsables de les Sotsdireccions del centre amb el suport del personal de les diferents àrees de 
la Unitat Transversal de Gestió. Les dades i evidències recollides són valorades per membres de l’Equip 
Directiu, sovint amb la col·laboració de les comissions que ha creat el centre: Comissions Acadèmiques 
de titulació, Comissió de Gestió i Garantia de Qualitat, Comissió Acadèmica d’Avaluació del Professorat, 
etc. Aquest procés de recollida no s’ha aturat en cap moment i es mantenen els procediments preexistents 
i ha permès fer, any rere any, la Memòria anual de centre (E. PC-2, E. PC-3 i E. PC-4) que és l’eina 
principal de rendiment de comptes de cara als grups d’interès, i en ella s’hi recull informació rellevant 
sobre la gestió eficient de les titulacions. Aquest document inclou els resultats acadèmics de totes les 
titulacions del centre.  

És rellevant la participació de l’estudiantat en la valoració de les dades i de les accions promogudes per 
l’Equip Directiu. Així, les diferents Comissions Acadèmiques tenen presència d’estudiants, sovint delegats. 
Hi ha representació dels estudiants als òrgans col·legiats i existeix la figura del Delegat d’Escola. 

Per tal de millorar la recollida d’informació s’ha generalitzat l’ús del Servei d’Atenció a l’Usuari (SAU) que 
permet recollir consultes, queixes, felicitacions i reclamacions d’una manera organitzada al ser un 
formulari amb camps temàtics que faciliten la gestió. La resposta d’aquest servei és ràpida i acostuma a 
adreçar als usuaris a altres aplicatius especialitzats de manera que per una banda es pot solucionar el 
problema i, per l’altra, es millora en la coneixença dels serveis de suport que ofereix el centre. 

En relació amb la satisfacció dels principals grups d’interès (estudiants, professorat, ocupadors i 
graduats), la recollida d’informació es fa a través de les enquestes de satisfacció als diferents col·lectius 
que realitza GPAQ segons un calendari plurianual (E. E3-ESEIAAT-1) al qual s’afegeixen enquestes 
puntuals com, per exemple, les lligades a l’acreditació (E. E3-ESEIAAT-2). 

En relació al PDI, hi ha una enquesta de satisfacció general ordinària (E. E3-ESEIAAT-3) però, a més, i 
com a conseqüència de la pandèmia COVID-19 es va fer una enquesta sobre la docència no presencial, 
els resultats de la qual es poden trobar a les evidències E. E3-ESEIAAT-4 i E. E3-ESEIAAT-5. En relació 
al PAS, també hi ha una enquesta de referència (E. E3-ESEIAAT-6) i també es va fer una consulta relativa 
al teletreball amb resultats globals UPC i específics d’ESEIAAT (E. E3-ESEIAAT-7 i E. E3-ESEIAAT-8). 
En qualsevol cas el col·lectiu més enquestat és l’estudiantat perquè els estudiants són enquestats sobre 
la docència que reben i sobre l’actuació del professorat seguint el nou model d’enquestes UPC (E. E3-
ESEIAAT-9) i també sobre la mobilitat (E. E3-ESEIAAT-10). A més, per motiu de la COVID-19 també es 
va consultar sobre la docència no presencial (E. E3-ESEIAAT-11 i E. E3-ESEIAAT-12). Finalment, també 
hi ha enquestes per als titulats en relació a la inserció (E. E3-ESEIAAT-13 i E. E3-ESEIAAT-14) i a la 
satisfacció global amb els estudis cursats. 

En general els resultats i les valoracions són positius tot i que hi ha marge de millora. A continuació es 
valoren només algunes dades. Els resultats de la darrera enquesta de satisfacció a l’estudiantat per motius 
d’Acreditació de 2017 (E. E3-ESEIAAT-2), feta segons el model de GPAQ per a les titulacions amb 
acreditació programada, indica que l’entorn virtual ATENEA és molt valorat i es considera molt útil per a 
l’aprenentatge de l’estudiantat (4,12/5). En aquesta línia també es valora molt positivament la informació 
pública continguda a les pàgines web de les diferents titulacions (3,75/5). Els aspectes que mostren una 
valoració inferior són, en aquest ordre, les tutories (2,20/5) i el que fa referència al tractament de queixes 
i suggeriments. Es considera que s’ha de millorar en aquests dos aspectes però abans de fer- ho caldrà 
analitzar-los més detingudament donat que el percentatge de Ns/Nc (no sap, no respon) és molt elevat 
per als dos temes tractats: 22.76% i 36,01% respectivament. Aquesta enquesta tenia prevista periodicitat 
triennal, tanmateix, degut a la situació d’emergència sanitària del COVID-19 la UPC ha re-programat el 
seu calendari d’enquestes, i la nova edició començarà al mes de març de 2021. 

3.3  El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per 
a la millora continuada de la titulació. 

El pla de millora que s’inclou a la secció 3 d’aquest document és un reflex de la millora contínua que es 
va realitzant al centre però també il·lustra els canvis estructurals que ha anat experimentant l’ESEIAAT. 

Per una banda s’inclouen diverses propostes de millora sorgides dels processos d’Acreditació de 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/pc/pc-2-memoria-eseiaat-16-17.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/pc/pc-3-memoria-eseiaat-17-18.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/pc/pc-4-memoria-eseiaat-18-19.pdf
http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-1-calendari-enquestes.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-2-enquesta-satisfaccio.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-3-enquesta-satisfaccio-pdi.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-4-consulta-pdi-no-presencial-comu.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-5-consulta-pdi-no-presencial-especific.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-6-enquesta-satisfaccio-pas.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-7-consulta-teletreball-pas-upc.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-8-consulta-teletreball-pas-utg-ct.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-9-model-enquestes.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-9-model-enquestes.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-10-enquesta-mobilitat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-11-enquesta-docencia-no-presencial-estudiantat-comu.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-12-enquesta-docencia-no-presencial-estudiantat-especific.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-13-enquesta-insercio-titulats-master.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-14-enquesta-satisfaccio-titulats-master.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-2-enquesta-satisfaccio.pdf
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titulacions de les escoles inicials (EET i ETSEIAT) que s’han anat executat correctament oferint resultats 
positius i corregint les mancances detectades. D’altres millores que es van proposar independentment a 
EET i ETSEIAT s’han fusionat donat lloc a noves propostes de millora com, per exemple, les que fan 
referència a les planes web i la seva actualització en idiomes diferents al català. La creació d’una nova 
web ha eliminat alguna de les propostes però, al mateix temps, en genera d’altres donat, per exemple, 
que l’agregació de la informació encara és millorable. En general totes les accions del centre proposades 
per l’Equip Directiu i validades pels Òrgans Col·legiats, s’adrecen sempre a la millora holística de les 

titulacions i de la gestió del centre i actualment s’emfatitza la simplificació de procediments. 
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU 

El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord amb les 
característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants. 

4.1  El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les 
titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si 
escau, professional. 

Les dades estadístiques sobre el professorat de les titulacions de l’ESEIAAT es poden trobar al Llibre de 
Dades o al Quadre de Comandament de l’ESEIAAT. En particular, per al centre contemplat de forma 
global i considerant l’evolució històrica, les dades es poden trobar a la pàgina d’indicadors de l’ESEIAAT. 
Les dades més actualitzades es resumeixen a la Taula E4-1. 

Taula E4-1: Distribució del professorat en 1ª assignació de l’ESEIAAT (dades 2019-2020). 

Professorat 2016-217 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Permanent Doctor  172 167 165 159 

Permanent No Doctor  26 23 18 19 

No Permanent Doctor  25 30 37 43 

No Permanent No Doctor  128 143 164 172 

Total 351 363 384 393 

Pel que fa al professorat del MUEI (Dades MUEI), aquest reuneix les qualificacions, reconeixement extern 
i experiència adequades per a desenvolupar una docència de qualitat. Les Taules E4-2, E4-3, E4-4 i E4-
5 proporcionen dades com el nombre de PDI per categoria, les hores de docència impartides a l’aula 
(HIDA) segons trams de recerca i docència, les HIDA per categoria i l’adscripció del PDI: 

Taula E4-2: Professorat del MUEI per categoria i segons doctorat. 

Categoria Doctorat 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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

Doctor 49 54,4% 56 49,6% 62 47,0% 61 45,2% 62 43,4% 

Permanent  
(TEU + 
Col·laboradors) 

Doctor 7 7,8% 7 6,2% 14 10,6% 12 8,9% 14 9,8% 

Permanent  
(TEU + 
Col·laboradors) 

No Doctor 2 2,2% 6 5,3% 5 3,8% 4 3,0% 5 3,5% 

Lectors Doctor 3 3,3% 5 4,4% 3 2,3% 4 3,0% 5 3,5% 

Associats 
Doctor 7 7,8% 11 9,7% 12 9,1% 14 10,4% 14 9,8% 

No Doctor 20 22,2% 26 23,0% 35 26,5% 38 28,1% 41 28,7% 

Altres 
Doctor 2 2,2% 2 1,8% 1 0,8% 1 0,7% 1 0,7% 

No Doctor 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 1 0,7% 

Doctor totes les categories 68 75,6% 81 71,7% 92 69,7% 92 68,1% 96 67,1% 

Professorat Total 90 100% 113 100% 132 100% 135 100% 143 100% 

 
 

Taula E4-3: % HIDA del professorat del MUEI segons trams de docència i recerca. 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% HIDA segons  
trams de  

DOCÈNCIA 

Sense Tram  34% 40,4% 39% 41% 43,5% 

Tram VIU  64% 58,6% 59,3% 57,4% 54,3% 

Tram NO VIU  2,5% 1% 1,7% 1,5% 2,2% 

% HIDA segons  
trams de  

RECERCA 

Sense Tram  55,2% 56,7% 56% 58,8% 60,6% 

Tram VIU  41,1% 36% 40% 37,7% 34% 

Tram NO VIU  3,7% 7,4% 4% 3,4% 5,4% 

 

A la Taula E4-4 es pot veure l’evolució entre %HIDA de Doctors versus %HIDA de No Doctors es manté 
al voltant del 70%, acomplint les ràtios establertes. El percentatge HIDA No Doctor ve per la plantilla 

https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=205
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=205
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=205&codiTitulacioDursi=DGU000001217&nomCentre=Escola%20Superior%20d’Enginyeries%20Industrial,%20Aeroespacial%20i%20Audiovisual%20de%20Terrassa&nomTitulacio=Màster%20en%20Enginyeria%20Industrial&cursIniciTitulacio=2013-2014&numCredits=120&tipusEnsenyament=Màster%20universitari&codiFC=
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d’associats a temps parcial, els quals contribueixen a impartir classes en el MUEI aportant experiència 
industrial al Màster, ja que es tracta de professors que desenvolupen jornada de treball en empreses. La 
seva presència (inferior al 40% en nombre) també és beneficiosa ja que complementen la vesant més 
acadèmica amb la realitat industrial que es troben els estudiants del MUEI al incorporar-se al mercat 
laboral. 

 
Taula E4-4: % HIDA del professorat del MUEI segons categoria i segons doctorat. 

Categoria Doctorat 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

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

Doctor 53,3% 49,7% 49,6% 47,2% 43,4% 

Permanent  
(TEU + 
Col·laboradors) 

Doctor 11,2% 6,6% 6,6% 8,6% 8,5% 

Permanent  
(TEU + 
Col·laboradors) 

No Doctor  2,2% 3,3% 3,3% 2,8% 3,2% 

Lectors  Doctor 1,3% 0,9% 0,9% 2,5% 3,8% 

Associats  
Doctor 8,7% 11,4% 11,4% 11,0% 12,3% 

No Doctor  22,5% 27,4% 27,4% 27,4% 28,1% 

Altres  
Doctor 0,9% 0,8% 0,8% 0,2% 0,5% 

No Doctor  0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

% Doctorat totes categories 75,4% 69,4% 69,3% 69,5% 68,5% 

% Professorat Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Taula E4-5: Professorat del MUEI per Departament. 

CODI Departament 

420 Institut d'Investigació Tèxtil de Cooperació Industrial de Terrassa INTEXTER 

702 Departament de Ciència i Enginyeria de Materials 

707 Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 

709 Departament d'Enginyeria Elèctrica 

710 Departament d'Enginyeria Electrónica 

712 Departament d'Enginyeria Mecànica 

713 Departament d'Enginyeria Química 

715 Departament d'Estadística i Investigació Operativa 

717 Departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny 

723 Departament de Ciències de la Computació 

724 Departament de Màquines i Motors Tèrmics 

729 Departament de Mecànica de Fluids 

731 Departament d'Òptica i Optometría 

732 Departament d'Organització d'Empreses 

737 Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria 

739 Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions 

748 Departament de Física 

749 Departament de Matemàtiques 

758 Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció 

 

L’elevat nombre de Departaments implicats es deu al caràcter generalista de la titulació en l’àmbit de la 
Enginyeria Industrial, així com a l’elevat nombre d’especialitats existents en el pla d’estudis. 

 

https://www.upc.edu/intexter/ca/intext
https://cem.upc.edu/ca
https://esaii.upc.edu/ca
https://www.dee.upc.edu/ca
https://eel.upc.edu/ca
https://em.upc.edu/ca
https://eq.upc.edu/ca
https://www.eio.upc.edu/ca
https://egd.upc.edu/ca
https://www.cs.upc.edu/
https://mmt.upc.edu/ca
https://www.mf.upc.edu/ca
https://doo.upc.edu/ca
https://doe.upc.edu/ca
https://rmee.upc.edu/ca
https://www.tsc.upc.edu/ca
https://fisica.upc.edu/ca
https://mat.upc.edu/ca
https://depc.upc.edu/ca
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Taula E4-6. % HIDA del professorat de les assignatures del MUEI seleccionades segons categoria i doctorat. 

Assignatures Seleccionades Categoria % 

Enginyeria Tèrmica i de Fluids 
HIDA Permanent 40 

HIDA Doctor 45 

Sistemes de Generació, 
Transport i Distribució d'Energia Elèctrica 

HIDA Permanent 91 

HIDA Doctor 64 

Estructures Avançades 
HIDA Permanent 0 

HIDA Doctor 0 

Sistemes Elèctrics de Potència 
HIDA Permanent 100 

HIDA Doctor 100 

Sistemes de Fabricació Avançada 
HIDA Permanent 100 

HIDA Doctor 100 

Estadística Aplicada a l'Organització Industrial 
HIDA Permanent 50 

HIDA Doctor 50 

Transferència de Calor i Massa 
HIDA Permanent 44 

HIDA Doctor 44 

Biomecànica 
HIDA Permanent 80 

HIDA Doctor 80 

Avenços en Fibres i Fils 
HIDA Permanent 100 

HIDA Doctor 100 

Tecnologia d'Obtenció de Fibres Papereres 
HIDA Permanent 100 

HIDA Doctor 100 

En la majoria  de les assignatures seleccionades els % de professorat permanent que imparteix hores de 
docència és elevat i la majoria són doctors. Només l’assignatura d’especialitat de construcció va ser 
impartida al darrer curs per un associat no doctor. Val a dir que les dades recollides es refereixen a la 
darrera vegada que es va cursar l’assignatura.  

Respecte a la tutoria de pràctiques curriculars, els màsters compta amb un equip de tutors, amb un perfil 
acadèmic i professional que cobreix les principals àrees temàtiques de les titulacions. L’equip de tutors es 
coordina sota la figura de les Coordinadores de pràctiques. El Sotsdirector d’Empresa i Recerca autoritza  
les sol·licituds presentades de pràctiques curriculars i signa els convenis amb les empreses o entitats. Les 
Coordinadores assignen els tutor o tutores en funció del contingut de cada una de les pràctiques descrit 
en la sol·licitud presentada per l’estudiant i donen suport en el seguiment. La informació relativa al 
procediment de sol·licitud, gestió i avaluació de les pràctiques externes es pot trobar a la pàgina web del 

centre, apartat pràctiques externes, en particular a l’àrea d’estudiantat. 

Pel que fa als treballs finals, segons les normatives de l’ESEIAAT (evidències E1-ESEIAAT-9, E1-
ESEIAAT-10, E1-ESEIAAT-14) tot el professorat de l’ESEIAAT amb un doctorat pot fer propostes de TFMs 
a les diverses titulacions mitjançant l’aplicatiu corresponent. El/La Coordinador/a de TFM de l’ESEIAAT, 
per delegació del responsable acadèmic, valida les propostes de TFM revisant la formulació de l’oferta 
(títol, contingut, estudiantat susceptible de desenvolupar el TFMs, etc.). La revisió pot implicar la 
modificació de l’oferta per part del professorat que l’ha proposat inicialment. Un cop validada, l’oferta es 
fa visible per a l’estudiantat de les titulacions seleccionades i queda pendent d’ésser seleccionada per 
l’estudiantat a l’aplicatiu corresponent. 

Fent referència a la satisfacció de l’alumnat, les darrers dades disponibles sobre la satisfacció en relació 
al professorat que imparteix les assignatures es poden trobar a la Taula E4-7, essent totes les dades 
favorables i prou significatives tenint en compte la participació. La valoració global del professorat de la 
titulació a les enquestes de satisfacció és 3,7/5. 

Taula E4-7. Satisfacció amb el professorat en funció de la pregunta clau de les e-enquestes. 

Titulació 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta 

MUEI 3,6 37,4% 3,7 34,6% 3,8 38,3% 3,9 34,4% 3,7 33,5% 

 

https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-externes
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-externes/estudiant
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-9-reglamet-tfs.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-10-procediments-tfs.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-10-procediments-tfs.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-14-normativa-complementaria-practiques-externes-vinculades-a-tfg_tfm-de-leseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/treballs-fi-destudis/ca/estudis/treballs-fi-destudis/acces-tfe
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/treballs-fi-destudis/ofertes-treballs-fi-destudis
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4.2  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

El professorat de l’ESEIAAT és suficient per a desenvolupar la docència de les titulacions impartides al 
centre, incloent el màster que s’avalua actualment. El professorat permanent és àmpliament majoritari 
tant en nombre com en % HIDA.  

Des de la seva creació i compartint els ideals de les escoles originals, l´ESEIAAT ha treballat sempre amb 
l’objectiu de disposar del millor professorat possible, depenent de cada titulació, i vetllar curiosament pel 
correcte desenvolupament de les titulacions que imparteix. L´escola planifica i proposa anualment, 
d´acord amb els procediments establerts a la Universitat, l´encàrrec acadèmic a cadascun dels 
Departaments universitaris i la proposta es compleix de forma completa. 

En aquest encàrrec es contempla tant la docència d´assignatures com el desenvolupament dels 
TFG/TFM, la tutorització de les pràctiques externes, així com la tutorització de l´estudiantat. 

Val a dir que s'hauria de millorar l'equilibri en la plantilla, en quant a la distribució entre personal a temps 
complet i professorat associat, i també pel que fa a la seva regeneració en la mesura que es donin 
jubilacions i/o defuncions. En aquest aspecte, les polítiques de la plantilla de professorat depenen dels 
Departaments implicats a l ‘ETSEIAAT, la direcció de la UPC i, fonamentalment, de la legislació vigent 
tant de Catalunya com de l‘Estat.  

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

Tant el centre docent com la UPC ofereixen recolzament i oportunitats per millorar l´activitat docent, per 
tant, el professorat disposa d´un notable suport institucional per al desenvolupament de les seves funcions 
i per a la millora de la qualitat i pel seu desenvolupament professional en la vessant docent.  

L´Institut de Ciències de L´educació (ICE) de la UPC té com a missió “Promoure la millora de la qualitat 
en el servei que la UPC dóna a la societat, contribuint al desenvolupament professional del PDI per 
potenciar la innovació en els diferents àmbits de l'activitat acadèmica i especialment en la docència”. El 
centre, mitjançant l'Equip directiu, promou efectivament la participació del PDI en les activitats ofertes per 
l'ICE. També actua sol·licitant a l'ICE programacions d´activitats de formació específiques en temàtiques 
considerades d’interès, a fi d´apropar geogràficament aquestes activitats i facilitar la participació del 
professorat.  

A més, cal destacar que l’ESEIAAT impulsa diverses activitats docents en les que es poden posar en 
pràctica procediments docent innovadors. Aquestes iniciatives són obertes a la participació del PDI que 
vulgui desenvolupar aquesta activitat. Entre les activitats regulars assenyalem: 

• INSPIRE3: equips d’estudiants de diferents titulacions i nivells què s’agrupen per desenvolupar 
projectes reals de caràcter tecnològic (cotxe monoplaça o motocicleta de competició, aeromodels 
d’altes prestacions, coets, etc.). Aquesta activitat i el professorat implicat ha estat reconeguda amb el 
premi a la millor iniciativa docent (link). 

• CreativeLAB: Activitat desenvolupada sota conveni amb el consorci CARNET (UPC-SEAT-VW) en la 
que equips d’estudiants de diferents titulacions i liderats per un PDI desenvolupen un projecte 
multidisciplinari proposat pels socis industrials. En aquesta activitat també participen PDI i estudiantat 
del CITM (Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia). 

També cal destacar la participació en concursos adreçats a l’estudiantat universitari. En aquests casos, 
l’equip participant és liderat per un PDI. La realització d’aquestes activitats poden respondre a la iniciativa 
personal d’un PDI en concret o a una crida a la participació rebuda a nivell institucional. En tots els casos, 
l’ESEIAAT dona recolzament econòmic al desenvolupament de l’activitat. 

Finalment, l’ESEIAAT fomenta la realització d’activitats en col·laboració amb el seu entorn més proper, en 
particular, amb la resta de centres universitaris present a la ciutat de Terrassa (EUIT, Mútua de Terrassa, 
CITM). Per tot això, es considera que l’ESEIAAT ofereix un marc ampli, estable i adequat per la realització 
d’activitats docents innovadores i transversals, donant l’oportunitat al seu PDI de canalitza les seves 
inquietuds en aquest aspecte. 

L’evidència E4-MUEI-1 recull el conjunt de CVs del professorat de les assignatures seleccionades per 
l’acreditació d’aquesta titulació.     

https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants
https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants/inspire3
https://eseiaat.upc.edu/ca/noticies/premi-al-programa-inspire-de-leseiaat
https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants/creative-lab
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-4/e4-muei-1.zip
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE 

El centre docent disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat.  

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

Per tal de facilitar el procés d´aprenentatge, l´ESEIAAT disposa de diferents sistemes de suport o serveis 
d´orientació acadèmica, tant per als estudiants de nou ingrés com per a la resta d´estudiants de les seves 
titulacions. A més, es realitzen múltiples activitats diverses. Cal destacar que degut a la pandèmia per la 
COVID-19 determinades activitats presencials que estaven programades no es van poder realitzar al curs 
2019-2020 ni a l’inici del curs 2020-2021. No obstant, en contrapartida es va generar activitats virtuals en 
remot. A més es va crear el portal TAAIESE com a referència acadèmica. 

Per altra banda, cal dir que el Pla d’Acció Tutorial de l’ESEIAAT es centra fonamentalment en els estudis 
de Grau, els estudiants de nova incorporació d’estudis de màster tenen un perfil de necessitats diferent. 
L’estudiantat de màster té experiència universitària i la majoria tenen també dinàmiques d’estudi. Molts 
provenen de la mateixa escola i en coneixen el funcionament. Així, formalment no existeix un pla específic 
per estudis de Màster tot i que això no vol dir que no es faci cap tipus de tutorització. Les accions es 
concreten en: 

• Sessions de promoció i acollida per nous estudiants de màster. Tota la informació per a futurs 
estudiants de la UPC es troba a l’apartat web Futurs Estudiants on es poden trobar, entre d’altres, les 
sessions informatives per a futurs estudiants de màster que inclouen el calendari de les sessions, la 
presentació informativa (E. E5-ESEIAAT-1) i els accessos a diverses planes web informatives. En 
aquestes sessions a banda de la presentació de l´Escola, dels temes administratius que poden tenir 
incidència en la trajectòria acadèmica dels estudiants, també hi participen els diversos coordinadors 
de les titulacions. 

• Sessions explicatives referents a la mobilitat en els estudis de màster. Al llarg de l’any es convoquen 
xerrades per explicar les opcions de mobilitat que tenen els estudiants, en particular les possibilitats 
de dobles titulacions internacionals de màster (E. E5-ESEIAAT-2). 

• Sessions explicatives referents a la gestió i desenvolupament dels Treballs Finals de Màster (TFMs). 
Aquestes sessions es publiquen al web on es pot trobar la presentació general (E. E5-ESEIAAT-3).  

• Servei personalitzat d’assessorament acadèmic i/o administratiu. Els Coordinadors i Cap d’Estudis de 
Màsters i Internacionalització actua com tutors acadèmic per a tots aquells estudiants que ho sol·licitin. 
Com que, en general, es tracta de grups reduïts, es pot establir una relació propera, directa i 
accessible entre l’estudiantat i els responsables, que exerceixen una labor d’orientació acadèmica 
durant tot el temps que l’estudiant passa a l’escola. Els estudiants que ho sol·licitin poden entrevistar-
se amb ell per aclarir aspectes sobre les assignatures, sobre les metodologies o sobre els models 
d´avaluació, i en cas que ho consideri necessari, podrà derivar la consulta als coordinadors de les 
assignatures o a d´altres instàncies mitjançant el sistema SAU.  

• Dipòsit d’exàmens. La UPC té disponible en formats electrònics les col·leccions d´exàmens finals de 
les diferents assignatures i aquests són publicats i consultables. La publicació d’exàmens és una 
pràctica habitual entre les assignatures de les titulacions. 

• Informació general relativa al pla d’estudi i les guies docents de les assignatures. A la web de la 
titulació (MUEI) l’estudiantat pot consultar el pla d’estudis i les guies de totes les assignatures. Les 
guies es poden consultar, per totes les titulacions en la pàgina resum de Guies d’assignatures. 

• Informació útil per la correcte desenvolupament dels estudis. El nou aparat de la plana web de 

l’ESEIAAT anomenat Curs Actual permet accedir directament a tota la informació relativa a horaris, 
calendari i calendaris d’exàmens.   

• Programa d’Inclusió. Aquest programa que no és exclusiu de les titulacions de màster, s’adreça a 
l’estudiantat amb discapacitat i necessitats educatives especials per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats i assegurar que l’estudiantat pugui aprendre i conviure en uns entorns que permetin 
desenvolupar al màxim el talent i treure partir de les seves capacitats, sense posar barreres en l’accés 
i la participació en activitats universitàries. 

 

https://taaiese.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants
https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants/jornades-futurs-estudiants-de-master
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-5/e5-eseiaat-1-presentacio-sessio-informativa-masters.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/international-office/outgoings/agenda-sessions-informatives
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-5/e5-eseiaat-2-presentacio-dobles-titulacions-internacionals.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/treballs-fi-d2019estudis/treballs-fi-destudis
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-5/e5-eseiaat-3-presentacio-xerrada-informativa-tfms.pdf
https://upcommons.upc.edu/examens?locale-attribute=ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/pla-destudis
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/guia-d2019assignatures/guia-dassignatures
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual
https://intranet.eseiaat.upc.edu/ca/horaris
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/calendari-academic/calendari-academic
https://intranet.eseiaat.upc.edu/ca/examens
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/suport-orientacio-estudiantat/copy3_of_programa-dacollida-destudiantat-de-nou-acces
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Pel que fa a les accions d’orientació professional, l’objectiu d’aquestes accions és oferir a l’estudiantat 
una visió àmplia de les seves possibilitats de desenvolupament professional. En aquest sentit, l’ESEIAAT 
és un referent dintre de la UPC. Com prova d’això, es va celebrar a l’ESEIAAT la 5ª edició del Networking 
Talent Day, una activitat organitzada des de la UPC i oberta a tot el seu estudiantat. Les accions 
transversals, adreçades a tot l’estudiantat, es resumeixen a continuació.  

• Speed Recruitment. És una activitat de reclutament de  futurs  professionals.  L’estudiantat  interessat  
a  tenir alguna experiència formativa a l’empresa, mitjançant la figura de  pràctiques  externes,  es  pot  
presentar  davant les empreses i establir una entrevista ràpida de captació. L’Escola converteix els 
seus espais en un lloc de    trobada    entre    les    empreses    que    busquen determinats perfils i 
l’estudiantat interessat a iniciar-se en    el    món    professional.    El    funcionament    de    
l’esdeveniment  està  basat  en  les  entrevistes  ràpides  entre l’estudiantat i el reclutador .S’ha 
consolidat com una activitat pel que fa a la participació d’empreses i d’alumnes en busca de la seva 
inserció laboral immediata. 

• Fòrum d’Empreses. Aquest esdeveniment és  un  espai  de  trobada  entre  la  comunitat  universitària  
i  les  empreses.  Dins  de  les  instal·lacions de l’Escola, les empreses poden realitzar diferents 
activitats per presentar el desenvolupament professional  del  seu  personal  i,  per  tant,  explicar  a  
l’estudiantat   quin   serà   el   seu   itinerari   vital   dins   l’empresa   si   decideixen   treballar-hi.   El   
Fòrum   es   converteix  en  un  aparador  on  les  empreses  són  les  protagonistes i poden mostrar 
les seves tecnologies. El nombre d’empreses participants i el grau de satisfacció de les mateixes és 
adequat. El nivell d’assistència de l’alumnat es manté de forma consistent a un nivell adequat. 

• Programa d’Orientació Professional. Aquest programa é per objectiu donar  suport  a  l'estudiantat  i  
preparar-lo  pel  mercat  laboral.  A  tal  efecte,  es  fan  un  seguit  d’accions  a  diferents    nivells    
que    cobreixen    des    d’activitats    curriculars  fins  a  tallers  i  conferències  de  temàtica  específica. 
A través d'entrevistes individuals, els tècnics d'orientació del servei de carreres professionals 
ofereixen assessorament professional per donar resposta a les demandes relacionades amb la cerca 
de feina i la definició de la carrera professional.   

• Informacions sobre Orientació Laboral. Al centre es treballa per afavorir la relació entre universitat i 
empresa, gestionant i promocionant les pràctiques externes dels nostres estudiants/es en empreses 
i institucions, per situar als nostres titulats/des en una posició òptima de cara a la seva integració en 
el mercat laboral. L’ESEIAAT disposa d´una eina (Borsa de pràctiques en empresa) que permet a les 
empreses introduir les seves ofertes de pràctiques i permet als estudiants la interacció directa amb 
els promotors de la pràctica abans de formalitzar la mateixa. El nombre de pràctiques en empresa 
creix cada any i es manté a un nivell adequat. La gestió de les pràctiques externes disposa d’un equip 
de persones especialitzades en l’activitat.  

• Emprèn UPC i Emprèn UPC Terrassa. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través del 
programa Emprèn UPC, posa a disposició dels seus estudiants/titulats, serveis, activitats i espais de 
treball per desenvolupar projectes innovadors / noves idees de negoci. Espai Emprèn UPC Terrassa 
és  un  espai  dedicat  a  la  preincubació de projectes  empresarials  innovadors  i  desenvolupa  la  
seva  activitat  en  el  context  del  Parc  Tecnològic  de  Terrassa Orbital 4.0 i gràcies a un conveni 
signat amb l’Ajuntament  de  Terrassa.  S’ha  ubicat  en  la  planta  2  de  l’edifici  TR10.  
Fonamentalment és un espai adreçat a l'estudiantat de la UPC, en especial el de les escoles i facultat 
del campus de Terrassa, amb l'objectiu d'assessorar i guiar els alumnes en el procés de transformació 
d'una idea de negoci en la llavor d'una empresa viable. El nombre de projectes allotjats en l’espai està 
en sintonia amb les previsions.  A més, s’han tancat acords de patrocini econòmic de l’Espai Emprèn 
UPC a Terrassa amb les empreses Innova Enginyers, AccelGrow i la Mútua dels Enginyers. 

• Jornada Focus Research. El 2018 es va celebrar la primera edició amb la participació de 26 
estudiants. Per ser la primera edició el resultat es considera adequat, tot i que s’espera que la 
participació augmenti progressivament en properes edicions.  

• Premis als millors expedients. Cada any, durant l’Acte de Graduació es premien els estudiants i les 
estudiantes amb millors expedients per cadascuna de les titulacions de l’escola i per l’estudiant/a amb 
el millor expedient d’entre tots. Aquests premis són patrocinats per diferents empreses i entitats. 
Malauradament, l’edició de 2020 no es va poder portar a terme. 

• UPC Alumni. Aquest és un servei global que la UPC ofereix als seus titulats i titulades, 
independentment dels estudis i del centre formatiu, i als qui estan o han estat vinculats a la institució, 
amb l’objectiu principal de potenciar el seu sentit de pertinença a la UPC i oferir-los serveis i recursos 
que els facilitin la interacció, així com la possibilitat de desenvolupar, mitjançant la xarxa, noves 

https://eseiaat.upc.edu/ca/noticies/ntd
https://eseiaat.upc.edu/ca/noticies/ntd
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/speed-recruitment/speedrecruitment
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/forum-empreses/forum-dempreses
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/orientacio-professional
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/orientacio-laboral
https://practiques.eseiaat.upc.edu/ca/ofertes_ltd
https://www.upc.edu/emprenupc/ca
https://www.upc.edu/emprenupc/ca/terrassa
https://eseiaat.upc.edu/ca/recerca/focus-research-eseiaat
https://alumni.upc.edu/ca
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relacions professionals i personals. 

En conjunt, totes les accions dutes a terme tenen una elevada participació i una valoració positiva pels 
assistents. No obstant, a les enquestes globals sobre les activitats del centre, la valoració d’aquestes 
activitats és relativament baixa, principalment perquè les activitats són desconegudes per estudiants de 
grau de primers cursos, que són els que responen majoritàriament l’enquesta.  

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

La Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit del Campus de Terrassa, té com a funció bàsica donar suport 
de gestió i serveis a les diverses unitats acadèmiques de la UPC a Terrassa, principalment a l’ESEIAAT i 
als usuaris i usuàries que desenvolupen l'activitat docent, de recerca i de transferència de resultats en 
aquest àmbit, d'acord amb el que està definit al document de creació. La creació de la UTG va ser 
aprovada en Consell de Govern de la UPC. La seva estructura està formada per un Consell de Direcció, 
una cap de la UTG, 8 unitats especialitzades i la Biblioteca del Campus de Terrassa, tot i que aquesta 
última no hi té dependència orgànica. 

L’ESEIAAT compta amb tots els mitjans materials necessaris per a realitzar una docència de qualitat i una 
activitat investigadora competitiva. Les aules, laboratoris i tallers necessaris per al desenvolupament de 
les activitats previstes per a la consecució dels objectius i competències del pla d'estudis es concreten en 
les aules de teoria amb capacitat d'entre 60 i 100 estudiants, seminaris, auditoris per a la realització 
d'exàmens, sales de treball i aules d'informàtica. Cada Departament compta amb instal·lacions i dotació 
d'equipament necessari per a realitzar les pràctiques docents i la investigació. Els espais de l’escola (E. 
E5-ESEIAAT-4) són suficients per a les necessitats que té actualment l’escola, tot i que seria desitjable 
poder millorar les dotacions docents amb la renovació d’equips.  

Les darreres inversions més destacables realitzades per a la millora dels equipament i les instal·lacions 
es poden trobar a la Memòria de manteniment 2019 (E. E5-ESEIAAT-5). A banda d’aquestes inversions 
típiques i periòdiques, la situació de pandèmia derivada de la COVID-19 ha portat a modificar moltes aules 
del centre per poder dotar-les de material audiovisual (càmeres, micròfons, altaveus…) per poder impartir 
classes remotes o en model híbrid (E. E5-ESEIAAT-6). En total hi ha 74 aules docents que compten amb 
càmera (consulta l’equipament de l’aula) a les quals es poden realitzar diferents usos (+info): “aula híbrida” 
(streaming o videoconferència on el PDI i/o els alumnes estan en remot), “aula cinema” (PDI remot i 
alumnes a l’aula física), “aula virtual” (el PDI local i el alumnes remots) o “auto-enregistrament” 
(enregistrament autogestionat). 

Pel que fa als espais, les remodelacions d’espais es realitzen sempre amb les previsions necessàries per 
a donar resposta, prioritàriament, a les necessitats docents. La Comissió Permanent és qui aprova les 
propostes de millora d’infraestructures sorgides a l’Equip Directiu. La reserva d’espais, permisos d’accés, 
incidències i les obres i manteniment es gestionen des de la UTGCT, amb les plataformes i entorns virtuals 
existents.  

En relació als espais, al 2019 es va inaugurar l’Espai 24 que és un equipament llargament reivindicat pels 
estudiants universitaris de Terrassa. Està ubicat a la planta baixa de l’edifici TR10 (C/ Colom, 2) i romandrà 
obert tot l’any les 24 hores al dia quan les condicions sanitàries o permetin. 

Al curs 2019-2020 i també durant el curs vigent s’ha adaptat un nou espai com a Taller de fabricació 
avançada on els estudiants de totes les titulacions de l’escola (i especialment els que realitzen dissenys) 
poden fabricar físicament els seus prototips. Aquest espai es situa a l’edifici TR3 i, tot i que ja funciona, 
encara està en procés de condicionament. 

La Biblioteca Campus de Terrassa prioritza la compra dels llibres i altres documents - tant en format paper 
i/o electrònic- que figuren a la bibliografia recomanada de les guies docents de les assignatures de totes 
les titulacions de l'Escola. Es revisa sistemàticament cada quadrimestre per tal de detectar possibles 
canvis i noves demandes del professorat per tal de garantir l'accés d'aquest fons documental als alumnes. 
Es cobreixen al 100% totes les peticions recollides a les guies docents. S'adquireixen també altres 
documents per complementar el fons documental de les especialitats de les diferents àrees de recerca a 
través de revistes electròniques, bases de dades, etc. Com a recursos documentals de suport al PDI. En 
la mesura del possible, s'atenen també les demandes bibliogràfiques del professorat que no queden 
recollides a través dels dos punts anteriors. La valoració general de la Biblioteca Campus Terrassa queda 
reflectida a l’enquesta. El compromís de qualitat amb la gestió de les col·leccions bibliogràfiques de la 
biblioteca es recull al document "Pla de gestió i desenvolupament de les col·leccions de les biblioteques 

https://utgact.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-5/e5-eseiaat-4-resum-espais-eseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-5/e5-eseiaat-4-resum-espais-eseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-5/e5-eseiaat-5-memoria-manteniment-2019.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-5/e5-eseiaat-6-material-audiovisual-covid-19.pdf
https://utgct.upc.edu/ca/espais-i-recursos/aules
https://utgct.upc.edu/ca/aules-informatiques/adaptacions-per-a-docencia-hibrida
https://reserves.terrassa.upc.edu/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudiants/espai24
https://bibliotecnica.upc.edu/bct
https://bibliotecnica.upc.edu/bibliografia
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques/informes/2018-19/centres/eseiaat.pdf
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de la UPC" (E. E5-ESEIAAT-7). Entre els activitats més destacables, als darrers cursos (abans de la 
pandèmia) es va realitzar l’obertura extraordinària en caps  de  setmana  i  festius  durant  els  períodes 
d’exàmens  parcials  i  finals.  També s’ha  avançat  i  millorat  la  col·laboració  amb  l’ESEIAAT     en     la     
implementació     de     la     competència     “Ús     solvent     dels     recursos     d’informació”    en    les    
titulacions    de    grau    impartides a l’ESEIAAT. Per altra banda s’ha donat suport als màsters de l’escola 
amb la realització de tallers sobre cerca, gestió i ús de la informació i s’han   impartit   tallers   per   a   
estudiantat   de doctorat i màster. 

Per una altra banda, la Plataforma ATENEA és un entorn virtual de docència de la UPC i el seu disseny 
s´ha fet a partir de les aportacions del professorat i de les unitats participants en la docència, amb l´objectiu 
de donar suport a l´adaptació dels estudis als models pedagògics de l´Espai Europeu d´Educació 
Superior.  Les dades de l’enquesta de satisfacció a l’estudiantat del centre mostren una valoració molt 
positiva d’aquesta plataforma (E. E3-ESEIAAT-2). 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-5/e5-eseiaat-7-pla-de-gestio-i-desenvolupament-de-la-col-leccions-de-les-biblioteques-de-la-upc.pdf
https://atenea.upc.edu/login/index.php
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-2-enquesta-satisfaccio.pdf
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS 

Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. Els resultats d’aquests 
processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es corresponen amb el nivell del MECES de 
la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de satisfacció i laborals. 

6.1  Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius 
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

L´objectiu del MUEI és formar professionals amb capacitat per dissenyar, implementar, gestionar, i innovar 
productes i processos, i de desenvolupar-se amb èxit en qualsevol sector de l'activitat econòmica, adaptant-
se a la cada vegada més ràpida evolució de la societat. Podran gestionar la innovació i el desenvolupament 
tecnològic en la pràctica professional des de llocs de lideratge perquè el màster capacita per a la funció 
directiva d’equips multidisciplinaris, especialment en l’àmbit de les empreses industrials. La sòlida base 
multidisciplinari d'aquests titulats/des, dins de l'enginyeria elèctrica, electrònica, automatització de processos, 
energies renovables, mecànica, transport, organització industrial, construcció, materials, entre d'altres, fan 
que aquests/es professionals tinguin un alt valor afegit tant en el teixit industrial nacional com en l'internacional.  

Cal dir que el MUEI dona les atribucions associades a la professió regulada “Enginyer/a Industrial” d'acord 
amb la legislació vigent Ordre CIN/311/2009 de 9 de febrer (E. E6-ESEIAAT-1). És la continuació natural del 
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ja que el perfil i contingut d'ambdós estudis estan coordinats i 
enllaçats, doncs han estat concebuts amb aquest objectiu.  

Estructura del màster 

El MUEI s´ha dissenyat d´acord amb les directrius descrites a l’Orden CIN/311/2009, en un pla d´estudis que 
consta de 120 ECTS, distribuïts en 4 quadrimestres de 30 ECTS. El pla d’estudis és accessible al web i a 
grans trets s´estructura en base a 3 blocs principals i el Treball Final de Màster: 

- El primer bloc (65 ECTS) correspon a la formació comuna obligatòria i està format per 3 mòduls obligatoris 
(Tecnologies Industrials, Gestió i Instal·lacions, Plantes i Construccions Complementàries).  

- El segon (43 ECTS) és el bloc optatiu que es divideix en dues parts diferenciades: les matèries optatives 
d’especialitat (25 ECTS) i la matèria d’optativitat general (18 ECTS).  

Les assignatures que constitueixen les diverses matèries optatives permet assolir una determinada 
especialitat en el títol universitari si es cursen 25 ECTS d’un conjunt d’assignatures determinades. A 
l’ESEIAAT s’oferten 8 de les especialitats recollides a la Memòria de Verificació (E. E1-MUEI-1) tot i que, 
de fet, cal esmentar la Memòria de Modificació (E. E1-MUEI-3) perquè conté el nom actualitzat de les 
especialitats. Aquestes especialitats (Taula E6-1) inclouen 2 que, històricament, només s’imparteixen a 
ESEIAAT per la seva proximitat a la indústria del territori: Enginyeria Tèxtil i Enginyeria Paperera i Gràfica. 
Des de la darrera Modificació dels estudis, també existeix la possibilitat d’obtenir el títol sense especialitat. 
De moment no s’imparteixen les especialitats en Materials, Energia, Tecnologies de la Informació per la 
Indústrial i Mediambient i Química.  

L’optativitat general permet cursar assignatures complementàries o realitzar pràctiques externes.   

- El Treball de Fi de Màster (12 ECTS) té caràcter obligatori amb la finalitat de realitzar un projecte integral 
d’Enginyeria Industrial.  

Taula E6-1 Especialitats del MUEI 

Especialitat Codi Assignatura 

1 Construcció i Estructures 220242 Estructures Avançades 

2 Electricitat 220250 Sistemes Elèctrics de Potència 

3 Mecànica 220261 Sistemes de Fabricació Avançada 

4 Organització Industrial 220270 Estadística Aplicada a l'Organització Industrial 

5 Termoenergètica 220280 Transferència de Calor i Massa 

6 Biomèdica 205452 Biomecànica 

7 Enginyeria Tèxtil 205408 Avenços en Fibres i Fils 

8 Enginyeria Paperera i Gràfica 205403 Tecnologia d'Obtenció de Fibres Papereres 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-eseiaat-1-boe-num-42-orden-cin_311_2009.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/pla-destudis
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-1-memoria-verificacio-muei.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-3-memoria-modificacio.pdf
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Les activitats de formació i avaluació desenvolupades en el pla d’estudis del títol contenen tota la formació 
teòrica i pràctica per a què l´estudiantat assoleixi les competències bàsiques, generals, transversals i 
específiques definides en la Memòria de Verificació de la titulació (E. E1-MUEI-1), satisfent de manera molt 
adequada el nivell MECES per a la titulació.  

Selecció d’assignatures 

A continuació es presenta la selecció d’assignatures per avaluar aquesta titulació.  

S’han seleccionat 2 assignatures obligatòries i, pel que fa a la selecció d’assignatures d’especialitat, en aquest 
cas la tria ha estat “complerta”, és a dir, no s’ha fet una tria de poques assignatures en funció del nombre 
d’estudiants que trien les especialitats sinó que se n’ha triat 1 de cada especialitat. Això ha comportat 
seleccionar assignatures amb poca matrícula les dades de les quals són molt volàtils entre curs i curs.  

De cada assignatura es destacaran les competències del títol que permet assolir i s’indicarà l’evidència de la 
seva guia docent (i de l’addenda corresponent si s’escau). 

 

Taula E6-2 Selecció d’assignatures MUEI 

Codi Assignatura Tipus Q ECTS Matèria 

220208 Enginyeria Tèrmica i de Fluids. 

Obligatòria 

Q1 7,5 
TecnologiesIndustrials  
Formació Comuna Obligatòria. 220209 

Sistemes de Generació, Transport i 
Distribució d'Energia Elèctrica 

Q2 5 

205452 Biomecànica Optativa Q3 5 Especialitat Biomèdica. 

220261 Sistemes de Fabricació Avançada. Optativa Q3 5 Especialitat Mecànica. 

220242 Estructures Avançades Optativa Q3 5 
Especialitat en  
Construccions i Estructures. 

220250 Sistemes Elèctrics de Potència Optativa Q3 5 Especialitat en Electricitat. 

220280 Transferència de Calor i Massa. Optativa Q3 5 
Especialitat  
Termoenergètica. 

220270 
Estadística Aplicada a 
l'Organització Industrial. 

Optativa Q3 5 
Especialitat en  
Organització Industrial. 

205403 
Tecnologia d'obtenció de Fibres 
Papereres. 

Optativa Q3 5 
Especialitat en  
Enginyeria Paperera i Gràfica. 

205408 Avenços en Fibres i Fils Optativa Q3 5 
Especialitat en  
Enginyeria Tèxtil. 

Assignatura 1: Enginyeria tèrmica i de fluids 

La informació completa relativa a aquesta assignatura es pot trobar a la seva guia docent E. E6-MUEI-1. Com 
a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19, l’avaluació d’aquesta assignatura va ser modificada 
mitjançant una addenda (E. E6-MUEI-1b). Es tracta d’una assignatura de 7,5 ECTS del primer quadrimestre 
de la titulació que pretén que l’estudiantat sigui capaç d’assolir la següent competència específica: CE-5 
Coneixements i capacitats per al disseny i anàlisis de màquines i motors tèrmics, màquines hidràuliques i 
instal·lacions de calor i fred industrial.  

Els seus objectius principals són l’estudi dels principis operatius, tecnologia bàsica i aplicacions de les 
màquines hidràuliques generadores, així com de diversos equips i instal·lacions dels sistemes hidràulics així 
com l’estudi dels principis operatius, tecnologia bàsica i aplicacions dels principals equips de generació de 
calor i fred industrial. Després de fer l’assignatura l’alumnat ha de conèixer els tipus de màquines estudiades, 
el seu funcionament, els criteris bàsics de selecció emprats a l'enginyeria i el seu àmbit d'aplicació. També ha 
de dominar la interrelació de la màquina amb el sistema en el que es connecta i com actuar per modificar el 
punt de funcionament. Finalment, ha de ser conscient dels problemes més freqüents que esdevenen de 
l'explotació normal d'una instal·lació i com evitar-los. Pel que fa als motors, ha de conèixer els principis 
operatius, tecnologia bàsica i aplicacions del motors tèrmics. Aquests equips permeten produir energia 
mecànica, a partir del contingut energètic d'un fluid (usualment calor generat per combustió).  

Assignatura 2: Sistemes de Generació Transport i Distribució d’Enginyera Elèctrica 

La informació completa relativa a aquesta assignatura es pot trobar a la seva guia docent E. E6-MUEI-2. Com 
a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19, l’avaluació aquesta assignatura va ser modificada 
mitjançant una addenda (E. E6-MUEI-2b).  

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-muei-1-memoria-verificacio-muei.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-1-enginyeria-termica-i-de-fluids-gd-220208-cat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-1b-addenda-220208.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-2-sistemes-de-generacio-transport-i-distribucio-denergia-electrica-gd-220209-cat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-2b-addenda-220209.pdf
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L’objectiu fonamental de l’assignatura és conèixer el funcionament dels sistemes elèctrics, des de la 
generació, passant pel transport i la distribució de l'energia, fins arribar als receptors. Per aquest motiu 
s'introdueix a l'estudiant en els principis del càlcul dels paràmetres elèctrics necessaris per dissenyar una 
instal·lació elèctrica, tenint en compte no només criteris basats en els límits tècnics dels diferents components, 
sinó també criteris d'eficiència energètica.  

Es tracta d’una assignatura de 5 ECTS del primer quadrimestre de la titulació que pretén que l’estudiantat 
sigui capaç d’assolir la següent competència específica: CE-1 Coneixement i capacitat per a l’anàlisi i disseny 
de sistemes de generació, transport i distribució d’energia elèctrica. 

Assignatura 3: Biomecànica 

La informació completa relativa a aquesta assignatura es pot trobar a la seva guia docent, pendent 
d’aprovació, E. E6-MUEI-3. Es tracta d’una assignatura de 5 ECTS del tercer quadrimestre de la titulació que 
pertany a l’Especialitat Biomèdica, de nova implantació després del procés de Modificació que va tenir lloc el 
2020.  

Els seus objectius concrets són 2: desenvolupar i utilitzar models biomecànics del sistema múscul-esquelètic 
i dissenyar i caracteritzar sistemes micromecànics i microfluidics en diferents aplicacions industrials.  

Aquesta assignatura contribueix a l’assoliment de la següent competència específica: CEEbio1 - 
Desenvolupar models biomecànics del sistema múscul-esquelètic basats en l'antropometría del cos humà i 
les lleis mecàniques del moviment  

Assignatura 4: Sistemes de Fabricació Avançada 

La informació completa relativa a aquesta assignatura es pot trobar a la seva guia docent E. E6-MUEI-4. Es 
tracta d’una assignatura de 5 ECTS del tercer quadrimestre de la titulació que forma part del conjunt 
d’assignatures de l’Especialitat en Mecànica.  

L'objectiu de l'assignatura és oferir a l'estudiant el coneixement necessari per al disseny de peces i utillatges 
des del punt de vista de la fabricació, optimitzant costos i qualitat. Així mateix, també s’assoleix el coneixement 
de les fases de la fabricació de peces metàl·liques o plàstiques: prototipatge, programació del mecanitzat per 
CNC i CAD-CAM, emmotllament, deformació, mecanitzat d'alt rendiment i alta velocitat, soldadura i tall.  

Permet assolir les competències associades a l’assignatura que s’indiquen a la Taula E6-3. 

Taula E6-3. Competències de l’assignatura Sistemes de Fabricació Avançada de MUEI 

Codi 
Competència 

Descripció 

CEE-MEC1 
Capacitat per conèixer els fenòmens dinàmics i la seva formulació per a la seva aplicació en el 
desenvolupament de totes i cadascuna de les fases de concepció, disseny i càlcul i simulació d'elements 
i fluid dinàmics avançats. 

CEE-MEC2 
Capacitat per conèixer i entendre processos avançats fluid dinàmics, de transmissió de potència i 
fabricació avançada per a la seva aplicació en instal·lacions industrials en funció del producte i volum 
de producció, elements, màquines i vehicles. 

CEE-MEC3 
Capacitat per conèixer i entendre les eines de disseny CAD / CAM / CAE, de simulació numèrica CFD i 
de simulació dinàmica per al disseny i càlcul avançat d'instal·lacions i sistemes fluid dinàmics. 

CEE-MEC4 
Capacitat per conèixer la legislació, normativa i directives vigents sempre valorant les implicacions 
ambientals, energètiques, socials i ètiques de l'activitat professional. 

CEE-MEC5 
Capacitat per conèixer i entendre els fenòmens dinàmics i la seva formulació per a la seva aplicació en 
el desenvolupament de totes i cadascuna de les fases de concepció, disseny i càlcul d'elements 
mecànics. 

CEE-MEC6 
Capacitat per conèixer i entendre les eines de simulació numèrica pel disseny, càlcul i fabricació de 
components, sistemes i instal·lacions mecàniques. 

Assignatura 5: Estructures Avançades 

La informació completa relativa a aquesta assignatura es pot trobar a la seva guia docent, E. E6-MUEI-5. 
L’objectiu és donar a l’alumne nocions sobre estructures avançades tant pel que fa als seus components com 
a la seva aplicació.  

Permet assolir les competències associades a l’assignatura que s’indiquen a la Taula E6-4. 

Taula E6-4. Competències de l’assignatura Estructures Avançades de MUEI 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-3-biomecanica-gd-205452-cat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-4-sistemes-de-fabricacio-avancada-gd-220261-cat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-5-esturctures-avancades-gd-220242-cat.pdf
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Codi 

Competència 
Descripció 

CEE-CONS1 
Coneixements adequats per al disseny, càlcul i construcció d'estructures metàl·liques, formigó 
armat i altres solucions estructurals; incloent tècniques experimentals de mesurament. 

CEE-CONS2 
Coneixements adequats per al disseny, construcció i gestió d'edificis i el seu entorn, especialment 
en l'àmbit de l'enginyeria industrial. 

CEE-CONS3 
Domini de l'anàlisi estructural i de la modelització i simulació numèrica d'estructures enfront 
sol·licitacions estàtica i dinàmiques. 

CEE-CONS4 
Adquirir els coneixements necessaris per al disseny, execució, verificació i control d'instal·lacions, 
infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial. 

Assignatura 6: Sistemes Elèctrics de Potència 

La informació completa relativa a aquesta assignatura es pot trobar a la seva guia docent, E. E6-MUEI-6. 
L’assignatura té per objectius que l’alumnat sigui capaç d’entendre i saber resoldre problemes relacionats 
amb: línies elèctriques en règim permanent, sistemes de protecció, centres de transformació, curtcircuits 
equilibrats i desequilibrats (xarxes de seqüència directa, indirecta i homopolar) i funcionament econòmic dels 
sistemes elèctrics. Permet assolir les competències associades a l’assignatura que s’indiquen a la Taula E6-
5. 

Taula E6-5. Competències de l’assignatura Sistemes Elèctrics de Potencia de MUEI 

Codi 
Competència 

Descripció 

CEE-ELEC1 Capacitat per al modelatge, anàlisi, càlcul i disseny de sistemes elèctrics de potència. 

CEE-ELEC2 
Capacitat per al càlcul i disseny de màquines i actuadors elèctrics, amb coneixements de gestió 
eficient de sistemes elèctrics, i control eficient d'accionaments elèctrics. 

CEE-ELEC3 
Capacitat per projectar instal·lacions elèctriques convencionals i no convencionals (energies 
renovables) 

CEE-ELEC4 Coneixements adequats per a la integració de dades i comunicacions industrials. 

CEE-ELEC5 
Coneixements adequats per a la gestió i supervisió automatitzada d'informació de processos 
energètics. 

CEE-ELEC6 
Capacitat per modelar i resoldre els problemes associats a l'operació dels sistemes d'energia elèctrica 
integrant les tecnologies de la informació i les comunicacions: proteccions, operació de xarxes, mercat 
elèctric i estabilitat. 

Assignatura 7: Transferència de Calor i Massa 

La informació completa relativa a aquesta assignatura es pot trobar a la seva guia docent, E. E6-MUEI-7. 
L’objectiu bàsic es formar per aconseguir optimitzar els equips i sistemes tèrmics, incrementant la seva 
eficiència energètica i reduint el seu impacte ambiental. Per aconseguir-ho, els objectius específics concrets 
de l’assignatura són:  

- Intensificar el coneixement en transferència de calor per conducció, convecció i radiació, aspectes 
fenomenològics i de formulació matemàtica.  

- Presentar tècniques avançades de càlcul i tècniques experimentals. 

- Aplicar els coneixements a situacions concretes i il·lustratives de problemes actuals en enginyeria 
termoenergètica on es dona transferència de calor per conducció, convecció i radiació. 

L’assignatura permet assolir les competències associades a l’assignatura que s’indiquen a la Taula E6-6. 

Taula E6-6. Competències de l’assignatura Transferència de Calor i Massa de MUEI. 

Codi 
Competència 

Descripció 

CEE-TERM1 
Coneixements i capacitat per a l'anàlisi dels processos de transferència de calor que permeten el 
disseny i càlcul d'equips i aplicacions tèrmiques. 

CT4 
ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la 
visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats 
d'aquesta gestió. 

Assignatura 8: Estadística Aplicada a l’Organització Industrial. 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-6-sistemes-electrics-de-potencia-gd-220250-cat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-7-transferencia-de-calor-i-massa-gd-220280-cat.pdf
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La informació completa relativa a aquesta assignatura es pot trobar a la seva guia docent, E. E6-MUEI-8. 
Aquesta assignatura proporciona una sèrie d'eines d'estadística avançada que s'han desenvolupat dins de 
l'àrea d'estadística per donar resposta a problemes industrials i de gestió. És una assignatura de caire 
quantitatiu on es proporcionen eines estadístiques que poden donar suport a la presa de decisions en base a 
les dades recollides. En particular, s'estudia el càlcul de previsions a partir de sèries temporals i es 
desenvolupen alguns mètodes d'anàlisi multivariable. Permet assolir les competències associades a 
l’assignatura que s’indiquen a la Taula E6-7. 

Taula E6-7. Competències de l’assignatura Estadística Aplicada a l’Organització Industrial de MUEI. 

Codi 
Competència 

Descripció 

CEE-ORG1 Capacitat per exercir la direcció general i tècnica en organitzacions i departaments. 

CEE-ORG2 
Capacitat per dissenyar, desenvolupar i aplicar mètodes analítics (mètodes quantitatius, 
estadística, models i eines de decisió) per a la presa de decisions estratègiques, tàctiques i 
operatives en les organitzacions. 

CEE-ORG3 
Capacitat per analitzar, diagnosticar, dissenyar solucions i gestionar sistemes complexos, que 
integrin diferents recursos d'una organització tenint en compte el seu entorn. 

CEE-ORG4 
Capacitat per aplicar teories i principis propis de l'organització amb l'objectiu d'analitzar situacions 
complexes i d'incertesa, i prendre decisions mitjançant eines d'enginyeria. 

Assignatura 9: Tecnologia d’Obtenció de Fibres Papereres 

En el moment de la realització d’aquest autoinforme, la Guia Docent d’aquesta assignatura està pendent 
d’aprovació. Cal entendre que la Modificació de l’any 2020 va permetre reestructurar les assignatures 
corresponents a l’Especialitat d’Enginyeria paperera i gràfica, abans coneguda com de Biomaterials Fibrosos. 
Per aquest motiu es presenta la guia docent de l’assignatura “Materials Fibrosos per a la fabricació de 
productes lignocel·lulòsics” que s’ha impartit abans de la Modificació (E. E6-MUEI-9) i que és coherent amb 
les evidències d’avaluació que es presenten més endavant.   Aquesta assignatura permet assolir les 
competències associades a l’assignatura que s’indiquen a la Taula E6-8. 

 
Taula E6-8. Competències de l’assignatura Tecnologia d’Obtenció de Fibres Papereres de MUEI 

Codi 
Competència 

Descripció 

CEEbiofibr1 
Seleccionar i avaluar les diverses fonts de fibres vegetals aptes per a la fabricació de materials 
fibrosos (biomaterials, polpa i paper) de característiques tècniques determinades. 

CEEbiofibr2 
Analitzar i avaluar teòrica i experimentalment les propietats físico-mecàniques i òptiques específiques 
de materials fibrosos (biomaterials, polpa i paper). 

CEEbiofibr4 
Analitzar, aplicar i projectar les principals operacions unitàries i els sistemes que componen els 
processos de fabricació de materials fibrosos (biomaterials, polpa i paper) 

Assignatura 10: Avenços en Fibres i Fils 

D’una manera similar al cas anterior, l’assignatura 10 és de nova creació a partir de la modificació del títol i 
substitueix l’assignatura “Avenços en Fibres Tèxtils”, la guia docent de la qual s’adjunta (E. E6-MUEI-10). 
Aquesta assignatura contribueix a l’assoliment de la següent competència específica: CEEtext1 - 
Desenvolupar noves fibres o fils així com estructures teixides i no teixides en funció de les especificacions a 
complir i de les últimes innovacions tecnològiques, per a aplicacions tècniques específiques. 

Treball Fi de Màster 

Per al MUEI, el Treball Final de Màster (TFM) és una assignatura obligatòria de 12 ECTS que cal cursar en 
l´últim  quadrimestre i consisteix en la realització individual, presentació i defensa davant un tribunal d´un 
exercici original consistent en un projecte o estudi en l´àmbit de l´enginyeria industrial (projectes de disseny o 
implantació d´artefactes, instal·lacions o sistemes, estudis sobre planificació, producció, gestió, explotació 
d´equipaments, etc).  

Segons el Reglament de Treballs Finals i la seva Guia de Procediments (E. E1-ESEIAAT-9 i E. E1-ESEIAAT-
10) l’estudiant/a pot triar un enunciat de TFM disponible a l’aplicatiu i que ha d’haver introduït un membre del 
professorat que sigui doctor/a. Sovint els treballs es relacionen amb projectes d’investigació competitius on 
participa el professorat. No obstant, el tema també pot ser consensuat a partir d’una proposta inicial de 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-8-estadistica-aplicada-a-lorganitzacio-industrial-gd-220270-cat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-9-tecnologia-en-fibres-papereres-gd-205403_-220231-cat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-10-avancos-en-fibres-i-fils-gd-205408_220291-cat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-9-reglamet-tfs.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-10-procediments-tfs.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-10-procediments-tfs.pdf
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l’estudiant/a. En qualsevol cas, la Coordinació de TFM valida el tema tant pel que fa al contingut i adequació 
a la titulació com pel que fa a la càrrega de treball que pot suposar i que ha de ser coherent amb els 12 ECTS 
abans esmentats.  

Un cop executat el treball i elaborada la memòria, l´estudiant lliura el TFM, prèvia autorització del director, i 
es nomena un tribunal de tres professors que avaluen la memòria i l´exposició oral a la defensa. D’aquesta 
manera es garanteix en un primer estadi la qualitat i assoliment dels resultats d’aprenentatge previstos.  

A més, l’alumnat ha de lliurar un autoinforme d’avaluació dels aspectes formals del TFM, que obliga l’estudiant 
a verificar la correcció del format de presentació  (ortografia, relació de documents,  indexació, numeració de 
taules i figures, format de bibliografia, etc.) així com dels continguts (apartats que ha d´incloure la memòria 
segons el reglament). Addicionalment, l’estudiant fa una declaració d’honor sobre l’originalitat del treball. 
Finalment, l’avaluació del TFM es du a terme en una defensa pública davant un tribunal constituït per un 
president, un vocal i un secretari, escollits entre els professors que poden ser directors de TFM (excepte el/la 
director/a del treball a avaluar). En la valoració per part del tribunal, es tenen en compte a presentació oral, la 
qualitat de la memòria i la capacitat de resposta de l’estudiant a les preguntes que el tribunal li adreça. 

Els TFM de l’ESEIAAT són publicats al portal obert del coneixement UPC Commons en règim obert o en règim 
tancat si la publicació afecta la confidencialitat i/o propietat intel·lectual o industrial associada. Les evidències 
E. E6-MUEI-11 i E. E6-MUEI-12 recullen els llistats dels TFM defensats als darrers cursos. 

Pel que fa a les qualitficacions, a la Figura E6-1 i a la Taula E6-9 es mostren, respectivament, la distribució 
de TFM defensats i la nota mitjana obtinguda pels treballs. Val a dir que tots els treballs presentats obtenen 
una nota superior a 5 però la nota mitjana ha oscil·lat a la baixa en anys successius. 

 

Taula E6-9 Nota Mitjana dels Treballs Fi de Màsters de MUEI. 

Curs  Quadrimestre Nota mitjana 

2016-17 
Tardor 8,5 

primavera 8,2 

2017-18 
Tardor 8,4 

primavera 8,2 

2018-19 
tardor 6,8 

primavera 7,9 

2019-20 
tardor 5,7 

primavera 7,7 

2020-21 tardor 6,0 

 
Figura E6-1. Resultats dels Treballs Fi de Màsters de MUEI. 

 

Pràctiques externes 

El pla d’estudis d’aquesta titulació contempla la possibilitat de fer pràctiques externes curriculars que es poden 
comptabilitzar com a crèdits optatius fins un màxim de 12 ECTS. A més, també permet la realització de 
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https://upcommons.upc.edu/pfc
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-11-tfms-18-19.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-12-19-20.pdf
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pràctiques externes extra-curriculars en empreses, entitats i grups de recerca però que, en no ser 
acadèmiques, no es consideren per aquest informe. Els procediments associats a les pràctiques externes 
curricular són comuns a totes les titulacions del centre que les contemplen en les seves memòries de 
verificació. Lògicament, totes les pràctiques de caràcter curricular tenen un seguiment acadèmic d’un tutor 
acadèmic UPC, un rol que, en el cas particular de pràctiques vinculades a una proposta de TFM, assumeix 
directament el/la Director/a del TFM qui fa un seguiment molt estret de l’activitat formativa. L’objectiu final de 
l’avaluació és garantir que s’ha acomplert un projecte formatiu coherent i, per tant, que s’han assolit 
competències lligades a la titulació. Pel que fa a la metodologia, les pràctiques tenen un seguiment via 
ATENEA amb tres grans moments:  

• A l’inici de la pràctica l’alumne presenta el projecte formatiu al seu tutor UPC i redacta una carta de 
motivació.  

• Després a mitja pràctica es fa un informe intermedi de seguiment.  

• Finalment, a l’acabament l’alumne lliura una memòria de l’activitat i un informe valoratiu del tutor extern i 
presenta la informació recollida a la memòria davant un tribunal de dos professors. L’avaluació de les 
pràctiques es considera positiva si l’alumne supera satisfactòriament la prova del tribunal de TFM. 

A l’evidència E. E6-MUEI-13 es recull un exemple de la documentació relativa a les practiques externes. Cal 
recordar que la realització de les pràctiques s’han d’autoritzar i això depèn del contingut del projecte formatiu 
i la seva adequació a les competències pròpies de la titulació. L’autorització recau de forma centralitzada en 
la Sotsdirecció d’Empresa i Recerca que té una visió global de l’oferta i la demanda, i pot demanar 
modificacions dels projectes formatius per adaptar-los de forma adequada a la titulació corresponent. Es 
realitza una enquesta de satisfacció a l’alumnat que dóna indicadors molt favorables a l’activitat 

Satisfacció estudiants i graduats 

Per comentar la satisfacció de l’estudiantat i dels titulats, s’analitza la informació de les següents taules que 
indiquen: l’evolució de la valoració global del conjunt d’assignatures del màster i de l’actuació del seu 
professorat (Taula E6-10), la satisfacció amb les assignatures seleccionades durant el darrer curs acadèmic 
(Taula E6-11) i la satisfacció dels titulats segons l’enquesta AQU (Taula E6-12, E. E6-ESEIAAT-2).  

Taula E6-10. Valoració global i participació en les e-enquestes sobre les assignatures i el professorat MUEI. 

Enquestes 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Assignatures 
(En conjunt estic satisfet/a 
amb aquesta assignatura) 

3,3 35,8% 3,4 33,3% 3,4 37,6% 3,4 33,3% 3,4 38,6% 

Professorat 
(El/La professor/a que ha 
impartit aquesta assignatura 
és un/a bon/a docent) 

3,6 37,4% 3,7 34,6% 3,8 38,3% 3,9 34,4% 3,7 33,5% 

 

La participació en les enquestes d’assignatura i professorat ha millorat durant els darrers anys hi ha assolit 
valors de participació que superen el 30%, tenint en compte això, els valors obtinguts darrerament es donen 
com representatius i fiables.  

La valoració de les assignatures es fa segons la pregunta clau “En conjunt estic satisfet/a amb aquesta 
assignatura”. El valor és acceptable (amb un valor estable de 3,3/5). Per la seva banda l’enquesta del 
professorat inclou la pregunta clau “El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a 

docent” i la valoració és lleugerament superior (3,6/5). No són valors excel·lents però no es detecta la 

necessitat d’establir cap acció correctora de forma immediata.  

 

 

Taula E6-11. Valoració assignatures seleccionades MUEI als darrers 2 cursos. 

Codi Assignatura 
Valoració  

Assignatura 
2018-2019 

% Participació 
per Assignatura 

(respostes) 

Valoració  
Assignatura  
2019-2020 

% Participació 
per Assignatura 

(respostes) 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-13-documentacio-practiques-externes.zip
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-eseiaat-2-enquesta-satisfaccio-titulats-master.pdf
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220208 Enginyeria tèrmica i de fluids 
3,52 32% (27) 

3,61 36% (28) 
3,62 30% (13) 

220209 
Sistemes de Generació, Transport  
i Distribució d'Energia Elèctrica 

3,91 51% (23) 
3,23 54% (13) 

3,41 32% (32) 

220261 Sistemes de Fabricació Avançada. 4,5 29% (2) 2,4 29% (5) 

220242 Estructures Avançades 5 33% (1) 4 33% (1) 

220250 Sistemes Elèctrics de Potència 3,67 50% (3) 3,8 56% (5) 

220280 Transferència de Calor i Massa. 4 33% (1) 2 38% (3) 

220270 
Estadística Aplicada  
a l'Organització Industrial. 

2,67 33% (16) 3,85 32% (13) 

 

Pel que fa a les assignatures seleccionades, les valoracions són, en general, positives (>3) però no 
excel·lents. Cal comentar que a la Taula E6-11 no s’han considerat les assignatures de nova implantació i 
s’inclouen dades dels 2 quadrimestres (tardor i primavera) per les assignatures obligatòries que tenen doble 
docència. També cal destacar que determinades assignatures (p.e. 220242, 220280) tenen nombres de 
respostes ínfims i la validesa de les valoracions queda en entredit. 

Com es pot veure a la Taula E6-12 la satisfacció amb les accions de mobilitat i amb les pràctiques externes 
és excel·lent, probablement per la gran borsa d’empreses que col·laboren amb l’ESEIAAT per fer convenis 
de cooperació educativa i per les bones relacions i acords internacionals. La valoració positiva de les 
pràctiques externes es confirma mitjançant les enquestes específiques que es realitzen a l’ESEIAAT, els 
informes de les quals es poden consultar pels anys 2018-2019 i 2019-2020.  

Taula E6-12 Enquesta satisfacció titulats MUEI 

 2016-17 
Valoració 

(% Participació) 

2017-18 
Valoració 

(% Participació) 

2018-19 
Valoració 

(% Participació) 

Valoració pràctiques externes 4 (38%) 4 (22%) 4 (23%) 

Valoració mobilitat 4,8 (96%) 4,8 (96%) 4,6 (100%) 

Valoració TFM - - 3,6 (28%) 

Satisfacció global 3,2 (44%) 3,0 (24%) 3,4 (28%) 

Triaria la mateixa titulació 57% (44%) 40% (24%) 63% (28%) 

Triaria el mateix centre 77% (44%) 64% (24%) 81% (28%) 

S’observa que a l’enquesta a titulats, tot i que es valoren positivament alguns aspectes amb valors elevats, la 
dada de “satisfacció global” amb el màster per part dels titulats és 3,4/5 en una enquesta que va tenir un 28% 
de participació. És una dada que mostra que els resultats de satisfacció tenen molt marge de millora perquè 
només corresponen a un aprovat de la titulació. Per aprofundir en l’anàlisi dels aspectes que motiven aquesta 
valoració i aconseguir informació més fiable augmentat la participació, es planteja la proposta de millora 
205.M.711.2021 - Triangulació de les enquestes de satisfacció a titulats MUEI. 

6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats 
i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

Sobre el sistemes d’avaluació. 

Les pautes generals que defineixen els sistemes d’avaluació de les assignatures de totes les titulacions de 
l’ESEIAAT es recullen a la Normativa d’avaluació de l’ESEIAAT (E. E1-ESEIAAT-8). A més, per a cadascuna 
de les titulacions es segueixen les indicacions que marquen les diferents memòries de Verificació on, per a 
cada matèria s’indiquen els diferents sistemes d’avaluació que es poden emprar i les ponderacions màximes 
i mínimes que poden tenir en els sistemes d’avaluació específics.  

De forma general, sempre que es compleixin les indicacions bàsiques, el professorat Coordinador de cada 
assignatura té llibertat per proposar els actes avaluatius i la seva ponderació en el resultat final, de forma 
coherent amb els objectius específics que s’han d’assolir. L’avaluació contempla diferents elements per 
adaptar-se a les especificitats de les diferents activitats formatives: proves escrites i orals, pràctiques, 
informes, treballs individuals o en equip, notes de  problemes, etc. Per normativa, totes les assignatures 
tenen un mínim de 2 elements d’avaluació i cap d’ells pot superar el 50% de la nota final, excepte quan 
existeix una opció de “reconducció” de resultats poc satisfactoris. 

La reconducció consisteix en la possibilitat de modificar la puntuació d’un element d’avaluació que sigui una 

https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-externes/documents/informe-satisfaccio-estudiantat-pec-2018-19.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-externes/documents/informe-satisfaccio-estudiantat-pec-2019-20.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/normatives-academiques/documents-normatives-academiques/normativa-davaluacio-eseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-8-normativa-davaluacio-eseiaat.pdf
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prova escrita i que no correspongui a la darrera avaluació de l’assignatura (darrer examen). L’objectiu es 
poder garantir que l’alumnat no vegi condicionada la seva nota final per un element avaluatiu de l’inici de 
curs. Els mecanismes de reconducció són variats, des de la repetició exacta de la prova a l’avaluació 
substitutiva on la nota de la darrera prova substitueix puntuacions inicials o la realització de proves 
addicionals que augmenten la qualificació inicial. Així, habitualment les assignatures contemplen 3 ó 4 
elements d’avaluació amb ponderacions no idèntiques.  

A més, per a aquelles assignatures que no tenen docència duplicada en els dos quadrimestres existeix el 
mecanisme de “reavaluació” que permet superar l’assignatura amb una única prova addicional que 
substitueix el conjunt de proves escrites, però no les pràctiques si n’hi hagués. En tots els casos l’alumnat 

té dret de revisió de les proves avaluatives en els terminis indicats en la Normativa d’avaluació del centre. 

El sistema d´avaluació de totes les assignatures es publica a les Guies Docents de les assignatures així 
com els mòduls o temes de l’assignatura, la metodologia emprada i la bibliografia recomanada. Les Guies 
Docents de les assignatures són aprovades per primera vegada per la Comissió Permanent de l’ESEIAAT i 
cada vegada que es realitza una modificació substancial. No es considera substancial, per exemple, 
modificar el professorat que imparteix l’assignatura, fer canvis en la bibliografia o aclarir activitats. En 
aquests casos el professorat Coordinador de les assignatures comunica els canvis a l’aplicatiu PRISMA i 
aquests es validen pels Caps d’Estudis o per la Sotsdirectora de Planificació Acadèmica. Les guies no poden 
ser modificades durant el curs, excepte errors greus, de manera que l´estudiantat coneix els mecanismes 
d’avaluació quan es matricula de l’assignatura. 

Pel que fa als resultats de les avaluacions, el professorat comunica els resultats parcials i finals a 
l’estudiantat mitjançant la plataforma ATENEA, ja sigui emprant l’apartat de Qualificacions, o bé, penjant 
documents amb les notes que garanteixin la confidencialitat i la protecció de dades personals dels alumnes. 
Els resultats acadèmics de totes les assignatures de cada titulació es fan públics i s’avaluen a les Comissions 
Acadèmiques i també es presenta un resum global a la Comissió Permanent.  

Treballs Finals de Màster. 

La descripció de l’avaluació dels TFMs s’ha fet a l’apartat 6.1. L’E. E6-MUEI-14 és un recull del TFMs 
representatius amb gradació de notes. 

Pràctiques externes 

El pla d’estudis de MUEI considera l’opció de pràctiques externes curriculars, opcionals, no obligatòries. 
Com que es tracta d’activitats formatives tenen associat un sistema d’avaluació explicat a l’apartat 6.1 i que 
deriva de les normatives relacionades: 

• Normativa de Pràctiques externes UPC. (E. E1-ESEIAAT-12). 

• Normativa de Pràctiques externes realitzades en un grup de recerca de l’ESEIAAT (E. E1-ESEIAAT-
13). 

• Normativa complementària de les pràctiques externes curriculars, extra-curriculars i vinculades a 
TFG/TFM de l’ESEIAAT (E. E1-ESEIAAT-14). 

En la valoració de les pràctiques per part del tutor acadèmic es té en compte la qualitat de l’informe, així 
com la presentació oral, la capacitat de resposta a les preguntes formulades, i l’informe del tutor de 
l’empresa, etc. (E. E6-MUEI-13). 

Les activitats de formació, la metodologia i el sistema d’avaluació de les assignatures seleccionades es 
poden consultar a les diferents Guies Docents (EVIDÈNCIES E6-MUEI-1 a E6-MUEI-10). A continuació es 
mostren els resultats de les diferents assignatures i s’aporten les corresponents evidències d’avaluació que 
inclouen elements que, de forma conjunta tenen un pes superior al 50% de la nota final de l’assignatura. 

 

 

 

 

Enginyeria Tèrmica i de Fluids 

Les evidències d’avaluació de l’assignatura es poden consultar a l’evidència E. E6-MUEI-15. 

https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/guia-d2019assignatures/guia-dassignatures
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-14-exemples-tfms.zip
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-12-normativa-practiques-externes-upc.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-13-normativa-practiques-externes-en-un-grup-de-recerca-de-leseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-13-normativa-practiques-externes-en-un-grup-de-recerca-de-leseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-1/e1-eseiaat-14-normativa-complementaria-practiques-externes-vinculades-a-tfg_tfm-de-leseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-13-documentacio-practiques-externes.zip
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-15-evidencies-davaluacio-220208.pdf
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Taula E6-13 Nota Mitjana de l’assignatura Enginyeria Tèrmica i de Fluids de MUEI. 

Curs  Quadrimestre Nota mitjana 

2016-17 
tardor 6,6 

primavera 5,5 

2017-18 
tardor 5,7 

primavera 5,6 

2018-19 
tardor 5,9 

primavera 5,2 

2019-20 
tardor 5,8 

primavera 7,0 

2020-21 tardor 7,0 

 
Figura E6-2. Resultats de l’assignatura Enginyeria Tèrmica i de Fluids de MUEI. 

Sistemes de Generació, Transport i Distribució d’Energia Elèctrica. 

Les evidències d’avaluació de l’assignatura es poden consultar a l’evidència E6-MUEI-16 .  

Taula E6-14 Nota Mitjana de l’assignatura Sistemes de Generació, Transport i Distribució d’Energia Elèctrica de MUEI 

Curs  Quadrimestre Nota mitjana 

2016-17 
tardor 5,2 

primavera 5,1 

2017-18 
tardor 5,2 

primavera 6,1 

2018-19 
tardor 5,2 

primavera 5,6 

2019-20 
tardor 4,4 

primavera 6,2 

2020-21 tardor 3,7 
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https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-16-evidencies-davaluacio-220209.pdf
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Figura E6-3. Resultats de l’assignatura Sistemes de Generació, Transport i Distribució d’Energia Elèctrica de MUEI. 

Biomecànica 

Les evidències d’avaluació de l’assignatura es poden consultar a l’evidència E6-MUEI-17 . 

Sistemes de Fabricació Avançada. 

Les evidències d’avaluació de l’assignatura es poden consultar a l’evidència E. E6-MUEI-18. 

Taula E6-15 Nota Mitjana de l’assignatura Sistemes de Fabricació Avançada de MUEI. 
 Curs  Quadrimestre Nota mitjana 

2016-17 tardor 8,4 

2017-18 tardor 8,5 

2018-19 tardor 8,5 

2019-20 tardor 8,0 

2020-21 tardor 8,1 

 

Figura E6-4. Resultats de l’assignatura Sistemes de Fabricació Avançada de MUEI. 

 

45 134 58 107 45 101 24 88 40

16/17  - 1 16/17  - 2 17/18  - 1 17/18  - 2 18/19  - 1 18/19  - 2 19/20  - 1 19/20  - 2 20/21  - 1

SISTEMES DE GENERACIÓ, TRANSPORT I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA

No presentats 0 0 4 5 5 6 2 4 5

 0,0 a 3,9 10 28 8 8 2 7 7 7 17

4,0 a 4,9 3 14 4 5 5 4 1 5 5

5,0 a 10,0 32 92 42 89 33 84 14 72 16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18 20 7 17 10

16/17  - 1 17/18  - 1 18/19  - 1 19/20  - 1 20/21  - 1

SISTEMES DE FABRICACIÓ AVANÇADA

No presentats 0 0 0 0 0

 0,0 a 3,9 0 0 0 0 0

4,0 a 4,9 0 0 0 0 0

5,0 a 10,0 18 20 7 17 10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-17-evidencies-davaluacio-205452.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-18-evidencies-davaluacio-220261.pdf
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Estructures Avançades 

Les evidències d’avaluació de l’assignatura es poden consultar a l’evidència evidència E. E6-MUEI-19. 

Taula E6-16 Nota Mitjana de l’assignatura Estructures Avançades de MUEI. 
 Curs  Quadrimestre Nota mitjana 

2016-17 tardor 9,9 

2017-18 tardor 8,9 

2018-19 tardor 9,2 

2019-20 tardor 8,2 

2020-21 tardor 8,8 

 
Figura E6-5. Resultats de l’assignatura Estructures Avançades de MUEI. 

 

Sistemes Elèctrics de Potència 

Les evidències d’avaluació de l’assignatura es poden consultar a l’evidència E. E6-MUEI-20. 

Taula E6-17 Nota Mitjana de l’assignatura Sistemes Elèctrics de Potència de MUEI. 

Curs  Quadrimestre Nota mitjana 

2016-17 tardor 8,0 

2017-18 tardor 8,1 

2018-19 tardor 9,0 

2019-20 tardor 6,6 

2020-21 tardor 7,9 

 

Figura E6-6. Resultats de l’assignatura Sistemes Elèctrics de Potència de MUEI. 
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https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-19-evidencies-davaluacio-220242.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-20-evidencies-davaluacio-220250.pdf
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Transferència de Calor i Massa  

Les evidències d’avaluació de l’assignatura es poden consultar a l’evidència E. E6-MUEI-21. 

Taula E6-18 Nota Mitjana de l’assignatura Transferència de Calor i Massa de MUEI. 

Curs  Quadrimestre Nota mitjana 

2016-17 Tardor 2,3 

2017-18 Tardor 8,5 

2018-19 Tardor 9,0 

2019-20 Tardor 6,4 

2020-21 tardor 7,5 

 

Figura E6-7. Resultats de l’assignatura Transferència de Calor i Massa de MUEI. 

 

Estadística Aplicada a l’Organització Industrial. 

Les evidències d’avaluació de l’assignatura es poden consultar a l’evidència E. E6-MUEI-22. 

 

Figura E6-8.  Nota Mitjana de l’assignatura Estadística Aplicada a l’Organització Industrial de MUEI. 
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https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-21-evidencies-davaluacio-220280.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-22-evidencia-davaluacio-220270.pdf
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Taula E6-19 Nota Mitjana de l’assignatura Estadística Aplicada a l’Organització Industrial de MUEI. 

Curs  Quadrimestre Nota mitjana 

2016-17 tardor 7,0 

2017-18 
tardor 6,9 

primavera 4,5 

2018-19 tardor 5,9 

2019-20 tardor 6,5 

2020-21 tardor 6,0 

 

Tecnologia d’Obtenció de Fibres Papereres 

Les evidències d’avaluació de l’assignatura es poden consultar a l’evidència E. E6-MUEI-23. 

 

Figura E6-9. Resultats de l’assignatura Tecnologia de la Fabricació d’Obtenció de Fibres Papereres de MUEI. 

 

 

Figura E6-10.  Nota Mitjana de l’assignatura d’especialitat Enginyeria Paperera i Gràfica. 
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https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-23-evidencies-davaluacio-205403.pdf
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Avenços en Fibres i Fils 

Les evidències d’avaluació de l’assignatura es poden consultar a l’evidència E. E6-MUEI-24. 

 

Figura E6-11. Resultats de l’assignatura Avanços en Fibres i Fils  de MUEI. 

 

Figura E6-12.  Nota Mitjana de l’assignatura d’especialitat Enginyeria Tèxtil 

De forma global, les evidències aportades per a les assignatures seleccionades permeten constatar: 

- Les assignatures obligatòries triades són les que, en global, presenten les xifres d'aprovats més baixes 
i, per tant, cobreixen tota la gamma de qualificacions. 

- Tot i l'aparent "duresa" d'aquestes assignatures, l'estudiantat les valora positivament (més en el cas de 
l'obligatòria d'Enginyeria Elèctrica). 

- Els resultats de les assignatures optatives d'especialitat són majoritàriament molt positius. Aquestes 
assignatures suposen una aproximació al món de la recerca i són font d'un elevat nombre de Treballs 
Finals de Màster en aquells àmbits. 
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https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-6/e6-muei-24-evidencies-davaluacio-205408.pdf
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- En el cas de l'especialitat paperera, el reduït nombre d'estudiants dels anys anteriors ha fet que les 

evidències aportades corresponguin a l'assignatura precedent a Tecnologia d'Obtenció de Fibres 
Papereres, abans de l'adaptació del curs 2020-2021.   

- De forma general, el nombre d'estudiants de cada especialitat varia cada any però cal destacar que 
l'especialitat d'Organització Industrial té una demanda superior al 50% de tot l'estudiantat que cursa les 
especialitats. En les entrevistes amb el Coordinador i Cap d’Estudis de Màster, habitualment l'estudiantat 
comenta que, després de 4 anys de Graus tecnològics i un any de Màster també tecnològic, els agrada 
ampliar els seus coneixements en àmbits més propis de la Gestió i això justifica en bona part aquesta 
desigual demanda. El curs 2017/2018 es va doblar el nombre de grups de problemes en aquelles 
assignatures, per tal de tenir uns grups de pràctiques més petits. A la resta d'especialitats hi ha un únic 
grup de pràctiques per assignatura. 

Com és àmpliament conegut, durant el segon quadrimestre del curs 2019-20 a causa de la situació 
d’emergència sanitària causada pel COVID-19, la docència i els actes d’avaluació de totes les assignatures 
del màster es van haver d’ajustar a la nova situació.  

La docència i els actes d’avaluació van passar a ser no presencials. Les assignatures, majoritàriament, van 
reaccionar de forma ràpida i eficient preparant material específic adaptat a la nova situació. Les classes es 
van realitzar de forma síncrona i asíncrona, amb material addicional al campus digital i ampliant els horaris 
de consulta del professorat. Les assignatures que ho van creure oportú, van modificar també el seu sistema 
d ’avaluació ho van fer mitjançant una addenda a la guia docent. La resposta del professorat i de l’estudiantat 
va ser molt positiva. 

 

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

A la Taula E6-20 es mostren els principals indicadors disponibles relacionats amb les taxes d’èxit, 
rendiment, abandonament, graduació i eficiència de la titulació que publica GPAQ. 

 

Taula E6-20. Principals indicadors acadèmics (taxes) de la titulació MUEI 

 
Modificació 

ESEIAAT 
2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Taxa d'èxit (%) - 96,4% 96% 96% 94,3% 96,3% 

Taxa de rendiment (%) - 95,1% 92,7% 92,8% 91,2% 93,8% 

Taxa d'abandonament (%) 10% 27,3% 9,6% 1,6% 2,9% 4,7% 

Taxa de graduació (%) 70% 45,5% 70,2% 76,7% 73,6% 67% 

Taxa d'eficiència (%) 90% 97,7% 97,7% 95% 95,2% 95,1% 

 

En general, els indicadors de rendiment acadèmics del MUEI, presenten valors molt positius i compleixen 
aproximadament tots els objectius proposats a la memòria modificada. Analitzant-los per separat 
s’observa: 

- Taxa d‘abandonament: ha millorat molt en aquest cicle de 4 anys i ens trobem per sota del 5%.  

- Taxa de graduació: fluctua però s’està estabilitzant al voltant del valor esperat del 70%.  

- Taxa d‘eficiència: Presenta un valor mijtà >95% per sobre de les previsions indicades a la memòria 
Verifica (≥90%). Les dades denoten que els estudiants del MUEI aconsegueixen superar els crèdits dels 
quals es matriculen i no els cal repetir assignatures en gran mesura.   

Tot i que la taxa d’èxit i la de rendiment no es defineixen a les memòries de verificació, GPAQ també 
calcula aquestes dades que, per aquesta titulació són molt positives (>90%). 

 

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

la titulació. 
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A l’evidència E. E3-ESEIAAT-13 es poden trobar les dades per elaborar aquest apartat i que corresponen 
a l’enquesta d’AQU Catalunya d’inserció laboral de 2020 (Enquestes AQU realitzades als titulats i titulades 
en aquest màster el 2014-2015 i el 2015-2016). És una enquesta amb només 19 respostes però es 
considera que pot aportar informació suficient per valorar aquest punt donat que representa gairebé la 
meitat de la població susceptible d’ésser enquestada (48,7%). 

Pel que fa al MUEI, l’enquesta mostra que tots els enquestats que responen estan treballant a jornada 
completa (79% amb contracte fix- indefinit) i el 42,1% ja tenia feina abans d’acabar el màster. La resta es 
distribueixen de la següent manera: un 26,3% van aconseguir feina en menys d’un mes, i un altre 26,3% 
van aconseguir-a entre 1 i 3 mesos i la resta (1 persona que equival al 5,3%) va trigar fins a 6 mesos. 
Això indica que l’ocupabilitat dels titulats és elevadíssima i molt ràpida (< 7 mesos). 

Pel que fa a les característiques de la feina, un 47,4% indica que s’alinea clarament amb la formació 
obtinguda gràcies al màster tot i que només el 30% considera que el màster és necessari però poder 
desenvolupar-la. Val a dir que el 43% considera que per desenvolupar la tasca no és estrictament 
necessària una titulació universitària superior. Això implica directament que aproximadament la meitat no 
realitza tasques relacionades amb la professió regulada. Aquest fet també es pot vincular al fet que el 
58% realitza tasques pròpies de comandaments intermitjos i el 37% sense responsabilitat directa.  

Queda marge de millora però els valors propers al 50% poden evolucionar positivament als propers anys. 

Pel que fa a la satisfacció amb la feina actual la valoració mitjana és de 6/7. Aquest valor baixa fins al 
4,3/7 o al 5,8/7 quan s’avalua la satisfacció en relació a la utilitat del màster per la feina desenvolupada 
(o la feina en general, respectivament). 

Sobre la importància del màster (impacte) sobre la feina actual, el valor es troba a 5,4/7. 

Finalment en relació a l’índex de Qualitat Ocupacional (IQO) que és l’indicador que posiciona, en una 
escala de 0 a 100, la tipologia i duració del contracte, la retribució econòmica, l’adequació de la titulació 
amb la feina i la satisfacció general del lloc de treball, en el cas del MUEI-ESEIAAT s’assoleix un valor de 
71,9/100, essent 15 punts superior aquesta valoració per les dones (84,3%) tot i que només són 3 de les 
19 persones enquestades. 

 

  

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/estandard-3/e3-eseiaat-13-enquesta-insercio-titulats-master.pdf
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3. Pla de Millora 

Fruit de l’anàlisi i reflexió del desenvolupament de les titulacions, cal proposar un Pla de Millora del centre docent. 

 

Relació de propostes de millora (evidència Pla de Millora) 

 
 

PROPOSTES DE MILLORA TRANSVERSALS SORGIDES DE L’AUTOINFORME  

 
205.M.709.2021 Validació creuada de les dades d’accés dels títols ESEIAAT. 

205.M.710.2021 Actualització de les dades de recerca vinculada a ESEIAAT. 

  

 
PROPOSTA DE MILLORA Màster Universitari en Enginyeria Industrial 

 
205.M.711.2021 Triangulació de les enquestes de satisfacció a titulats MUEI. 

 

 
ALTRES PROPOSTES DE MILLORA TRANSVERSALS  

 
205.M.703.2021 Pla de promoció interna de les titulacions de màster ESEIAAT 

205.M.704.2021 Pla de promoció externa dels màster ESEIAAT 

205.M.708.2021 Sol·licitud d’implantació del sistema Business Intelligence a l’ESEIAAT 

 

  

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/evidencies-muei-2021/pla-de-millora/pla-de-millora.pdf
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4. Evidències 

En aquest apartat cal introduir les evidències que suporten l’informe d’acreditació. Aquestes evidències han d’estar 
disponibles i accessibles per als membres del Comitè d’Avaluació Externa (CAE). 
 

Evidències  
 
Totes les EVIDÈNCIES vinculades a aquest informe es poden descarregar en aquest enllaç. Cal 
introduir la contrasenya: “acreditacio”. 
 

Descripció Codi 

Presentació de Centre  

Reglament ESEIAAT PC-1 

Memòria ESEIAAT 2016-17 PC-2 

Memòria ESEIAAT 2017-18 PC-3 

Memòria ESEIAAT 2018-19 PC-4 

Procés d'Elaboració Informe d'Acreditació 
 

Acord CP - Aprovació membres CAI PEIA-1 

Acta 1 del CAI PEIA-2 

Acta 2 del CAI PEIA-3 

Acord CP - Aprovació autoinforme PEIA-4 

Estàndard 2 
 

Memòria de Verificació MUEI E1-MUEI-1 

Informe de Verificació MUEI E1-MUEI-2 

Memòria de Modificació MUEI E1-MUEI-3 

Informe de Modificació MUEI E1-MUEI-4 

Dades accés Màsters ESEIAAT 19-20 E1-ESEIAAT-1 

Dades accés Màsters ESEIAAT 20-21 E1-ESEIAAT-2 

Normativa Acadèmica de Graus i Màsters UPC E1-ESEIAAT-3 

Pla igualtat UPC E1-ESEIAAT-4 

Reglament CCAA E1-ESEIAAT-5 

Composició CA-MUEI E1-MUEI-5 

Actes CA-MUEI E1-MUEI-6 

Informes CA-MUEI E1-MUEI-7 

Composició CAGRAMA E1-ESEIAAT-6 

Reglament CAGRAMA E1-ESEIAAT-7 

Normativa d’avaluació de l’ESEIAAT E1-ESEIAAT-8 

Reglament de Treball finals E1-ESEIAAT-9 

Guia de procediments treballs finals E1-ESEIAAT-10 

Normativa d'Assignació de Places de Mobilitat E1-ESEIAAT-11 

Normativa de Pràctiques Externes UPC. E1-ESEIAAT-12 

Normativa de Pràctiques Externes Realitzades en un Grup de Recerca de l'ESEIAAT. E1-ESEIAAT-13 

Normativa complementària de les Pràctiques Externes Vinculades a TFG_TFM de l'ESEIAAT. E1-ESEIAAT-14 

Autoinforme d’Acreditació 2016 E1-ESEIAAT-15 

Informe d’Acreditació 2016-17 E1-MUEI-8 

Informe de Seguiment de Centre 2018 E1-ESEIAAT-16 

Detall proposta Modificació. E1-MUEI-9 

Estàndard 1 2 

Enquesta satisfacció titulats E2-MUEI-1 

Guia Seguiment AQU E2-MUEI-2 

Estàndard 3 
 

Calendari enquestes E3-ESEIAAT-1 

Enquesta Acreditació E3-ESEIAAT-2 

Enquesta PDI E3-ESEIAAT-3 

Consulta PDI 1 E3-ESEIAAT-4 

Consulta PDI 2 E3-ESEIAAT-5 

Enquesta PAS E3-ESEIAAT-6 

Consulta PAS 1 E3-ESEIAAT-7 

Consulta PAS 1 E3-ESEIAAT-8 

Nou model enquestes sobre docència E3-ESEIAAT-9 

Enquesta mobilitat E3-ESEIAAT-10 

Enquesta estudiantat docència no presencial 1 E3-ESEIAAT-11 

https://nuvol.terrassa.upc.edu/owncloud/index.php/s/Uo34F8C3SU6ar1d
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Enquesta estudiantat docència no presencial 2 E3-ESEIAAT-12 

Enquesta inserció E3-ESEIAAT-13 

Enquesta satisfacció titulats E3-ESEIAAT-14 

Estàndard 4 
 

Currículums del professorat E4-MUEI-1 

Estàndard 5 
 

Presentació informativa Màsters E5-ESEIAAT-1 

Presentació Informativa Dobles Titulacions Internacionals de Màster E5-ESEIAAT-2 

Presentació Xerrada Informativa Sobre TFMs E5-ESEIAAT-3 

Resum Espais ESEIAAT E5-ESEIAAT-4 

Memòria de manteniment 2019 E5-ESEIAAT-5 

Equipament audiovisual "Covid-19". E5-ESEIAAT-6 

Pla de gestió i desenvolupament de les Col·leccions de les Biblioteques de la UPC. E5-ESEIAAT-7 

Estàndard 6 
 

BOE Núm 42. Orden CIN/311/2009 E6-ESEIAAT-1 

Enginyeria Tèrmica i de Fluids GD 220208 E6-MUEI-1 

Addenda 220208 E6-MUEI-1b 

Sistemes de Generació, Transport i Distribució d’Energia Elèctrica GD 220209 E6-MUEI-2 

Addenda 220209 E6-MUEI-2b 

Biomecànica GD 205452 E6-MUEI-3 

Sistemes de Fabricació GD 220261 E6-MUEI-4 

Estructures Avançades GD 220242 E6-MUEI-5 

Sistemes Elèctr4ics de Potència GD 220250 E6-MUEI-6 

Transferència de Calor i Massa GD 220280 E6-MUEI-7 

Estadística Aplicada a l’Organització Industrial GD 220270 E6-MUEI-8 

Tecnologia en Fibres Papereres GD 20540_220231 E6-MUEI-9 

Avanços en Fibres i Fils GD 205408_220291 E6-MUEI-10 

Llistat TFMs 2018-2019 E6-MUEI-11 

Llistat TFMs 2019-2020 E6-MUEI-12 

Evidències pràctiques externes E6-MUEI-13 

Enquesta satisfacció titulats AQU E6-ESEIAAT-2 

Exemples de TFM E6-MUEI-14 

Evidències d'avaluació 220208 E6-MUEI-15 

Evidències d'avaluació 220209 E6-MUEI-16 

Evidències d'avaluació 205452 E6-MUEI-17 

Evidències d'avaluació 220261 E6-MUEI-18 

Evidències d'avaluació 220242 E6-MUEI-19 

Evidències d'avaluació 220250 E6-MUEI-20 

Evidències d'avaluació 220280 E6-MUEI-21 

Evidències d'avaluació 220270 E6-MUEI-22 

Evidències d'avaluació 205403 E6-MUEI-23 

Evidències d'avaluació 205408 E6-MUEI-24 
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Links 
DESCRIPCIÓ ENLLAÇ 

Context  

Plana web ESEIAAT http://eseiaat.upc.edu/ca 

Sistema de Garantía Interna de la 
Qualitat (SGIG). 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) — Escola Superior d’Enginyeries 
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. ESEIAAT — UPC. Universitat Politècnica 
de Catalunya 

Presentació del Centre  

Plana web ESEIAAT http://eseiaat.upc.edu/ca 

Doctorat Enginyeria Tèrmica https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-termica 

Doctorat Enginyeria Tèxtil Paperera https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-textil-i-paperera 

Doctorat Sistemes d'Energia Elèctrica. https://doctorat.upc.edu/ca/programes/sistemes-denergia-electrica 

Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Industrials 

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-tecnologia-
industrial 

Grau en Enginyeria en Tecnologies 
Aeroespacials 

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/grau-en-enginyeria-
en-tecnologies-aeroespacials 

Grau en Enginyeria en Vehicles 
Aeroespacials  

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/grau-en-enginyeria-
en-vehicles-aeroespacials/ 

Grau en Enginyeria de Tecnologia i 
Disseny Tèxtil 

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-de-
tecnologia-i-disseny-textil 

Grau en Enginyeria Elèctrica 
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-
electrica 

Grau en Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica  

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-en-
electronica-industrial-i-automatica/ 

Grau en Enginyeria Mecànica  
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-
mecanica/ 

Grau en Enginyeria Química  
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-
quimica 

Grau en Enginyeria de Sistemes 
Audiovisuals  

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-de-la-telecomunicacio/grau-en-
enginyeria-de-sistemes-audiovisuals 

Grau en Enginyeria de Disseny 
Industrial i Desenvolupament del 
Producte 

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-de-
disseny-industrial-i-desenvolupament-del-producte 

Màster Universitari en Disseny i 
Tecnologia Tèxtils 

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-
disseny-tecnologia-textil 

Màster Universitari en Enginyeria 
Industrial  

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-
enginyeria-industrial/ 

Màster U. en Enginyeria en 
Organització  

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-
enginyeria-dorganitzacio 

Màster U. en Enginyeria Aeronàutica  
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/master-universitari-en-
enginyeria-aeronautica 

Màster U. en Enginyeria de Sistemes 
Automàtics i Electrònica Industrial 

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-
enginyeria-de-sistemes-automatics-i-electronica-industrial 

Màster U. en Tecnologia Paperera i 
Gràfica 

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-
tecnologia-paperera-grafica 

Master's degree in Space and 
Aeronautical Engineering  

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/masters-degree-in-
space-and-aeronautical-engineering/ 

Master's degree in Technology and 
Engineering Management 

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master2019s-degree-in-
technology-and-engineering-management/ 

Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i 
Paperera (en extinció) 

https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-
enginyeria-textil-i-paperera 

Reglament de l'ESEIAAT 
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/organs-de-govern-eseiaat/documents-eseiaat/reglament-
eseiaat.pdf 

Memòria anual 2016-2017 https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/MemriaESEIAAT201617.pdf 

Memòria anual 2017-2018 https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/memories-eseiaat/memoria-2017-18.pdf 

Memòria anual 2018-2019 https://issuu.com/eseiaat_upc/docs/memoria_eseiaat_2018_2019 

Enllaç d'Evidències https://nuvol.terrassa.upc.edu/owncloud/index.php/s/E7U03YvDymToVhJ 

Procés d'elaboració de l'informe 
d'acreditació 

 

Accés GPAQ https://www.upc.edu/gpaq/ca 

Reglament de l'ESEIAAT 
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/organs-de-govern-eseiaat/documents-eseiaat/reglament-
eseiaat.pdf 

Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat (SGIG). 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) — Escola Superior d’Enginyeries 
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. ESEIAAT — UPC. Universitat Politècnica 
de Catalunya 

Valoració de la Implicació  

Llibre de Dades Estadístiques i de 
Gestió de la UPC 

https://gpaq.upc.edu/lldades/ 

Accés GPAQ https://www.upc.edu/gpaq/ca 

Quadre de Comandament de l'ESEIAAT https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=205 

Estàndard 1  

http://eseiaat.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
http://eseiaat.upc.edu/ca
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-termica
https://doctorat.upc.edu/ca/programes/enginyeria-textil-i-paperera
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/grau-en-enginyeria-en-tecnologies-aeroespacials
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/grau-en-enginyeria-en-tecnologies-aeroespacials
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/grau-en-enginyeria-en-vehicles-aeroespacials/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/grau-en-enginyeria-en-vehicles-aeroespacials/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-de-tecnologia-i-disseny-textil
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-de-tecnologia-i-disseny-textil
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-electrica
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-electrica
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-en-electronica-industrial-i-automatica/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-en-electronica-industrial-i-automatica/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-mecanica/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-mecanica/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-quimica
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-quimica
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-de-la-telecomunicacio/grau-en-enginyeria-de-sistemes-audiovisuals
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-de-la-telecomunicacio/grau-en-enginyeria-de-sistemes-audiovisuals
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-de-disseny-industrial-i-desenvolupament-del-producte
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/grau-en-enginyeria-de-disseny-industrial-i-desenvolupament-del-producte
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-dorganitzacio
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-dorganitzacio
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-de-sistemes-automatics-i-electronica-industrial
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-de-sistemes-automatics-i-electronica-industrial
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-tecnologia-paperera-grafica
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-tecnologia-paperera-grafica
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/masters-degree-in-space-and-aeronautical-engineering/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeria-aeroespacial/masters-degree-in-space-and-aeronautical-engineering/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master2019s-degree-in-technology-and-engineering-management/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master2019s-degree-in-technology-and-engineering-management/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-textil-i-paperera
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-textil-i-paperera
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/memories-eseiaat/memoria-2017-18.pdf
https://www.upc.edu/gpaq/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://www.upc.edu/gpaq/ca
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Llibre de Dades Estadístiques i de 
Gestió de la UPC 

https://gpaq.upc.edu/lldades/ 

Accés GPAQ https://www.upc.edu/gpaq/ca 

Secció Dades i Indicadors de Qualitat https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/dades-indicadors 

Dades Generals MUEI 

https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=205&codiTitulacioDursi=DGU0000012
17&nomCentre=Escola%20Superior%20d%E2%80%99Enginyeries%20Industrial,%20Aeroe
spacial%20i%20Audiovisual%20de%20Terrassa&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20E
nginyeria%20Industrial&cursIniciTitulacio=2013-
2014&numCredits=120&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC= 

Dades d'Accés a MUEI https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_3_10  

TED Talk Nuria Salán https://www.ted.com/talks/nuria_salan_dones_ciencia_i_tecnologia_una_carrera_de_fons 

Plana web normatives acadèmiques https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/normatives-academiques/normatives-academiques 

Plana web curs actual  https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual 

Plana web ESEIAAT  https://eseiaat.upc.edu/ca 

Estàndard 2  

Plana web ESEIAAT http://eseiaat.upc.edu/ca 

Plana landing https://eseiaat.upc.edu/ca 

Apartat Escola https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola 

Apartat Curs Actual https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual 

Apartat web Estudis https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis 

Apartat web Empresa https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa 

Apartat web Mobilitat https://eseiaat.upc.edu/ca/international-office 

Apartat web Recerca https://eseiaat.upc.edu/ca/recerca 

Plana de l'ESEIAAT http://eseiaat.upc.edu/ca 

Plana de FOOT https://foot.upc.edu/ca 

Plana Institut https://www.upc.edu/intexter/ca 

Apartat web Serveis https://utgct.upc.edu/ca#b_start=0 

Apartat web Futurs Estudiants https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants 

Apartat web Projectes Singulars https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants 

Secció web Estudiants https://eseiaat.upc.edu/ca/estudiants/ 

Secció web PDI / PAS https://eseiaat.upc.edu/ca/pdi-pas 

Secció Alumni https://alumni.upc.edu/ca 

Xarxa social Facebook ESEIAAT-UPC https://www.facebook.com/eseiaatUPC/  

Xarxa social Twitter ESEIAAT-UPC https://twitter.com/eseiaat_upc  

Xarxa social Instagram ESEIAAT-UPC https://www.instagram.com/eseiaat_upc/  

Xarxa social Youtube ESEIAAT-UPC https://www.youtube.com/c/ESEIAATUniversitatPolit%C3%A8cnicadeCatalunya  

Xarxa social Telegram ESEIAAT-UPC https://t.me/eseiaat_upc 

Xarxa social LinkedIn ESEIAAT-UPC https://www.linkedin.com/school/eseiaat-upc/ 

APP UPC estudiant https://www.upc.edu/es/sala-de-prensa/noticias/upc-estudiantes-la-universidad-en-el-movil 

Projecte TAAIESE https://taaiese.upc.edu/ca 

Projecte TAAIESE - classes https://taaiese.upc.edu/ca/classes-en-remot 

Projecte TAAIESE - avaluacions https://taaiese.upc.edu/ca/avaluacions-en-remot 

Projecte TAAIESE - coaching https://taaiese.upc.edu/ca/coaching 

Plana web específica MUEI 
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-
enginyeria-industrial/ 

Llibre de Dades Estadístiques i de 
Gestió de la UPC 

https://gpaq.upc.edu/lldades/ 

Accés GPAQ https://www.upc.edu/gpaq/ca 

Secció Dades i Indicadors de Qualitat https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/dades-indicadors 

Web Base de dades WINDDAT http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/88757/ 

Web Estudis Universitaris de Catalunya 
EUC 

https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Comu/Inici  

Web Informes d’Avaluació EUC-
Informes 

https://estudis.aqu.cat/informes/Web/Inici 

Web Enquestes d'Inserció EUC-Dades https://estudis.aqu.cat/dades/Web/Inici 

Apartat Enquestes de Satisfacció UPC 
e-enquestes 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes 

Web Producció científica FUTUR https://futur.upc.edu/eseiaat 

Secció Memòria Anual https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/memories 

Secció Qualitat https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat 

Secció de la Comissió de Gestió i 
Garantia de Qualitat CGGQ 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/organs-de-govern-eseiaat/comissio-gestio-garantia-
qualitat 

Secció Sistema de Garantia Interna de 
la Qualitat SGIQ 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq 

Secció Marc VSMA https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/vsma 

Subsecció Memòries de Verificació https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/vsma/verificacio-de-les-titulacions 

Subsecció Informes de Seguiment https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/vsma/seguiment-de-les-titulacions 

Subsecció Informes de Modificació https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca/modificacio 

Subsecció Informes d'Acreditació https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/vsma/acreditacions 

Secció Dades i Indicadors de Qualitat https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/dades-indicadors 

Quadre de Comandament de l'ESEIAAT https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=205 

https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://www.upc.edu/gpaq/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/dades-indicadors
https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=1_3_10
https://eseiaat.upc.edu/ca
http://eseiaat.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis
https://eseiaat.upc.edu/ca/international-office
https://eseiaat.upc.edu/ca/recerca
http://eseiaat.upc.edu/ca
https://utgct.upc.edu/ca#b_start=0
https://www.facebook.com/eseiaatUPC/
https://twitter.com/eseiaat_upc
https://www.instagram.com/eseiaat_upc/
https://www.youtube.com/c/ESEIAATUniversitatPolitècnicadeCatalunya
https://t.me/eseiaat_upc
https://www.linkedin.com/school/eseiaat-upc/
https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://www.upc.edu/gpaq/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/dades-indicadors
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Comu/Inici
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/dades-indicadors
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Plana informativa Verificació/Acreditació 
MUEI 

https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca/acreditacio/acreditacio-de-les-titulacions-de-
la-upc 

Estàndard 3  

Secció Sistema de Garantia Interna de 
la Qualitat SGIQ 

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq 

Apartat Enquestes GPAQ https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes 

Estàndard 4  

Llibre de Dades Estadístiques i de 
Gestió de la UPC 

https://gpaq.upc.edu/lldades/ 

Quadre de Comandament de l'ESEIAAT https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=205 

Pàgina d'indicadors de l'ESEIAAT https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=205  

Dades MUEI 

https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=205&codiTitulacioDursi=DGU0000012
17&nomCentre=Escola%20Superior%20d%E2%80%99Enginyeries%20Industrial,%20Aeroe
spacial%20i%20Audiovisual%20de%20Terrassa&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20E
nginyeria%20Industrial&cursIniciTitulacio=2013-
2014&numCredits=120&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC= 

Institut d'Investigació Tèxtil de 
Cooperació Industrial de Terrassa 
INTEXTER 

https://www.upc.edu/intexter/ca/intext 

Departament de Ciència i Enginyeria de 
Materials 

https://cem.upc.edu/ca 

Departament d'Enginyeria de Sistemes, 
Automàtica i Informàtica Industrial 

https://esaii.upc.edu/ca 

Departament d'Enginyeria Elèctrica https://www.dee.upc.edu/ca 

Departament d'Enginyeria Electrónica https://eel.upc.edu/ca 

Departament d'Enginyeria Mecànica https://em.upc.edu/ca 

Departament d'Enginyeria Química https://eq.upc.edu/ca 

Departament d'Estadística i Investigació 
Operativa 

https://www.eio.upc.edu/ca 

Departament d'Enginyeria Gràfica i de 
Disseny 

https://egd.upc.edu/ca 

Departament de Ciències de la 
Computació 

https://www.cs.upc.edu/ 

Departament de Màquines i Motors 
Tèrmics 

https://mmt.upc.edu/ca 

Departament de Mecànica de Fluids https://www.mf.upc.edu/ca 

Departament d'Òptica i Optometria https://doo.upc.edu/ca 

Departament d'Organització d'Empreses https://doe.upc.edu/ca 

Departament de Resistència de 
Materials i Estructures a l'Enginyeria 

https://rmee.upc.edu/ca 

Departament de Teoria del Senyal i 
Comunicacions 

https://www.tsc.upc.edu/ca 

Departament de Física https://fisica.upc.edu/ca 

Departament de Matemàtiques https://mat.upc.edu/ca 

Departament d'Enginyeria de Projectes i 
de la Construcció 

https://depc.upc.edu/ca 

Apartat Pràctiques Externes https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-externes 

Secció d'Estudiant https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-externes/estudiant 

Aplicatiu Accés Ofertes TFE professorat https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/treballs-fi-destudis/ca/estudis/treballs-fi-destudis/acces-tfe 

Aplicatiu Ofertes de TFE https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/treballs-fi-destudis/ofertes-treballs-fi-destudis 

Apartat Projectes Singulars, iniciatives https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants 

Secció Programa Inspire3 https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants/inspire3 

Secció CreativeLAB https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants/creative-lab 

Estàndard 5  

Projecte TAAIESE https://taaiese.upc.edu/ca 

Apartat Futurs Estudiants https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants 

Secció Sessions Informatives https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants/jornades-futurs-estudiants-de-master 

Secció Calendari de Mobilitat Xerrades 
Informatives 

https://eseiaat.upc.edu/ca/international-office/outgoings/calendari-mobilitat  

Secció Treballs Fi d'Estudis https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/treballs-fi-d2019estudis/treballs-fi-destudis 

Dipòsit d'Exams https://upcommons.upc.edu/examens?locale-attribute=ca 

Titulació MUEI 
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-
enginyeria-industrial/ 

Pla d'Estudis 
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-
enginyeria-industrial/pla-destudis 

Guia d'Assignatures https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/guia-d2019assignatures/guia-dassignatures 

Curs Actual https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual 

Horaris https://intranet.eseiaat.upc.edu/ca/horaris 

Calendari https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/calendari-academic/calendari-academic 

Calendari d'Exàmens https://intranet.eseiaat.upc.edu/ca/examens 

Programa d'Inclusió https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/suport-orientacio-estudiantat/programa-inclusio 

Networking Talent Day https://eseiaat.upc.edu/ca/noticies/2018/ntd 

https://gpaq.upc.edu/lldades/
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=205
https://depc.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-externes
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-externes/estudiant
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/treballs-fi-destudis/ca/estudis/treballs-fi-destudis/acces-tfe
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/treballs-fi-destudis/ofertes-treballs-fi-destudis
https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants
https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants/inspire3
https://eseiaat.upc.edu/ca/projectes-estudiants/creative-lab
https://taaiese.upc.edu/ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants
https://eseiaat.upc.edu/ca/futurs-estudiants/jornades-futurs-estudiants-de-master
https://eseiaat.upc.edu/ca/international-office/outgoings/calendari-mobilitat
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/treballs-fi-d2019estudis/treballs-fi-destudis
https://upcommons.upc.edu/examens?locale-attribute=ca
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual
https://intranet.eseiaat.upc.edu/ca/horaris
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/calendari-academic/calendari-academic
https://intranet.eseiaat.upc.edu/ca/examens
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/suport-orientacio-estudiantat/programa-inclusio
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Secció Speed Recruitment https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/speed-recruitment/speedrecruitment 

Secció Forum d'Empreses https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/forum-empreses/forum-dempreses 

Secció Programa d'Orientació 
Professional 

https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/orientacio-professional 

Secció Orientació Laboral https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/orientacio-laboral 

Secció Borsa de Pràctiques en Empresa https://practiques.eseiaat.upc.edu/ca/ofertes_ltd  

Emprèn UPC https://www.upc.edu/emprenupc/ca 

Emprèn UPC Terrassa https://www.upc.edu/emprenupc/ca/terrassa 

Jornada Focus Research https://eseiaat.upc.edu/ca/recerca/focus-research-eseiaat 

Web UPC Alumni https://alumni.upc.edu/ca 

Web Unitat Transversal de Gestió d 
l'Àmbit del Campus de Terrassa 

https://utgct.upc.edu/ca#b_start=0 

Consulta l’equipament de l’aula. https://utgct.upc.edu/ca/espais-i-recursos/aules 

+Info. Adaptacions per a docència 
hibrida. 

https://utgct.upc.edu/ca/aules-informatiques/adaptacions-per-a-docencia-hibrida 

Plataformes de Reserva de recursos 
UTGCT 

https://reservarecursos.upc.edu/terrassa/ 

Web Biblioteca Campus Terrassa https://bibliotecnica.upc.edu/bct 

Apartat Bibliografia Recomanada https://bibliotecnica.upc.edu/bibliografia 

L'Enquesta 
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/biblioteques/informes/2018-
19/centres/eseiaat.pdf 

Plataforma ATENEA https://atenea.upc.edu/login/index.php 

Estàndard 6  

Pla d'Estudis 
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-
enginyeria-industrial/pla-destudis 

Informe enquestes pràctiques externes 
2018-19 

https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-externes/documents/informe-satisfaccio-
estudiantat-pec-2018-19.pdf 

Informe enquestes pràctiques externes 
2019-20 

https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/practiques-externes/documents/informe-satisfaccio-
estudiantat-pec-2019-20.pdf 

Normativa d'Avaluació de l'ESEIAAT 
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/normatives-academiques/documents-normatives-
academiques/normativa-davaluacio-eseiaat.pdf 

Guies Docents https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/guia-d2019assignatures/guia-dassignatures 

Portal UPC Commons https://upcommons.upc.edu/pfc 

Enllaç d'Evidències https://nuvol.terrassa.upc.edu/owncloud/index.php/s/yk3AMqkoyU27jKl  

Plana de Qualitat https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat 

 

https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/speed-recruitment/speedrecruitment
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/forum-empreses/forum-dempreses
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/orientacio-professional
https://eseiaat.upc.edu/ca/empresa/orientacio-laboral
https://practiques.eseiaat.upc.edu/ca/ofertes_ltd
https://www.upc.edu/emprenupc/ca
https://www.upc.edu/emprenupc/ca/terrassa
https://eseiaat.upc.edu/ca/recerca/focus-research-eseiaat
https://bibliotecnica.upc.edu/bibliografia
https://atenea.upc.edu/login/index.php
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/pla-destudis
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/estudis-en-enginyeries-industrials/master-universitari-en-enginyeria-industrial/pla-destudis
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/normatives-academiques/documents-normatives-academiques/normativa-davaluacio-eseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/normatives-academiques/documents-normatives-academiques/normativa-davaluacio-eseiaat.pdf
https://eseiaat.upc.edu/ca/curs-actual/guia-d2019assignatures/guia-dassignatures
https://upcommons.upc.edu/pfc
https://nuvol.terrassa.upc.edu/owncloud/index.php/s/yk3AMqkoyU27jKl
https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat
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