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1. Context 
Dades identificadores 

 

Nom del centre ESCOLA SUPERIOR D’AGRICULTURA DE BARCELONA 

Enllaç web  http://esab.upc.edu/ca 

Enllaç al SGIQ  

Processos: 
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garanti
a%20Interna%20de%20Qualitat/sgiq-esab 
 
Informes i desenvolupament: 
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garanti
a%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq 
 
Marc VSMA: 

http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garanti
a%20Interna%20de%20Qualitat/marc-vsma 
 

Responsable de 
l'elaboració de 
l'informe 
d'acreditació 

Mònica Blanco 

Dades de contacte  93 5521113 / monica.blanco@upc.edu 

Òrgan responsable 
d'aprovació de 
l'informe  

Junta d’Escola 

Data d'aprovació de 
l'informe 25 d’octubre 2017 

 

Titulacions del centre a acreditar 

Màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos 

Presentació del centre 

Història 

L´ESAB fou inaugurada l´any 1911 per la Diputació de Barcelona sota la presidència d´Enric Prat de la 
Riba a partir de la ja existent ‘Escuela Provincial de Agricultura´, modernitzant els plans d´estudi i 
incorporant una important infraestructura de laboratoris i serveis. Durant la primera etapa, l´ESAB fou 
responsable de la introducció a Catalunya de diverses tècniques i avenços científics en el camp de la 
biologia i la genètica. El 1936 la biblioteca de l´Escola disposava ja d´un total de 11.753 volums, i a partir 
de 1921 es comença la publicació de la revista Arxius, publicació continuada fins l´any 2002, amb treballs 
d´investigació científica i tècnica realitzats, fonamentalment, a l´ESAB. El fons antic de l´ESAB pot 
consultar-se al portal: http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/fonsanticagricultura 

En la primera etapa de l´Escola s´impartien tres nivells de formació: Grau Elemental de Tècnic Agrícola (3 

http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/sgiq-esab
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/sgiq-esab
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/marc-vsma
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/marc-vsma
http://bibliotecnica.upc.edu/BCBL/fonsanticagricultura
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anys), Grau Superior d´Enginyer Agrícola (5 anys) i Grau Complementari de Professor d´Agricultura 
(Recerca). 

A partir de 1940, l´Escola passà a denominar-se ‘Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura´, 
quedà vinculada a la Diputació de Barcelona i perdé la capacitat d´impartir estudis superiors d´Enginyeria 
Agrícola. Posteriorment, el 1966, passà a denominar-se ‘Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola y de 
Especialidades Agropecuarias´. En aquest període l´Escola impartí la titulació de “Ingeniero Técnico 
Agrícola” en les especialitats de “Explotaciones Agropecuarias”, “Mecanización Agraria” i “Industrias de 
Fermentación”. El 1967, la especialitat de “Mecanización Agraria” fou substituïda per la de “Hortofruticultura 
y Jardinería”. 

El 1976 esdevé una Escola adscrita a la UPC denominant-se “Escola Universitària d´Enginyeria Tècnica 
Agrícola de Barcelona”, començant així un llarg procés d´integració a la universitat pública catalana. En 
aquell moment es posen en marxa els plans d´estudi de les titulacions: Enginyer Tècnic Agrícola en 
l'especialitat de Explotacions Agropecuàries, Enginyer Tècnic Agrícola en l'especialitat de Hortofructicultura 
i Jardineria, i Enginyer Tècnic Agrícola en l'especialitat d'Indústries Agràries i Alimentàries. 

EL 1980 la Diputació de Barcelona aprova la recuperació del nom històric de l´ESAB. Dins aquest període 
es produeix un impuls en la recerca i es posen en marxa cursos de postgrau en Jardineria i Paisatgisme i 
en Aqüicultura, així com un màster en Viticultura i Enologia. 

El procés d´integració a la UPC passa per la creació, l´any 1999, del Consorci de l´Escola Industrial de 
Barcelona (CEIB) i la integració final el dia 1 de gener de 2008. Des de gener de 2005, l´Escola ocupa les 
noves instal·lacions localitzades al Campus del Baix Llobregat de la UPC a Castelldefels, el qual està 
ubicat dins del Parc Mediterrani de la Tecnologia. El curs 2008-2009, l´ESAB inicia la participació en 
diversos màsters oficials: Sistemes Agrícoles Periurbans, Agricultura per al Desenvolupament, 
Paisatgisme, Aqüicultura i Enginyeria Biotecnològica.  

El curs 2009-2010, l´ESAB inicia la docència dels nous graus en Enginyeria Agrícola, Enginyeria 
Agroambiental i del Paisatge, Enginyeria Alimentària i Enginyeria dels Sistemes Biològics i en el curs 2014-
15 s’inicia el Màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de 
Bioprocessos. Des del curs 2015-2016 també s’imparteix docència en el Grau en Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques (interuniversitari UB-UPC). 

Actualment l´ESAB també acull les seus de les entitats següents: 

- CREDA-Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (http://www.creda.es/) 

- Fundació Miquel Agustí (http://fundaciomiquelagusti.com/) 

- Clúster Agroalimentari (http://clusteragroalimentari.upc.edu) 

Composició actual. Estudiants 

El curs 2016-2017, els 4 graus i màster oferts per l´ESAB comptaven amb un total de 721 estudiants, dels 
quals 705 pertanyents a estudis de primer cicle. L´evolució de la demanda i nombre d´estudiants de nou 
accés ha estat positiva a partir de l´inici dels nous graus i del màster. 

El curs 2016-2017 es titularen 70 estudiants de grau i 8 del Màster KET4FOOD+BIO (+ 2 pendents de 
defensar TFM a finals d’octubre).  

Composició actual. Personal d'administració i serveis 

L'escola ESAB rep suport administratiu i tècnic de la Unitat transversal de Gestió (UTG) del Campus del 
Baix Llobregat. Aquesta unitat té com a objectiu bàsic la implantació, desenvolupament, coordinació, 
seguiment i optimització dels serveis en coordinació amb les diferents escoles i departaments presents al 
Campus i en coordinació amb els Serveis Generals de la UPC. L'estructura i serveis oferts per la UTG del 

http://www.creda.es/
http://fundaciomiquelagusti.com/
http://clusteragroalimentari.upc.edu/
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campus es descriuen a https://cbl.upc.edu/ca/els-serveis/unitat-transversal-de-gestio. 

Composició actual. Professorat 

El curs 2016-17, l´ESAB estava composta per un total de 103 professors amb assignació a l´escola (83 
permanents + 20 associats). Els departaments de la UPC amb més participació a la docència dels graus i 
màster del centre son: 

DEAB - Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia 
FIS- Física  
MAT - Matemàtiques 
EEL – Enginyeria Electrònica  

La recerca desenvolupada pels professors, grups i departaments de la UPC es pot consultar mitjançant el 
portal de recerca: http://futur.upc.edu/. 

Òrgans de govern 

L'ESAB disposa de tres òrgans col·legiats pel govern (Junta, Comissió Permanent i Comissió d’Avaluació 
Acadèmica), la representació i el compliment de les seves funcions. Les funcions i funcionament de tots 
aquests òrgans estan regulats al Reglament de l'ESAB (http://esab.upc.edu/ca/escola/qui-som). 

Equip directiu 

Seguidament es descriuen les persones que formen l´equip actual i les seves funcions. 

Directora: Anna Gras Moreu 
 
Secretària Acadèmica: Agnès Hereter Quintana 
Sotsdirector Cap d'Estudis: Xavier Fàbregas Bargalló 
Sotsdirectora Planificació Acadèmica i Mobilitat: Mònica Blanco Abellán  
Sotsdirector de TIC i Infraestructures: César Ornat Longaron 
Sotsdirectora de Promoció i Relacions externes: Nuria Cañameras Riba 

 
 

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

 

Nom i Cognoms 
 

Càrrec 
 

Col·lectiu 

   

Anna Gras Directora PDI 

Mònica Blanco 
 

Sotsdirectora de Planificació 
Acadèmica i Mobilitat 
 

PDI 

Mercè Raventós 
 

Coordinadora Màster 
KET4FOOD+BIO 

PDI 

Xavier Fàbregas Cap d’Estudis PDI 

Agnès Hereter Secretaria Acadèmica PDI 

Nuria Cañameras Sotsdirectora de Promoció I 
Relacions externes 

PDI 

Cèsar Ornat Sotsdirector de TIC I 
Infraestructures 

PDI 

https://cbl.upc.edu/ca/els-serveis/unitat-transversal-de-gestio
http://futur.upc.edu/
http://esab.upc.edu/ca/escola/qui-som
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Laura López Representant estudiants Estudiant 

Ramon Pallàs Representant PDI PDI 

Mercè Gironès Representant PAS PAS 

 

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació 

Les fases més destacables del procés seguit en l´elaboració de l´autoinforme han estat: 

o Nomenament dels membres del Comitè d’Avaluació Interna (CAI). Comitè format pels membres de 
l´equip directiu, la coordinadora del Màster, 1 representant del PDI, 1 representant del PAS i un 
representant dels estudiants. La composició del CAI va ser aprovada en la sessió de la Comissió 
Permanent del dia 5 de juliol de 2017. 

o Comunicació al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) dels membres del CAI 
(13/07/2017). 

o Juliol: Reunions prèvies amb membres del GPAQ de la UPC, per part de la Sots-directora de 
Planificació Acadèmica i Mobilitat. 

o Juliol: Elaboració d´un primer esborrany de l´autoinforme per part d´alguns membres del CAI (Sots-
directora de Planificació Acadèmica i Mobilitat, Sots-directora de Promoció i Relacions externes i 
Coordinadora del Màster) amb la col·laboració de professors de les assignatures escollides com a 
representatives del Màster. 

o 18 de juliol: Enviament del primer esborrany a tots els membres del CAI per al seu estudi i reflexió. 
o Inicis de setembre: Elaboració d’un segon esborrany a partir de les aportacions rebudes per part 

dels membres del CAI. 
o 18 de setembre: Enviament del segon esborrany de l´autoinforme a la resta dels membres del CAI. 
o 22 de setembre: Reunió del CAI per a discutir l´esborrany de l´autoinforme amb totes les 

observacions realitzades pels membres de la comissió. 
o 29 de setembre: Elaboració de l´autoinforme provisional que s´envia al GPAQ de la UPC. 
o 2 d’octubre: Lliurament de l’autoinforme provisional al GPAQ per a la seva revisió. 
o 6 d’octubre: Retorn del autoinforme revisat pel GPAQ. 
o 16 d’octubre: Comunicació als membres del CAI dels suggeriments del GPAQ. 
o 16-20 d’octubre: S'incorporen gran part dels suggeriments fets pel GPAQ. 
o 20 d’octubre: Informació pública de l'autoinforme a tota la comunitat universitària de l´ESAB al 

Campus Virtual ATENEA.  
o 24 d’octubre: Elaboració de la versió definitiva de l´autoinforme tenint en compte, si s'escau, els 

suggeriments procedents de la informació pública del document. 
o 25 d’octubre: Reunió final del CAI. 
o 25 d’octubre: Aprovació de l'autoinforme per part la Junta d’Escola de l´ESAB. 
o 2 de novembre: Lliurament del document definitiu al GPAQ de la UPC. 

 

Valoració de la implicació dels agents i de les evidències aportades 

Els agents implicats en l'elaboració de l'autoinforme han mostrat un alt grau d'implicació i compromís. El 
professorat a qui s'ha demanat mostres d'execucions s'ha mostrat molt interessat en col·laborar i ha 
facilitat mostres d'exàmens i treballs amb escreix. El personal d'administració i serveis del Campus del Baix 
Llobregat (administratius i informàtics) ha col·laborat facilitant dades, estadístiques i ajudant en tot el que 
ha calgut per a la redacció de l'informe. En particular, els tècnics informàtics han preparat aplicacions de 
cerca i consulta al Sistema d'Informació Acadèmica i de Recursos del CBL (SIA) sobre les diferents bases 
de dades que contenen informació rellevant. De les respostes rebudes per correu electrònic i dels 
comentaris personals es pot deduir l’alt grau de satisfacció i la consideració d’utilitat del procés. 

Les evidències i la informació utilitzades per a l'elaboració del document han estat considerats suficients i 
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adequades pels membres del CAI. La qualitat de les evidències i la informació utilitzada està garantida 
perquè majoritàriament prové de les bases de dades oficials de la UPC, especialment del GPAQ. El CAI 
garanteix que les mostres d'execucions aportades són mostres reals. 

Els col·lectius implicats en aquest procés (PDI, PAS, estudiants) han manifestat un alt grau de satisfacció 
perquè aquest procés serveix per constatar la qualitat de l'ESAB i detectar alguns aspectes que es poden 
millorar i per tant es considera que ha estat útil. 
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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. 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 

Según consta en el informe de evaluación de la solicitud de verificación elaborado por AQU Catalunya, el 
perfil de formación (redactado en el apartado de competencias de la Memoria de Verificación de la 
Titulación) fue valorado como adecuado, tanto por lo que se refiere a su formulación, como a la estructura, 
contenido y nivel académico. En la web del centro se puede consultar la Memoria de Verificación de la 
Titulación y el correspondiente informe de evaluación de la solicitud de verificación elaborado por AQU 
Catalunya (evidencia E1.1). 

 
 
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. 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 

Según consta en el informe de evaluación de la solicitud de verificación elaborado por AQU Catalunya, la 
propuesta de plan de estudios fue evaluada por la Comisión Específica de Ingeniería y Arquitectura de la 
Comisión de Evaluación de la Calidad. Dicha comisión acordó valorar favorablemente la propuesta de plan 
de estudios. En la web del centro se puede consultar la Memoria de Verificación de la Titulación y el 
correspondiente informe de evaluación de la solicitud de verificación elaborado por AQU Catalunya 
(evidencia E1.1). 

 
 
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. 

Aquest màster s’ofereix des del curs 2014-15, la memòria de verificació es consultable a l’evidència E1.1. 

L’oferta de places és de 20. Cada curs es realitzen diverses accions de promoció, com la participació en el 
Saló Futura, sessions de difusió a diversos centres de la UPC i accions pròpies del centre (per exemple 
díptics de promoció en diversos idiomes, que es poden consultar a l’evidència E1.2). La relació entre la 
matricula i l’oferta, tot i l’esforç de promoció, va ser baixa en els dos primers anys (35%). No obstant, a 
partir del curs 2016-17 la demanda ha estat més elevada, del 75% (curs 2016-17) i del 55 % (curs 2017-
18) (Taula 1.1). 

El estudiants de Màster són enginyers, llicenciats o graduats d’àrees afins. Tots presenten un perfil d’accés 

https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-verificacio-masters
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-verificacio-masters
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-verificacio-masters
https://www.dropbox.com/s/vp78p7xvkbi28f4/E1.2.pdf?dl=0
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adient per a la titulació i per això no s’han hagut de fer complements formatius. Tampoc no ha calgut fer 
reconeixement de crèdits.  

La procedència universitària dels estudiants ha estat bastant similar en els primers dos cursos d’impartició 
del màster. En general, la procedència de l’estudiantat que ha cursat el màster és diversa (Taula 1.2). 

La Taula 1.3 mostra la distribució de gènere per curs acadèmic. El percentatge de dones varia segons el 
curs acadèmic. De moment, però, no es tenen prou dades per afirmar que la demanda no depèn del 
gènere de l’estudiant. 
 
Taula 1.1 – Evolució de la ràtio demanda/oferta de places i de la procedència d’estudiants del Màster 

2014-15 2015-16 
 

2016-17 2017-18 

0,35 0,35 
 

0,75 0,55 

 

Taula 1.2 – Procedència universitària del l’estudiantat del Màster 
Universitat 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

UPC 3 (42,8%) 3 (42,8%) 6 (40%) 3 (27,2 %) 

Altres universitats del SUC 1 (14,3%) 1 (14,3%) 2 (13,3%) 4 (36,3 %) 

Altres universitats de l’estat 1 (14,3%) - 4  (26,7%) - 

Universitats estrangeres 2 (28,6%) 3 (42,85%) 3 (20%) 4 (36,3 %) 

 

Taula 1.3 – Presència de la perspectiva de gènere en la impartició de la titulació  
Gènere 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
Dones 2 5 8 8 
Homes 5 2 7 3 
Total 7 7 15 11 

 
 

 
 
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

El Màster KET4food+bio té assignat una professora coordinadora des de els seus inicis. La Comissió 
Acadèmica del Màster formada per la Directora, el Cap d’Estudis i la Coordinadora del Màster es reuneix 
periòdicament, a final de cada quadrimestre i sempre que es consideri adient. 
 
D’acord amb el SGIQ (390.3.3. Metodologia d’ensenyament i avaluació) es realitza anualment una reunió 
de coordinadors d’assignatures amb presència d’algunes membres de l’equip directiu, a la que són 
convidats representants de l’estudiantat. A partir d’aquestes reunions la coordinadora elabora anualment 
l’informe de seguiment de la docència que lliura a la sotsdirecció de planificació acadèmica i mobilitat de 
l’ESAB amb la finalitat de que quedi integrat dins l’informe vinculat al SGIQ (evidència E1.3) i l’informe de 
seguiment del centre (evidència E1.4). 

La distribució horària de les assignatures és programada anualment entre el Cap d’Estudis i la 
Coordinadora del Màster amb la participació dels coordinadors de les assignatures que l’integren. En 
general, permet l’estudiant estar en el centre només en horari de tarda. D’aquesta manera s’aconsegueix 
rendibilitzar al màxim la seva estada diària i disposar del temps lliure necessari per a dedicar-lo, entre 
d’altres, a l’estudi i la realització de treballs que hauran de lliurar. Aquesta disponibilitat horària permet 
compatibilitzar els estudis amb convenis Universitat-Empresa. A més a més, els estudiants tenen l’opció de 
seguir els estudis a temps parcial, la qual cosa els permet de compaginar estudis amb vida laboral. 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 

 
En cuanto a la coordinación docente, aportamos a continuación indicaciones sobre las reuniones llevadas 
a cabo por la coordinadora del máster con docentes de las de las diversas disciplinas con el objetivo de 
programar estos estudios (2013-2014) y en la puesta en marcha (2014-2015). 
Desde que recibió el encargo de programar este máster la coordinadora se reunió todos los jueves con la 
directora y el jefe de estudios de la ESAB para poner en común los avances en la programación docente 
del máster y para hacer el seguimiento durante la 1ª edición, momento en el que estas reuniones se 
espaciaron según las necesidades y se constituyó la CAM (comisión académica del máster). 

Código de campo cambiado

https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-vsma/
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Las primeras reuniones, de carácter más institucional, fueron con directores de centro y de departamento 
con el fin de determinar el profesorado más adecuado para iniciar contactos para cubrir las áreas temáticas 
que aseguran el cumplimiento de los objetivos fijados en el máster. A modo de ejemplo se indican: 
Reunión con el Director de la EETAC Jordi Berenguer 
Reunión con el jefe de estudios del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) David Artigas 
Reunión con el Vicerrector de Investigación e Innovación F. Xavier Gil 
Reunión con Directores de Departamento de las diversas áreas temáticas vinculadas con el máster y, a 
continuación, con los posibles profesores participantes en el máster. 

- Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
- Organització d'Empreses 
- Enginyeria Telemàtica 
- Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
- Enginyeria Electrònica 
- Teoria del Senyal i Comunicacions 

 
También se realizaron numerosas reuniones con empresas del sector, colegios profesionales, con la 
administración y centros de investigación con el fin de determinar los intereses y posible participación en el 
máster desde distintos puntos de vista (convenios de prácticas, TFM, temas de mayor interés). 

Desde la 1ª edición, el contacto de la coordinadora del máster con los coordinadores de las asignaturas, 
así como con cada uno de los profesores, ha sido constante y fluido por lo que las reuniones anuales de 
coordinación junto con el equipo directivo indicadas se han considerado adecuadas y suficientes para el 
seguimiento del máster. 

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

sobre els resultats de la titulació. 

Tal com es comenta i analitza a l’estàndard 4 d’aquest informe i d’acord amb el reglament de l’ESAB 
(evidència E1.5), es considera que el professorat que imparteix la docència en el Màster compleix la 
normativa vigent.  

Tal com ja s’ha indicat a l’apartat 1.3 no ha calgut fer reconeixement de crèdits als estudiants que han 
cursat o cursen el Màster. 

 
 
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments i del 

procés d’acreditació de l’ensenyament.  

Des de la implantació del Màster no s’han introduït modificacions en els períodes de seguiment. 
 
 
  

http://esab.upc.edu/ca/escola/qui-som
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

El centre docent informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les característiques del programa i 
sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.  
 
 
2.1  El centre docent publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 

característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

La informació referent a les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu són 
accessibles al públic i estan publicades als webs de la UPC i l´ESAB. Aquesta informació és revisada i 
actualitzada regularment,. La direcció de l´Escola vetlla per facilitar l´accés a tota la documentació 
mitjançant la pàgina web de l´ESAB com a portal principal, des del qual s´accedeix a la resta de portals i 
serveis de demanda i difusió d´informació. 

Per als continguts amb les dimensions i indicadors més destacables es poden consultar les evidències 
següents: 
accés als estudis: E2.1 
matrícula: E2.2 
pla d’estudis: E2.3  
planificació operativa del curs 

• calendari acadèmic: E2.4 
• Guia dels estudis de l’ESAB: E2.5 
• Guia docent de les assignatures del Màster: E2.6 
• espais virtuals de comunicació: E2.7 
• aules, laboratoris, espais informàtics: E2.8 
• biblioteca: E2.9 
• material recomanat a l’estudiant: està indicat a les guies docents de les assignatures 
• acollida: la coordinació del Màster realitza un pla d’acollida personalitzat  

informació i tràmits acadèmics: E2.10 
professorat: 

• professorat de la titulació: El professorat del Màster està format per un mínim de 30 professors de 
la UPC a temps complet. 

• perfil acadèmic: El professorat assignat al Màster és pertinent d’acord amb les característiques de 
la titulació. Més del 70% del professorat és CU o TU amb sexenni viu i la impartició de la docència 
dins del màster es troba fortament vinculada al conjunt de la seva activitat docent i de recerca. 

• informació de contacte: http://directori.upc.edu/directori/ 
pràctiques externes/ professionals: E2.11. 
programes de mobilitat: E2.12 
treball final de màster: E2.13 
A la memòria acadèmica del centre es fa pública la informació rellevant per a tots els grups d’interès 
(evidència E2.14).  
Els principals indicadors relacionats amb aquestes dimensions, a més dels de resultats acadèmics i 
d’inserció laboral, són consultables a les evidències: 

• centre: E2.15  
• màster: E2.16 i E2.17 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 
 
El proceso 390.7.1. Publicar la información y rendir cuentas sobre los programas formativos, del SGIC de 
la ESAB, establece el sistema por el cual el centro publica, actualiza y mejora la información relativa a su 
actividad para el conocimiento de los grupos de interés (evidencia: 
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%
20Qualitat/documentacio-audit/7.1.publicar-la-informacio-i-retre-comptes-sobre-els-programes-
formatius.pdf). La gestión de las incidencias y reclamaciones de cada curso se puede consultar en los 
informes de seguimiento de la calidad (evidencia E1.3). 
 
La web de la ESAB es la principal vía de comunicación, información y promoción del centro de cara a 
todos los grupos de interés. Es la plataforma en la que está disponible toda la información actualizada 

https://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://mitra.upc.es/SIA/INFOWEB.CALENDARI?w_codi_vista=1089&w_format=UD&w_f_dates_dif=I&w_comentari_intern=&w_m_obs=S&w_nomes_nou_quadri=S&w_ang=&b=https%3A%2F%2Fmitra.upc.es%2FSIA%2FINFOWEB.CALENDARI%3Fw_codi_vista%3D1089%26w_format%3DUD%26w_f_dates_dif%3DI%26w_comentari_intern%3D%26w_m_obs%3DS%26w_nomes_nou_quadri%3DS%26w_ang%3D
http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/pla-destudis
https://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/calendari-academic/calendari%20academic
http://esab.upc.edu/ca/estudis-cat
http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php
https://esab.upc.edu/ca/escola/espais
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-del-baix-llobregat
https://cbl.upc.edu/ca
http://directori.upc.edu/directori/
https://esab.upc.edu/ca/esab-empreses/practiques-academiques-externes-1
https://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/Mobilitat
http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-academica/normativa-de-treball-final-de-master-tfm/view
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/memories-academiques
https://www.upc.edu/portaldades/ca/dades_estadistiques
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/24080327861/estudi/77858
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/7.1.publicar-la-informacio-i-retre-comptes-sobre-els-programes-formatius.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/7.1.publicar-la-informacio-i-retre-comptes-sobre-els-programes-formatius.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/7.1.publicar-la-informacio-i-retre-comptes-sobre-els-programes-formatius.pdf
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq


Informe d'Acreditació [ESAB]  13/48 

 
 
sobre las características de las titulaciones, su desarrollo operativo y los resultados obtenidos. La gestión 
de esta web recae en la Secretaria Académica del centro, que es la responsable de actualizar sus 
contenidos y de su mantenimiento. Todos los grupos de interés pueden escribir a la dirección 
esab.info@upc.edu solicitando información sobre cualquier tema relacionado con la ESAB. Para llegar a 
todos los grupos de interés, también se utilizan otras herramientas de comunicación y difusión de la 
información, como son: correo electrónico, tablón de anuncios, pantallas informativas, intranet, campus 
virtual Atenea, Facebook y, recientemente, Whatsapp. 
 
En relación al Máster KET4Food+Bio, éste dispone de una web propia con información actualizada sobre 
las características de la titulación (acceso, plan de estudios y organización), gestionada por la Secretaria 
de Dirección del centro (evidencia E2.1). Por otro lado, desde que empezó el Máster se han recibido más 
de 400 correos electrónicos solicitando información relativa a la titulación en el buzón de 
esab.info@upc.edu y  de la Coordinadora del Máster. Además, toda la comunidad ESAB puede consultar 
los acuerdos de los órganos de gobierno del centro y, en particular, todos los acuerdos relacionados con el 
Máster KET4Food+Bio. 
 
El proceso 390.3.7. Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias, del SGIC de la ESAB, define 
cómo el centro garantiza la correcta gestión de las incidencias que se producen y que le son comunicadas 
por los diversos grupos de interés, para mejorar los Servicios prestados por el centro (evidencia E3.12). En 
la web de la ESAB hay un buzón de incidencias y sugerencias, para facilitar la presentación de 
comentarios, quejas o sugerencias por parte de los grupos de interés (evidencia: 
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de
%20Qualitat/bustia-dincidencies). 
 

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

La informació relativa als principals resultats acadèmics i de satisfacció és consultable a les evidències 
següents: E2.18, E2.19 i E2.20. 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 

 
La ESAB elabora cada curso académico la Memoria Académica del centro, una herramienta para rendir 
cuentas de cara a los diversos grupos de interés. En la web de la ESAB se pueden consultar las memorias 
académicas (evidencia E2.14).  
En el apartado Cifras de la ESAB de la web del centro hay enlaces directos a los indicadores docentes del 
AQU (Winddat) y a los datos estadísticos y de gestión de la UPC (evidencia: 
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/xifres-de-lesab).  En ambos casos se puede 
consultar un conjunto exhaustivo de indicadores de las titulaciones de la ESAB, tanto de tipo académico, 
como relativo a la satisfacción de los diversos grupos de interés (PDI, PAS, estudiantes). Sin embargo, 
desde nuestro centro somos conscientes de que no siempre dichas entidades tienen la información 
referida actualizada ni completa. Por ejemplo, los resultados de la satisfacción del PDI - ESAB se pueden 
consultar en el enlace: http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi, pero al acceder a esta plataforma 
sólo se encuentran los resultados del año 2014. No se dispone de resultados de satisfacción del PAS del 
centro. Por otro lado, la información disponible a menudo se encuentra dispersa en diferentes plataformas, 
lo cual desde nuestro punto de vista dificulta la visualización y análisis de los datos.  
  

Por último, la información relativa a la verificación, seguimiento y acreditación de la titulación se publica en 
el apartado Marco VSMA de la web de la ESAB (evidencia E.3.4). 

 
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. 

La informació relativa al SGIQ del centre i els informes i documentació pertinent es pot consultar a 
l’evidència E2.21. 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 

mailto:esab.info@upc.edu
http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-general
mailto:esab.info@upc.edu
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.7.gestio-incidencies-reclamacions-i-suggeriments.pdf
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/bustia-dincidencies
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/bustia-dincidencies
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/24080327861/estudi/77858/42156
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/memories-academiques
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/xifres-de-lesab
http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/marc-vsma
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
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En el apartado Sistema de Calidad de la web de la ESAB se publica la información relativa al SGIC del 
centro (evidencia E2.21). La información que aparece en la web es revisada y actualizada regularmente y 
se compone de las partes siguientes: 
- Procesos del SGIC de la ESAB. 
- Informes y desarrollo del SGIC (indicadores, informes de los procesos, informes del rendimiento 
académico, informes de seguimiento de la calidad). 
- Marco VSMA. Se publican las memorias de verificación, informe de seguimiento e información sobre los 
procesos de acreditación de todas las titulaciones que se imparten en la ESAB, principalmente los grados. 
Ahora bien, en el Informe de Seguimiento del Centro (ISC) se puede consultar información sobre el 
seguimiento del Máster KET4Food+Bio (evidencia E1.4). 
- Informes de Verificación del Máster KET4Food+Bio, donde se pueden consultar la Memoria de 
Verificación de la Titulación y el informe de evaluación de la solicitud de verificación elaborado por AQU 
Catalunya (evidencia: E1.1). 
- Buzón de incidencias. 

 
 
  

Código de campo cambiado

https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-vsma/
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-verificacio-masters
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 

El centre docent disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i implementat que 
assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació. 
 
 
3.1  El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny, aprovació, seguiment i acreditació de 

les titulacions. 

El SGIQ de l’ESAB es va elaborar seguint les directrius del programa AUDIT, i fou certificat el 15 de 
desembre de 2011 (E3.1). La seva implantació es va assolir en el curs 2015-2016. Dins del SGIQ de 
l’ESAB, el procés 390.2.1. GARANTIR LA QUALITAT DELS PROGRAMES FORMATIUS (vegeu Taula 
3.1) estableix la metodologia per la qual l´ESAB determina la seva proposta d´oferta formativa i revisa i 
millora, de forma sistemàtica, la programació i el desenvolupament de les titulacions oficials que oferta, per 
garantir no tan sols l´acompliment dels objectius establerts en els seus programes formatius, sinó també 
l´actualització dels mateixos per assolir la màxima satisfacció dels seus grups d´interès. D’acord amb 
aquest procés i l’acord núm. 44/2017 del Consell de Govern de la UPC, l’equip directiu i la Comissió 
Permanent són els responsables de l’anàlisi dels principals indicadors dels resultats acadèmics: crèdits 
matriculats, taxes indicadores de resultats, qualificacions obtingudes, grau de satisfacció estudiants, guies 
docents i altres resultats. Aquesta anàlisi està reflectida en els informes anuals de rendiment acadèmic 
(cursos 14-15, 15-16 i 16-17) i de seguiment de la qualitat (cursos 14-15, 15-16 i 16-17). Tots ells són 
públics i es poden consultar a la web del centre (evidència E3.2). 
 
El procés de disseny i aprovació de totes les titulacions (acreditació dels graus i verificació del Màster 
KET4food+bio) va seguir el SGIQ que té present els diferents grups d'interès.  
 
El Consell de Govern va aprovar la modificació del reglament l’organització i funcionament de l'ESAB 
(acord núm. 44/2017). Es va revisar el SGIQ de l’ESAB per adaptar-lo a aquest canvi de normativa, i 
també al procés d'acreditació de les titulacions (vegeu proposta de millora 390.M.35.2014). Arran 
d’aquesta revisió, es considera que el SGIQ implementat és complex i que hi ha massa agents implicats. 
Es proposa estandarditzar el SGIQ del centre en relació a la resta de la comunitat UPC (vegeu proposta de 
millora 390.M.64.2016). En aquest sentit, s’està treballant amb la resta de la comunitat UPC involucrada en 
els processos de qualitat per tal de poder arribar a aconseguir una estandardització dels processos que 
permetin poder implementar encara amb més èxit el SGIQ dels centres.  

En relació a les propostes de millora exposades en l’informe d’avaluació de seguiment de l’AQU 
04/09/2017 (evidència AQU_04092017) destaquem el punt següent, que afecta a l’Estàndard 3: Segons 
l'informe d’avaluació externa del centre, elaborat per la CAE el novembre de 2014 (evidència CAE2014), 
l’ESAB va assolir tots els estàndards, excepte l’estàndard 3. La CAE va decidir valorar l’estàndard 3 amb el 
nivell “se alcanza con condiciones”, atès que el centre encara no havia finalitzat el procés d’implantació 
total del SGIQ. Tal com s’ha indicat, el curs 2015-2016 ja es va implantar plenament el SGIQ del centre. A 
la taula 3.1 s’han afegit les evidències de cada procés del SGIQ de l’ESAB i, en general, s’han afegit 
reflexions quant al grau d’implementació i valoració del SGIQ. En conseqüència, creiem que s’ha aportat 
informació suficient que mostra que l’Estàndard 3 s’ha abordat de manera adient. En aquest mateix informe 
la CAE considerava que el pla de millora presentat en aquells moments proposava accions massa generals 
i poc definides. Considerem que les propostes de millores actuals són concretes i específiques i per tant 
s’ha facilitat la seva execució. 
 

 
 
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. 

Els informes anuals de seguiment de la docència han estat elaborats per la coordinadora del Màster. Els 
indicadors del SGIQ han estat redactats, revisats i aprovats per l’equip directiu i la Comissió Permanent. 
D’acord amb el SGIQ, s’han elaborat diferents documents vinculats al Màster (promoció, informe de 
seguiment de la docència, informe de rendiment acadèmic, informe de seguiment de la qualitat, pràctiques 
externes…) per tal d’analitzar i rendir comptes dels diferents processos indicats en la taula 3.1. 

 

http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/certificat-audit-emes-per-laqu
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
https://www.dropbox.com/s/wqczyrqtvpvuj40/AQU_04092017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7yxjmy8uvw78z43/CAE2014.pdf?dl=0
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Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 

 
El proceso del SGIC de la ESAB 390.6.1. Recogida y análisis de resultados define el procedimiento y 
mecanismo para recogida y análisis de los resultados correspondientes al aprendizaje, la orientación 
laboral y la satisfacción de los grupos de interés, así como de cualquier otro resultado que pueda afectar a 
la calidad de la formación impartida. Los indicadores de los cursos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 se 
pueden consultar en la web de la ESAB (evidencia E1.3). Siguiendo las directrices marcadas por el SGIC 
del centro, el análisis y valoración de los resultados se recoge en los diferentes informes relativos a 
rendimiento académico, seguimiento de la calidad, orientación profesional, movilidad, promoción, acogida y 
prácticas externas, que se pueden consultar en la misma evidencia E1.3. Así mismo, en estos informes 
sobre resultados se reflexiona sobre la satisfacción de los diferentes grupos de interés y se proponen 
posibles medidas correctoras y de mejora. 
 
En relación al Máster KET4Food+Bio, la convocatoria y el resumen de las diversas reuniones con el 
profesorado del máster, convocadas por la coordinadora, se pueden consultar en el siguiente enlace: 
https://www.dropbox.com/s/nu9h7zu517gee6f/Estandard%203%20Convocatoria%20y%20resumen%20reu
niones%20con%20el%20profesorado%20master.doc.docx?dl=0 

Sin embargo, se ha detectado la necesidad de formalizar las reuniones de seguimiento y coordinación del 
Máster y para ello se ha incorporado una nueva propuesta al aplicativo del Plan de Mejora del centro 
(390.M.70.2018). 

Per a la majoria dels documents (plans, valoracions, informes, ...) relacionats amb els diferents processos, 
podeu consultar les evidències E3.3 i E3.4. 
Taula 3.1 – Documentació elaborada pel centre i activitats realitzades en relació al SGIQ 

Procés Resultats  Evidències 

2.1. Garantir la qualitat dels 
seus programes formatius. 

Informes anuals de rendiment acadèmic 
elaborats per la Sots-direcció de Planificació 
Acadèmica i Mobilitat, revisats i aprovats en 
Comissió Permanent.  

E3.5: 390.2.1. 

3.1. Definició de perfils 
d’ingrés/graduació i 
admissió. 

 

Pla de promoció. Anàlisi del seu compliment. 
Els resultats es presenten a Comissió 
Permanent dins del informes de seguiment de 
la qualitat. 

E3.6: 390.3.1. 

Resultats del procés de matriculació inclosos 
dins de la Memòria acadèmica. 

3.2. Suport i orientació als 
estudiants. 

Revisió anual del PAT del centre.  E3.7: 390.3.2. 

Pla d’acollida. Anàlisi del seu compliment. Els 
resultats es presenten a Junta dins del 
informe de seguiment de la qualitat. 

3.3. Metodologia 
d’ensenyament i avaluació 

Els informes de seguiment de la docència són 
redactats pels coordinadors de titulació i són 
analitzats per la Comissió de Qualitat. 
S’inclouen en el Informe de rendiment 
acadèmic que és aprovat per la Comissió 
Permanent. 

E3.8: 390.3.3. 

3.4. Gestió de la mobilitat de 
l’estudiant  

Els resultats del Pla de mobilitat són recollits 
anualment en el informe de seguiment de la 
qualitat. 

E3.9: 390.3.4. 

3.5. Gestió de l’orientació 
professional 

Anualment s’analitzen els resultats I les 
accions realitzades. Aquest anàlisi és també 
recollit en l’informe de seguiment de la 
qualitat. 

E3.10: 390.3.5. 

3.6. Gestió de les pràctiques Els resultats de les pràctiques d’empresa es E3.11: 390.3.6. 

Con formato: Fuente: Sin Negrita

https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
https://www.dropbox.com/s/nu9h7zu517gee6f/Estandard%203%20Convocatoria%20y%20resumen%20reuniones%20con%20el%20profesorado%20master.doc.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nu9h7zu517gee6f/Estandard%203%20Convocatoria%20y%20resumen%20reuniones%20con%20el%20profesorado%20master.doc.docx?dl=0
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/marc-vsma
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/2.1.garantir-la-qualitat-dels-seus-programes-formatius.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.1.definicio-de-perfils-de-ingres-graduacio-i-admissio.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/13.2.suport-i-orientacio-als-estudiants.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.3.metodologia-ensenyament-i-avaluacio.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.4.gestio-mobilitat-estudiant.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/13.5.gestio-de-orientacio-professional.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.6.gestio-de-les-practiques-externes.pdf
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externes difonen als grups d’interès a través dels 
informes de seguiment de la docència 

3.7. Gestió d’incidències, 
reclamacions i suggeriments  

 

Les incidències més destacables ja sigui 
reportades per la UTG, per correu o de 
qualsevol altre forma són discutides i 
analitzades a nivell d’equip directiu, Comissió 
permanent i Junta, atenent al grau 
d’importància. 

E3.12: 390.3.7. 

4.1. Definició de les 
polítiques del PDI i PAS 

4.2. Captació i elecció de 
PPDI i PAS 

4.3. Formació de PDI i PAS 

4.4. Avaluació, promoció i 
reconeixement de PDI i PAS 

Actualment la UPC, i pel que afecta a l’ESAB, 
no està executant una política de contractació 
de nou professorat estable. Les baixes es 
cobreixen amb professors associats. 

El professorat de l’ESAB realitza tant cursos 
promoguts per l’ICE, com d’altres realitzats 
per diferents entitats. 

El professorat és avaluat anualment per la 
pròpia universitat. 

E3.13: 390.4.1. 

E3.14: 390.4.2. 

E3.15: 390.4.3. 

E3.16: 390.4.4. 

5.1. Gestió i millora dels 
recursos materials 

5.2. Gestió i millora dels 
serveis 

Les actuacions en millora d’espais i 
equipaments es presenten en Junta d’Escola.  

Es valora el nivell d’ús d’espais.  

S’analitza el grau de satisfacció de 
l’estudiantat. 

E3.17: 390.5.1. 

E3.18: 390.5.2. 

6.1. Recollida i anàlisi de 
resultats 

Anualment es revisen els indicadors per part 
de la Comissió Permanent i per l’equip 
directiu. 

La Comissió de Qualitat analitza els resultats 
globals dels diferents processos. 

E3.19: 390.6.1. 

7.1. Publicar la informació i 
retre comptes sobre els 
programes formatius  

 

Aquest procés defineix com l’ESAB garanteix 
l’accés a la informació al conjunt de grups 
d’interès interns i externs del centre.  
 
També defineix com publica la informació 
referent a les seves titulacions i els resultats 
formatius obtinguts, amb l’objectiu de donar a 
conèixer l’activitat de l’ESAB en l’àmbit 
extern. 

 

E3.20: 390.7.1 

 

 
 
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 SGIQ implantat facilita una millora contínua de la titulació impartida. Els responsables dels diferents 
processos analitzen els resultats obtinguts (anàlisi i valoració dels indicadors establerts) i proposen accions 
de millora. El pla de millora és un marc adequat que convida a la reflexió sobre la bondat de la proposta 
formativa de manera global i dels resultats obtinguts. La recopilació dels indicadors i evidències són una 
bona font per tal d’avaluar de manera sectorial els recursos docents, els processos acadèmics, els plans 
d’estudi, els resultats i la percepció dels estudiants en relació als plans formatius. Valorem que les millores, 
que sorgeixen a partir de l’avaluació dels indicadors especificats en el nostre SGIQ i revisats i aprovats 
anualment per la Comissió Permanent, són un bon instrument de seguiment de la titulació. D’altra banda, 
per obtenir el màxim benefici de les millores proposades és requeriria de més recursos. 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 

 

http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.7.gestio-incidencies-reclamacions-i-suggeriments.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/4.1.definicio-de-les-politiques-de-pdi-i-pas.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/4.2.captacio-i-seleccio-de-pdi-i-pas.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/4.3.formacio-de-pdi-i-pas.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/4.4.avaluacio-promocio-i-reconeixement-de-pdi-i-pas.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/5.1.gestio-i-millora-dels-recursos-materials.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/5.2.gestio-i-millora-dels-serveis.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/6.1.recollida-i-analisi-dels-resultats.pdf
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/7.1.publicar-la-informacio-i-retre-comptes-sobre-els-programes-formatius.pdf
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A partir de los informes indicados anteriormente, el equipo directivo de la ESAB elabora las diversas 
propuestas del Plan de Mejora. El Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad (GPAQ) de la UPC puso 
en marcha en el curso 2015-2016 un nuevo aplicativo (https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/) de 
apoyo a la gestión del plan de mejora de los centros que permite tener un control sistematizado de su 
implementación y facilita la introducción de la información de manera ágil sobre el estado de las diversas 
actuaciones planteadas. La relación de propuestas de mejora mostradas en el autoinforme pone de 
manifiesto que la ESAB ya está usando este aplicativo desde el curso 2015-2016. En las diferentes 
propuestas de mejora se hace un diagnóstico de la problemática, se identifican los responsables, y se 
expone el calendario previsto, las acciones a llevar a cabo y los indicadores a alcanzar. 

 
  

https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
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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. 

Sobre les qualificacions i reconeixements externs:  
 
La major part de la docència s’encarrega a diferents departaments de la UPC. La plantilla de professorat 
vinculat al Màster està formada majoritàriament per professorat estable i doctor (Taula 4.1).   
 
Taula – 4.1 Tipologia professorat Màster (cursos 2014-2015 i 2015-2016), segons AQU 
 

Categoria Total 
 2014-2015 2015-2016 
Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat) 20 (76.9 %) 43 (71.7 %) 
Permanents (TEU + Col·laboradors) 1 (3.4 %) 9 (15 %) 
Associats 4 (15.4 %) 6 (10 %) 
Altres 1 (3.8 %) 2 (3.3 %) 

 
D’acord amb la valoració anual de qualitat (docència i recerca) que fa la UPC del seu PDI, el professorat de 
l’ESAB en surt molt ben valorat (Taules 4.2 i 4.3). Es considera una valoració favorable AA, AB o BA, per 
docència i recerca respectivament. Una valoració correcta és AC, BC o CC, i els seus inversos. La 
valoració amb una categoria D per docència o per recerca indiquen que cal una millora del professor o 
professora, i finalment la valoració DD implica la necessitat d´una actuació de caire urgent per part de la 
unitat bàsica d´adscripció orgànica, en coordinació amb el Vicerectorat de Personal Acadèmic. En el cas 
de l’ESAB la major part de la plantilla docent està avaluada amb una AA o AB i ha augmentat en relació als 
percentatges que es van presentar en l’autoinforme en el procés d’acreditació de les titulacions de grau. 
 
Taula – 4.2  Valoració de la recerca i de la docència del professorat de l’ESAB (curs 2015-16) 

 Recerca A B C D 
Docència A 57,79% 20,55% 9,59% 2,74% 

B 5,48% 1,37% 4,11% 0% 
C 0% 0% 0% 1,05% 
D 0% 0% 0% 0% 

 
Taula – 4.3  Valoració de la recerca i de la docència del professorat de la UPC (curs 2015-16) 

 Recerca A B C D 
Docència A 45,9% 12,6% 8,4% 4,7% 

B 11,8% 4,1% 3,8% 3,3% 
C 0,7% 0,3% 0,3% 0,8% 
D 0,9%% 0,5% 0,9% 1% 

 
Pel que fa al professorat de màster: 
 
El professorat assignat al Màster és pertinent d’acord amb les característiques de la titulació. Més del 70% 
del professorat és CU o TU amb sexenni viu i la impartició de la docència dins del màster es troba 
fortament vinculada al conjunt de la seva activitat docent i de recerca. Al portal FUTUR UPC 
(http://futur.upc.edu/) es pot consultar la producció científica dels investigadors de la UPC i, en particular, 
del professorat del màster.  
 
Pel que fa al professorat de TFM i de pràctiques externes no curriculars: 
 
Els TFM són proposats i assignats pel professorat als estudiants a través d'un aplicatiu específic. Tots els 
treballs oferts són validats per la coordinadora del Màster, per tal de garantir l’encaix de la temàtica i 
professor tutor en la titulació. 
 
Les propostes de realització de les pràctiques externes es fan també a través d'un aplicatiu que ha d'omplir 
l'empresa interessada. L´empresa o institució externa o la coordinadora escull un professor tutor 
pertanyent a la UPC. Si és necessari, la coordinadora del Màster assessora les empreses o institucions 
externes en l´assignació d´aquest tutor d'acord amb l´expertesa dels professors i/o la possible vinculació 

http://futur.upc.edu/
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amb la temàtica del projecte de pràctiques proposat. El sotsdirector de Promoció i Relacions Externes, 
valida tots els projectes de formació abans que es formalitzin els corresponents Convenis de Cooperació 
Educativa. 
 
La coordinació del màster valida el tema del treball i el tutor. Sovint el tutor és proposat pel mateix 
estudiant després de parlar amb ell i consensuar la proposta plegats. A vegades és el tutor qui proposa a 
classe possibles temes de TFM als estudiants. També la coordinació del màster incentiva que hi hagi 
empreses, temes i tutors per oferir als estudiants. 
 
Sobre la satisfacció de l’estudiantat: 
 
Pel que fa a la valoració dels estudiants, aquests tenen la possibilitat de complimentar les enquestes 
estàndard de la UPC sobre cada assignatura i sobre l´actuació docent de cada professor/a. El resultat 
d’aquestes enquestes de satisfacció es analitzat per l´equip directiu i també es valora en les reunions de 
coordinació del Màster. El professorat assignat és valorat positivament i obté un grau de satisfacció molt 
similar a la resta de professors de la UPC, i fins hi tot, generalment, superior (Taules 4.4, 4.5 i 4.6). 
 
Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 
 
En relación a la pregunta “En conjunto estoy satisfecho/a con esta asignatura” nos gustaría destacar que la 
media es satisfactoria en los tres cursos analizados (3,9, 4,6, 3,9, respectivamente). En cuanto a la 
satisfacción de los estudiantes respecto a la actuación del profesorado del Máster, en todos los casos la 
media de la pregunta “Considero que el/la profesor/a es un/a buen/a docente” supera la puntuación de 4. 
Por lo tanto, en general podemos afirmar que los estudiantes del Máster están muy satisfechos tanto con 
las asignaturas cursadas, como con la actuación docente de los profesores. 
  
Taula – 4.4 Grau de satisfacció de l’estudiantat en relació a les diferents assignatures curs 2014-15 
VAL P1 El meu interès en la matèria ha augmentat com a resultat d'aquesta assignatura 
VAL P2 He après i he comprès els continguts d'aquesta assignatura 
VAL P3 He progressat significativament en l'assoliment de les competències genèriques definides per a aquesta assignatura 
VAL P4 Els objectius de l'assignatura estan ben definits 
VAL P5 La utilització de les eines TIC ha millorat el meu procés d'aprenentatge de l'assignatura 
VAL P6 L'avaluació es correspon amb els objectius i el nivell de l'assignatura 
VAL P7 El nivell d'exigència d'aquesta assignatura comparat amb el de les del mateix quadrimestre/curs, ha estat 
VAL P8 De mitjana, les hores per setmana d'aprenentatge autònom en aquesta assignatura han estat 
VAL P9  En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura 

 
 

 
Taula – 4.5 Grau de satisfacció de l’estudiantat en relació a les diferents assignatures curs 2015-16 
 

Assignatura VAL P1 VAL P2 VAL P3 Participació 

390216 ENGINYERIA ALIMENTÀRIA I DELS BIOPROCESSOS: CONTEX 4,3 3,7 4,2 86% 

390218 SENSORITZACIÓ I ADQUISICIÓ DE DADES 3,6 4,4 4 71% 

390220 SISTEMES DE CONTROL I AUTOMATITZACIÓ 4,4 4,4 4,6 71% 

390221 COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ 4,8 5 5 71% 

390222 ESTUDI DE CASOS 4,7 4,7 4,7 86% 

390223 FOTÒNICA APLICADA 4,8 4,8 4,8 71% 

Assignatura 
VAL 
P1 

VAL 
P2 

VAL 
P3 

VAL 
P4 

VAL 
P5 

VAL 
P6 

VAL 
P7 

VAL 
P8 

VAL 
P9 

Participa
ció 

           ENGINYERIA ALIMENTÀRIA I DELS 
BIOPROCESSOS: CONTEX 4,00 4,50 4,25 4,00 4,25 4,75 2,75 1,75 4,25 80% 

ESTUDI DE CASOS 4,50 4,50 4,25 4,25 4,50 4,75 2,75 1,50 4,25 80% 
 
SENSORITZACIÓ I ADQUISICIÓ DE DADES 4,25 3,75 3,75 4,00 3,25 4,00 4,00 2,67 3,50 57% 

SISTEMES DE CONTROL I AUTOMATITZACIÓ 4,75 4,25 4,25 4,00 4,00 4,00 3,50 2,25 4,50 80% 

COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 57% 

FOTÒNICA APLICADA 3,67 3,33 3,33 2,67 3,33 3,50 2,33 1,33 3,33 43% 
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390217 INNOVACIONS TÈCNIQUES EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS 5 5 5 83% 

390219 SISTEMES I EQUIPS DE MESURA 4,6 5 4,6 83% 
 
Taula – 4.6 Grau de satisfacció de l’estudiantat en relació a les diferents assignatures curs 2016-17 

Assignatura VAL P1 VAL P2 VAL P3 Participació 

390216 ENGINYERIA ALIMENTÀRIA I DELS BIOPROCESSOS: CONTEX 3,4 3,6 3,6 64% 

390218 SENSORITZACIÓ I ADQUISICIÓ DE DADES 4,5 4,3 4,1 67% 

390220 SISTEMES DE CONTROL I AUTOMATITZACIÓ 4 3,7 3,9 64% 

390221 COMUNICACIÓ I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ 4,4 4,3 4,3 67% 

390222 ESTUDI DE CASOS 3,1 3,2 3,1 64% 

390223 FOTÒNICA APLICADA 4,5 4 4,4 67% 

390217 INNOVACIONS TÈCNIQUES EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS 4 3,9 4 47% 

390219 SISTEMES I EQUIPS DE MESURA 4,1 4,1 4,1 47% 
 

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

seves funcions i atendre els estudiants. 

Sobre l’estructura de la plantilla del professorat: 
 
Tal com ja s’ha comentat anteriorment el professorat que imparteix docència en el Màster pertany a 
diferents departaments de la UPC. La plantilla està formada bàsicament per professorat estable amb 
dedicació a temps complet a la UPC i la tipologia més comuna de professorat és CU, TU, Agregat i 
Associats. El nombre mitjà de quinquennis oscil·la a l’entorn a 4-5 i el de sexennis entre 2-3.  
 
En el Màster hi participen un gran nombre de professors, tot i que, en molts casos les seves hores de 
docència són reduïdes degut a la especificitat del tema al qual se li assigna la docència, molt vinculada 
a la seva activitat docent i de recerca (Taula 4.7). 
 
Taula 4.7 – Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat i titulació 
 

Titulació Tipologia professorat 14-15 15-16 16-17 
Màster CC, CU, CEU, TU, Agregat 406 754,53 nd 

TEU, Col·laboradors 6 79 nd 
Associat 32 23,32 nd 
Altres 6 7,61 nd 

 
Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 
 
En el siguiente enlace se puede consultar la tabla que registra el nombre del profesorado implicado en 
el máster, así como información sobre su categoría, si es doctor o no, las horas de docencia impartidas 
en el máster y el número de TFM dirigidos: 
https://www.dropbox.com/s/v46r39h0mkneoyf/Estandard%204%20Professors%20Master%20kets%20a
mb%20TFM.xls?dl=0 
 
Sobre la satisfacció de l’estudiantat 
 
A més de la docència impartida, tots els professors fixen unes hores de consulta compatibles amb 
l’horari de classe del Màster, les quals permeten a l’estudiant resoldre els seus dubtes. De manera 
similar, els professors es mostren oberts a respondre les preguntes que poden sorgir durant les 
classes. A més de presencialment, l’estudiantat pot exposar els seus dubtes al professorat 
telemàticament, permetent això obtenir respostes en un breu període de temps. 

 
 

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

investigadora del professorat. 

https://www.dropbox.com/s/v46r39h0mkneoyf/Estandard%204%20Professors%20Master%20kets%20amb%20TFM.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v46r39h0mkneoyf/Estandard%204%20Professors%20Master%20kets%20amb%20TFM.xls?dl=0
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L´Institut de Ciències de l´Educació (ICE) de la UPC elabora una proposta quadrimestral d´oferta general 
de formació del PDI basada en les necessitats que ha detectat i les propostes de millora que són fruit del 
procés d´avaluació del professorat. A la proposta inicial s´hi incorporen els encàrrecs institucionals per part 
del consell de direcció i els que realitzen les unitats bàsiques, així com la informació relativa als ajuts a la 
formació externa. Pel que fa a aquest darrer punt, a partir de les peticions del professorat i d´acord als 
recursos disponibles, es determina el pressupost a assignar als diferents àmbits i els criteris de priorització 
a utilitzar. Aquest conjunt d´actuacions previstes configuren el Pla de formació del PDI. Com que no es 
tracta d´un pla tancat, durant la seva execució s´incorporen els encàrrecs addicionals del consell de 
direcció i/o de les unitats. L'Equip directiu i la coordinació del Màster promouen la participació del PDI en 
les activitats ofertes per l'ICE i/o sol·licita a l'ICE una programació d´activitats de formació específiques en 
aquestes temàtiques. Una part important del professorat de l'Escola ha participat durant aquests darrers 
anys en els cursos i activitats oferts per l'ICE de la UPC. El nombre mitjà de participants és d’uns 20 
professors. Considerant la composició total del PDI de l´escola, la participació en activitats de formació es 
considera adequada i no es realitzen propostes de millora en aquest àmbit. 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 
 
El conjunto de actuaciones previstas configuran el Plan de Formación del PDI, aprobado por la dirección 
del ICE. En el siguiente enlace se puede consultar la oferta formativa del curso 2016-2017: 
http://www.upc.edu/ice/ca/professorat-upc/oferta_formativa 
Al no tratarse de un plan cerrado, durante su ejecución se incorporan los encargos adicionales del Consejo 
de Dirección y/o de las unidades. 

 
 
  

http://www.upc.edu/ice/ca/professorat-upc/oferta_formativa
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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. 

El marc general de les tutories es regeix pel PAT de l’ESAB (evidència E5.1), tal com estableix el procés 
390.3.2. SUPORT I ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS, dins del SGIQ. Tanmateix donada la singularitat i 
procedència diversa del seus estudiants les tutories han estat assignades a la coordinadora del Màster. En 
general, es realitzen 4 reunions presencials/any de tutoria amb la totalitat de l’alumnat. En general, les 
tutories fan referència a temes acadèmics (assignatures, exàmens, convenis universitat-empresa, definició 
TFM, …), personals i professionals. A més a més, a meitat i a final de quadrimestre la coordinadora del 
Màster demana l’opinió per escrit de l’estudiantat en referència a les matèries impartides, amb l’objectiu de 
determinar quines han estat les àrees de coneixement que han despertat més interès en l’estudiantat, i per 
ampliar o reduir les hores dedicades a cada tema. Els estudiants valoren positivament la ràpida resposta 
via mail que la coordinadora del Màster proporciona, així com la disponibilitat per realitzar tutories 
personalitzades. A causa del nombre creixent d’estudiants del Màster, es considera que el PAT de l’ESAB 
hauria de contenir un apartat específic en relació a la titulació del Màster, tal com s’indica a la proposta de 
millora 390.M66.2017.  
 
La Taula 5.1 recull les mitjanes dels resultats dels estudiants de l’ESAB (curs 2016-2017). Malgrat tots els 
esforços del centre per desenvolupar el pla d’acció tutorial, els estudiants no tenen una percepció molt 
elevada d'aquesta tutorització personalitzada, ja que la mitjana de valoració del pla de tutories és de  2.66  
(Taula 5.1, pregunta 1). Tot i que un 20% dels estudiants enquestats estan satisfets o molts satisfets amb 
les tutories, un 26% dels enquestats no respon aquesta pregunta. Un altre factor que pot explicar els 
resultats obtinguts és la baixa participació (16% dels matriculats).  
 
Taula 5.1 – Resultats de l’enquesta de satisfacció dels estudiants de l’ESAB (curs 2016-17), on 1: Molt insatisfet – 5. Molt satisfet 

 Mitjana 
1. Les tutories són útils i contribueixen a millorar el meu aprenentatge. 2.66 
2. Els serveis de suport a l'estudiantat (informació, matrícula, tràmits 
acadèmics, beques, orientació, etc) són adequats. 

3.09 

3. La informació disponible a la pàgina web de la titulació (pla d'estudis, 
guies docents, horaris exàmens, ...) és accessible i m'ha resultat útil.  

3.84 

4. L'entorn virtual Atenea és útil pel meu aprenentatge. 4.17 
5. Les aules (condicionament, equipament, il·luminació, mobiliari, etc) són 
adequades per al desenvolupament del meu ensenyament. . 

3.48 

6. L'equipament dels laboratoris, tallers i espais informàtics són adequats a 
les necessitats dels meus estudis. 

3.71 

7. La resta d'espais per a altres activitats d'estudi (aules d'estudi individuals i 
grupals) responen a les meves necessitats. 

4.11 

8. Les meves queixes i suggeriments han rebut una resposta adequada. 2.83 
9. Les accions d'orientació professional rebudes per part del centre 
(xerrades, fòrums,...) han estat rellevants per al meu aprenentatge. 

2.91 

10. En general, estic satisfet/a amb els recursos i serveis destinats al meu 
ensenyament. 

3.37 

 
A més a més de les orientacions professionals que es puguin donar de forma personalitzada a les tutories, 
l´escola impulsa diferents accions encaminades, en la mesura del possible, a facilitar la inserció en el 
mercat laboral. Entre d’altres es dóna suport a l’organització d’un seguit de tallers orientats a la millora de 
la inserció laboral proposats per UPC Alumni. També s’invita anualment a ex-alumnes del Màster a explicar 
la seva experiència acadèmica i professional. Des de l’inici del Màster l’ESAB té un conveni amb 
Mercabarna (programa d’inserció laboral) per tal de facilitar la incorporació dels estudiants del centre en 
alguna de les 700 empreses especialitzades en el mon agroalimentari establertes en el seu recinte. També 
els estudiants disposen d’un pla d’orientació professional i la seva valoració anual (vegeu evidència E5.2). 
En aquest mateix enllaç també hi ha la informació relacionada amb el procés de suport i orientació a 
l’estudiantat tal com marca el SGIQ del centre. 
 
En el Campus del Baix Llobregat hi ha un servei d'Inserció Laboral que treballa per facilitar les relacions 
entre les empreses i els alumnes i ex-alumnes d´aquesta escola. És gestionat des de Relacions Externes 

https://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/pla-accio-tutorial-2017-18.pdf/view
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
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de la Unitat Transversal de Gestió del campus i funciona en col·laboració amb la UPC. 
 
Al llarg dels diferents cursos, els estudiants del Màster tenen l’oportunitat de visitar diverses empreses i 
centres de recerca de l’àmbit. Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim 
aquí la informació addicional sol.licitada: 
 
A continuación, aportamos la relación de visitas o sesiones prácticas que se realizan a lo largo del curso 
con los alumnos del máster: 

- Fábrica ESTRELLA DAMM, El Prat del Llobregat (Barcelona) 
- MATGAS, Campus UAB, 08193, Bellaterra (Barcelona). Sesión práctica 
- Centro Catalán del Plástico (CCP), C/Colom, 114, Terrassa (Barcelona), www.upc.edu/ccp  
- IRTA Monells, Finca Camps i Armet, Monells (Girona), http://www.irta.cat  
- Fábrica y laboratorio de IMPRESIÓN 3D, BCN3D, Campus del Baix Llobregat, Castelldefels 

(Barcelona) 
- Fábrica Calidad Pascual. Antiga Crta.N-152, Km 74. 08503 Gurb (Vic), 

http://www.calidadpascual.com 
- IQAC, Institute of Advanced Chemistry of Catalonia. CSIC Laboratorio de análisis térmico y 

calorimetría. Sesión práctica. 
- Centro de Investigación en Nanoingeniería (CRnE), https://www.upc.edu/crne/infrastructure 
- Centro Nacional de Microelectrónica CNM (CSIC), Campus UAB, Bellaterra (Barcelona) 
- ARAGOGAMMA Ctra. Granollers a Cardedeu Km 3.5 ; 08520 Les Franqueses del Vallés  
- HISPACK & BTA Barcelona Tecnoalimentaria (Fira Barcelona) 
- IRIS Avda. Carl Friedrich Gauss 11, 08860 Castelldefels,  www.iris.cat  

 
Les estades de pràctiques que realitza el nostre alumnat els hi permet aplicar i complementar els 
coneixements acadèmics assolits, afavorint l´adquisició de competències que els preparin per a l´exercici 
d´activitats professionals.  
 
El mes de juliol de 2017 es va celebrar el II Summer Camp del Gran Consum, un punt de trobada 
d’empleabilitat organitzada a nivell estatal per l’empresa AECOC (www.aecoc.es) (Agrupación de 
Empresas del Sector del Gran Consum) amb el suport de l’ESAB. 
 
El grau de satisfacció de les pràctiques externes (no són obligatòries al Màster) és positiva. Tot i que no es 
realitzen enquestes de satisfacció, aquesta informació ha estat recollida per la coordinadora del Màster a 
partir de contactes directes amb els estudiants i empreses. 
 

 
 
5.2  Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 

característiques de la titulació. 

El procés 390.5.1. GESTIÓ DELS RECURSOS MATERIALS del SGIQ defineix com l´ESAB gestiona els 
recursos econòmics, els equipaments i les infraestructures per tal que els seus programes formatius es 
desenvolupin correctament. 
 
Biblioteca 
S’observa que el nombre de persones físiques que entren a la Biblioteca ha evolucionat de forma 
decreixent aquests darrers anys. En canvi, les visites a Bibliotècnica i UPCommons i les consultes al 
catàleg i als recursos electrònics ha augmentat (Taula 5.2). Aquest comportament ens indica que cada 
vegada la tendència a utilitzar el servei de Biblioteca és a través de l’accés remot. Els estudiants que, 
generalment, no utilitzen la biblioteca ho fan majoritàriament perquè la informació que necessiten ja la 
troben per internet. Com a contraposició hem de destacar que l’evolució de l’ús de les sales de treball en 
grup és altament positiva, i indica que l’alumnat està estimulat en la realització de treballs o estudi en grup. 
 
Taula 5.2 – Dades d’ús de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat1 

Ús dels espais i equipaments     2016 2015 2014 2013 

Nombre de persones que han entrat a la biblioteca 106.979 119.645 138.696 140.707 

http://www.irta.cat/
http://www.calidadpascual.com/
https://www.upc.edu/crne/infrastructure
http://www.iris.cat/
http://www.aecoc.es/
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Nombre de préstecs d'ordinadors portàtils 3.772 6.044 6.983 8.003 

Nombre d'ocupacions de les sales de treball en grup 3.001 3.138 2.925 2.885 

Nombre de préstecs d'equipaments (lectors de llibres electrònics, 
calculadores, memòries USB, etc.) 1.154 1.202 1.077 905 

Ús de les col·leccions     
    

Nombre de préstecs de documents  4.663 5.374 6.353 8.065 

Nombre de documents consultats en sala 2.122 2.054 3.152 2.631 

Formació d'usuaris     
    Nombre d'assistents a les sessions de formació impartides per la 

biblioteca 146 559 711 674 

  
    Ús dels recursos electrònics d'informació (DADES GLOBALS 

SERVEI DE BIBLIOTEQUES) (2)   
    

Pàgines visitades a Bibliotècnica 1.676.316 1.386.448 1.427.157 1.377.143 

Consultes al Catàleg de les Biblioteques de la UPC  1.886.471 1.721.271 1.570.349 1.682.155 

Arxius descarregats de recursos electrònics de producció UPC 
(UPCommons) 9.559.470 10.030.232 7.993.553 8.052.096 

Cerques a recursos electrònics comercials 450.874 459.682 559.315 528.273 

Arxius descarregats de recursos electrònics comercials 764.663 964.567 1.017.154 803.974 

  
   

  
(1) Es donen les dades globals de la Biblioteca del Campus de Castelldefels. No es disposa de dades segmentades 
pels diferents centres docents del campus 

 
  

(2) Són dades globals del conjunt del Servei de Biblioteques, Publicacions i 
Arxius. No es disposa d'informació separada per biblioteca         

 
Les dades disponibles són globals, bé de la Biblioteca del Campus de Castelldefels, bé del Servei de 
Biblioteques, Publicacions i Arxius. Amb aquesta informació no es pot reflexionar sobre la qualitat dels fons 
documentals relacionats amb el Màster. En general, les dades es mantenen des de l’any 2013, excepte el 
nombre de persones que entre a la biblioteca, nombre de préstecs de documents i nombre d’assistents a 
les sessions de formació impartides per la biblioteca, que decreix. També s’observa que el nombre de 
préstecs de portàtils ha davallat, possiblement degut a l’augment de portàtils propis. 
 
El nombre de respostes de satisfacció dels serveis de la biblioteca ha estat baix, per al curs 14-15 tan sols 
55 estudiants de l’ESAB ho van fer (no hi ha informació disponible sobre el curs 15-16). El grau de 
satisfacció dels diferents serveis, espais i equipaments assoleix una valoració de 4,4 (sobre 6 punts). 
Aquest valor ens indica que el grau de satisfacció és correcte però en algun dels paràmetres analitzats 
sembla que els estudiants no estan del tot satisfets. L’enquesta mostra que els serveis més ben valorats 
són les gestions en línia, el servei de préstecs d’ordinadors, la connexió wifi i els espais de treball en grup 
(Taula 5.3). Les col·leccions més ben valorades han sigut els llibres en format paper i la bibliografia 
recomanada a les guies docents de les assignatures. Cal remarcar positivament que, a excepció dels 
Apunts i exàmens (valoració 3,4), les col·leccions restants han estat valorades amb una mitjana superior a 
3,8. L’ordenació de les mitjanes obtingudes mostra que els usuaris tenen una alta satisfacció global, ja que 
en tots els casos s’ha obtingut una mitjana superior a 4, amb una mitjana global de 4,4. 
 
Taula 5.3 – Resultats de l’enquesta de satisfacció dels estudiants (curs 2014-2015) 

 Grau de satisfacció   
 1-Molt 

insatisfet 2 3 4 5 
6-Molt 
satisfet 

NS/NC Mitjana 
(sobre 6) 

Espais i equipaments         
Horari d'obertura 10,6% 12,8% 19,1% 10,6% 25,5% 12,8% 6,4% 3,72 
Nivell de confort - 8,5% 12,8% 25,5% 27,7% 17,0% 6,4% 4,35 
Nivell de silenci 2,1% 12,8% 23,4% 8,5% 40,4% 6,4% 4,3% 3,98 
Nombre de seients 2,1% 14,9% 14,9% 27,7% 29,8% 4,3% 4,3% 3,86 
Espais per al treball en grup 2,1% 4,3% 12,8% 27,7% 27,7% 17,0% 4,3% 4,37 
Ordinadors  2,1% 23,4% 23,4% 14,9% 10,6% 8,5% 6,4% 3,41 
Connexió Wifi 2,1% 2,1% 10,6% 27,7% 25,5% 21,3% 6,4% 4,52 
Serveis         
Informació sobre la biblioteca i el seu 
funcionament 

6,4% 2,1% 10,6% 27,7% 19,1% 14,9% 12,8% 4,18 

Xarxes socials de la biblioteca 
(Facebook, Twitter, etc.) 

2,1% 2,1% 17,0% 8,5% 6,4% 4,3% 14,9% 3,68 

Servei de préstec de documents - 6,4% 12,8% 10,6% 31,9% 17,0% 12,8% 4,51 
Servei de préstec d'ordinadors portàtils 4,3% 6,4% 17,0% 21,3% 23,4% 4,3% 6,4% 3,86 
Formació en l'ús dels recursos 
d'informació (ús del Catàleg, Mendeley, 
…) 

6,4% 4,3% 10,6% 17,0% 25,5% 8,5% 14,9% 4,06 
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Gestions en línia: renovacions, i reserves 
de documents, sales, equipaments, etc. 

2,1% 4,3% 2,1% 17,0% 36,2% 23,4% 10,6% 4,78 

Accés a les col·leccions de Bibliotècnica 
des de fora del campus 

2,1% 8,5% 14,9% 14,9% 27,7% 12,8% 10,6% 4,18 

Assessorament en propietat intel·lectual: 
on i com publicar, etc. 

4,3% 6,4% 2,1% 10,6% 10,6% 4,3% 21,3% 3,78 

Suport en l'elaboració del teu treball final 
(TFG/PFM/Tesis/…) 

4,3% 2,1% 2,1% 4,3% 4,3% 4,3% 29,8% 3,70 

Col·leccions         
Bibliografia recomanada a les 
assignatures - 8,5% 8,5% 25,5% 21,3% 12,8% 10,6% 4,28 
Llibres en paper - 2,1% 10,6% 19,1% 40,4% 10,6% 12,8% 4,56 
Llibres electrònics - 8,5% 10,6% 6,4% 14,9% 2,1% 17,0% 3,80 
Revistes (impreses i electròniques) - 4,3% 10,6% 2,1% 23,4% 2,1% 29,8% 4,20 
Bases de dades - 4,3% 10,6% 6,4% 31,9% 2,1% 21,3% 4,31 
Apunts i exàmens 6,4% 6,4% 12,8% 4,3% 12,8% 2,1% 17,0% 3,38 
Publicacions de la UPC: Llibres UPC, 
TFG/PFM/…, tesis, articles, etc. - - 10,6% 4,3% 14,9% 6,4% 27,7% 4,47 
Satisfacció global         
La biblioteca cobreix les meves 
necessitats - 4,3% 19,1% 34,0% 25,5% 10,6% 6,4% 4,20 
Estic satisfet/a amb els espais i amb els 
equipaments de la biblioteca 4,3% 8,5% 14,9% 19,1% 29,8% 21,3% 2,1% 4,28 
Estic satisfet/a amb el web de la 
biblioteca - 2,1% 12,8% 25,5% 31,9% 17,0% 10,6% 4,55 
Em considero ben atès/a pel personal de 
la biblioteca 4,3% 8,5% 8,5% 10,6% 36,2% 27,7% 4,3% 4,56 

 
 
Aules i laboratoris 
Els estudiants del Màster ocupen l’aula 16 del centre totes les tardes durant el període lectiu. Puntualment, 
també utilitzen una aula informàtica, dotada amb suficients ordinadors (nombre d’ordinadors > estudiants 
presencials a l’aula) i alguns laboratoris del campus. També es considera que la dotació de laboratoris del 
campus i el seu tipus d’especialització es suficient per a poder-hi desenvolupar les practiques i els TFM 
amb total normalitat. Aquests darrers anys l’ESAB ha invertit en el reforçament de la wifi. 
 
Planta pilot 
L’ESAB compta amb una planta pilot vinculada a la temàtica de tecnologia d'aliments, on s'hi ha realitzat la 
part experimental d'alguns TFM, sovint vinculats a línies de recerca. 
 
Finca experimental Agròpolis 
Aquesta finca serveix tant per a la recerca com per a desenvolupar-hi TFM. 
 
Grau de satisfacció espais i web centre 
Tot i la reducció dels recursos econòmics disponibles els darrers anys, els recursos materials, instal·lacions 
docents i entorns virtuals de l´ESAB es considera que són els adequats per al nombre d'estudiants de 
l´ESAB i són ben valorats pels seus usuaris. 
 
El grau de satisfacció de les instal·lacions, de la informació disponible a la web del centre i la valoració 
global dels serveis que reben els estudiants es realitza amb enquestes generals a tot l’estudiantat del 
centre. Cal considerar-lo molt positiu ja que va ser valorat per la majoria dels estudiants entre satisfactori i 
molt satisfactori (Taula 5.4; vegeu també Taula 5.1, preguntes 3, 4, 5, 6, 7 i 10 per al curs 2016-2017). 
 
Taula – 5.4 Valoració dels espais i web ESAB (curs 15-16) 

Grau de satisfacció Laboratoris Espais informàtics Resta d’espais Informació 
disponible web 

ESAB 

Valoració global 
serveis ESAB 

Molt satisfactori 21% 6% 19% 16% 6% 
Satisfactori 57% 27% 41% 45% 51% 
Normal 21% 42% 32% 29% 36% 
Poc satisfactori 1% 19% 7% 9% 7% 
Gens satisfactori 0% 6% 0% 1% 0% 
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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. 

En el cas del Màster, les 8 assignatures són de 5 ECTS. Les diverses activitats d’aprenentatge es 
desenvolupen en grup únic. La tipologia de les diferents activitats està recollida a les guies docents de les 
assignatures (evidències E6.1 i E6.2). El TFM té assignats 20 ECTS. 
 
Es considera que el nombre d’estudiants assistents a les classes teòriques permet que aquestes es puguin 
desenvolupar de forma molt satisfactòria i personalitzada. 
 
Les dues assignatures obligatòries seleccionades del Màster són: 

- Sensorització i adquisició de dades (ISM1) 
- Comunicació i gestió de producció (CAG2) 

S´han escollit dues assignatures de temàtica diferent. Les guies docents on es pot ampliar la informació 
més detallada sobre els continguts docents i com s’imparteix la docència i es realitzen les avaluacions, es 
poden consultar per internet (Taula 6.1). Per consultar el cv dels professors coordinadors de les 
assignatures ISM1 i CAG2, vegeu les evidències E6.3 i E6.4, respectivament. 
 
Les activitats docents que es realitzen en les classes són consultables a la Taula 6.2. En aquestes 
sessions es promou la preparació i/o exposició d´exercicis pràctics o treballs en relació a un tema 
determinat. En algunes assignatures del pla d´estudis també es realitzen visites a empreses del sector. El 
treball en grup, que es fomenta també en algunes matèries, estimula les capacitats d´aprenentatge, 
lideratge, i responsabilitat dels diferents membres del grup. Desenvolupa les seves habilitats comunicatives 
alhora que hauria de servir per a crear una bona relació entre els seus membres. 
 
En totes les assignatures s´estimula i/o dirigeix l´alumne en el seu aprenentatge autònom. A més a més, 
l´alumne sempre pot sol·licitar els mecanismes d´ajuda per al seu aprenentatge que l´Escola li facilita 
(tutories, consultes a professors, a coordinadors, a l´equip directiu, etc.). Els tipus d’avaluació i percentatge 
assignat varien segons assignatures, en general, i per a les assignatures seleccionades, l’avaluació és 
continuada, mitjançant proves escrites, lliurament i exposició de treballs i resolució d’exercicis. El sistema 
d’avaluació dels resultats d’aprenentatge és variat, públic, fiable i pertinent. Serveix per manifestar el nivell 
d'assoliment de les competències, tal com il·lustren els exàmens i treballs d’ISM1 (evidència E6.5) i de 
CAG2 (evidència E6.6) aportats. 

Taula 6.1- Localització de les guies docents de les assignatures seleccionades a internet 
Titulació Assignatures Enllaç guies docents assignatures 
Màster KET ISM1 E6.7  

CAG2 E6.8  

Taula 6.2 - Activitats docents de les assignatures seleccionades 
Titulació Assignatures 
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Màster ISM1 - - x x x 
CAG2 x x x x - 

 
Nivell d’assoliment de la formació 
Les activitats formatives desenvolupades en el pla d´estudi del Màster contenen la formació teòrica i 
pràctica necessària per tal d´assolir les competències definides a les memòries de verificació seguint la 
definició del MECES per al nivell de la titulació. Totes les competències definides s´assoleixen en les 
assignatures obligatòries, incloent el treball final de Màster (TFM).  

http://esab.upc.edu/ca/estudis-cat/
http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://www.dropbox.com/s/31cy4kcrwchvz5s/E6.3.CV_RPA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnabymofyd291r2/E6.3.CV_JMO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/himcixhqedcfce3/E6.5.Examens_ISM1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bu4yyo7igpir7kq/E6.6.Examens_CAG2.pdf?dl=0
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=390218&lang=cat
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=390221&lang=cat
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TFM 

El tribunal està constituït per un president, dos vocals i un suplent designats, en funció de la coherència 
temàtica, per la coordinació del Màster. Es considera que el procés d’avaluació dels TFM que s’aplica és 
rigorós i satisfactori. A partir dels informes de seguiment de la titulació dels curs 2015-2016 es va detectar 
que no s’avaluaven les competències transversals següents al llarg del curs: 
CT1: Emprenedoria i innovació 
CT2: Sostenibilitat i compromís social 
CT3: Treball en equip 
CT4: Ús solvent dels recursos de la informació 
CT5: Tercera llengua 
 
Per aquesta raó, la comissió acadèmica del màster, formada per la Directora de l’ESAB, el Cap d’Estudis i 
la Coordinadora del màster va resoldre avaluar aquestes competències de cara al curs 2016-2017, de la 
manera següent: 
C1, CT2, CT4 amb el Treball Final de Màster  
CT3 amb l’assignatura d’Estudi de casos 
CT5 amb l’assignatura de Sensorització i Adquisició de dades 
 
En conseqüència es va modificar el formulari d’avaluació del TFM i a partir del curs 2016-2017 la nota del 
TFM es calcula a partir de les següents qualificacions parcials:  
- Avaluació del Tutor prèvia a la defensa del treball (10%) 
- Avaluació global del Tribunal (75%) 
- Avaluació de tres competències genèriques (15%) que són: Innovació i emprenedoria, ús solvent de 

recursos de la informació i compromís social i sostenibilitat 
 
També es permet redactar i defensar el TFM en anglès. 
 
A l’evidència E6.9 es poden consultar els TFMs defensats el curs 2016-2017, amb la qualificació del 
tribunal. En tots els casos, la temàtica dels TFMs concorda amb les línies de recerca relacionades amb 
l’aplicació de tecnologies facilitadores a l’àmbit de la indústria alimentària i bioprocessos.  
 
En el cas del TFM seleccionat (Taula 6.3), el professor tutor del mateix pertany al departament 
d’Enginyeria Telemàtica, i el seu grau d’expertesa permet dirigir tots aquells treballs relacionats amb 
temàtiques de senyal i comunicació, com és aquest cas, on s’han aplicat aquests coneixements al cas de 
granges lleteres, en concret al moviment de les vaques per a saber si estaven en el moment òptim per a 
cobrir-les i així augmentar el compte de resultats de l’explotació. Podeu consultar el cv del professor tutor a 
l’evidència E6.10. 
 
Taula 6.3 – TFG o TFM seleccionats 

Titulació Titol TFG/TFM Tipologia Qualificacions Data de 
presentació 

Evidència - Enllaç 
 

Màster  Livestock 
tracking in dairy 
farms: 
comparative 
study and 
design of a new 
solution 

Estudi - 
Projecte 

9,5 25/7/2016 E6.11  

 

 
 
 
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. 

Assignatures 
Tal com ja s’ha comentat a l’apartat anterior, les metodologies d’avaluació estan integrades en les activitats 
formatives i per tant es realitzen de forma continuada. El sistema d’avaluació és proposat pel coordinador 
de les assignatures que, després de la seva revisió (per part de Coordinació Màster i Cap d’Estudis), 
s’aprova a la Comissió Permanent i es publicita en la guia docent de l’assignatura (les guies docents de les 
assignatures seleccionades es poden consultar a les evidències E6.7 i E6.8). 

https://www.dropbox.com/s/0d8bawdftm0a9bo/E6.9_tfm_16-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sso7yio9p0a8txa/E6.7.CV_RVF.pdf?dl=0
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/89201
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=390218&lang=cat
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=390221&lang=cat
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Cal assenyalar que la rellevància en l´avaluació de les assignatures dels diferents resultats d´aprenentatge 
és entre alta i moderada en quasi tots els quadrimestres. Això significa que en el transcurs dels estudis del 
grau, l´alumne que ha superat les diferents proves avaluadores ha adquirit, de forma progressiva i 
continua, aquelles competències genèriques i específiques contemplades en el pla d´estudis. La distribució 
de les competències específiques dins les matèries del pla d´estudis segueix l´especificat en la memòria de 
verificació. Cal destacar, que pel que respecte a les assignatures seleccionades, la majoria d’excel·lents 
són matrícula d’honor (Taula 6.4). 
 
Totes les assignatures són presencials i segueixen avaluació contínua amb formats molt diversos. Des de 
la primera edició s’ha detectat una densitat massa gran de proves escrites de caire més global de cada 
assignatura la darrera setmana del quadrimestre. Per aquest motiu en aquesta edició (curs 2017-2018) 
s'ha reservat la darrera setmana exclusivament per aquest tipus de proves. 
Taula 6.4 - Notes mitjanes  obtingudes i percentatges de qualificacions (cursos 2014-15, 2015-16, 2016-17) 
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ISM1 6,8 6,06 8,3 0 0 33 80 14 50 20 86 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAG2 7,8 7,93 7,9 15 28 25 57 43 50 14 29 25 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TFM 
En relació al Màster les qualificacions obtingudes es poden considerar molt positives (Taula 6.5). Els 
crèdits van ser avaluats majoritàriament amb notable en els tres cursos mostrats. 
Taula 6.5 – Qualificacions obtingudes en els TFM avaluats (part treball) (cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) 

Màster 
KET4forfood+bio 

Total 
matriculats 

%MH %Exc. %Notable %Aprovats %NP 

2014-2015 5 1 (20 %) 1 (20 %) 2 (40 %) 1 (20 %) 0,00 
2015-2016 7 1 (14,29 %) 0,00 3 (42,86 %) 3 (42,86 %) 0,00 
2016-2017 10 1 (10 %) 2 (20 %) 6 (60 %) 1 (10 %) 0,00 

 

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

 

La sèrie temporal de les taxes de rendiment i d’eficiència és molt satisfactòria (Taula 6.6). 
 
Taula – 6.6 Evolució dels resultats acadèmics. (n.d. informació no disponible a la base de dades del GPAQ) 

 
 
   
 
 

Les qualificacions obtingudes per l’estudiantat del Màster són valorades anualment en l’informe de 
rendiment acadèmic (E6.12). La Taula 6.7 presenta els resultats que ha obtingut l’estudiantat. Els resultats 
per a cadascuna de les assignatures cursades es pot consultar en l’informe abans indicat.  

Taula -6.7 Evolució de la  distribució de crèdits matriculats, presentats i aprovats 

Quadrimestre Cr. matriculats 
Cr. 

Present
ats 

Cr. 
aprov

ats 

% 
aprovats/prese

ntats 

% 
aprovats/matric

ulats 
      
2014-1 180 175 165 94,29 91,67 
2014-2 170 170 170 100,00 100,00 
2015-1 210 210 210 100,00 100,00 
2015-2 200 200 100 50,00 50,00 
2016-1 390 390 100 100 100 
2016-2 

  

 

 

  

 

350 350 310 88.6 88.6 
2017-1 320 320 - - - 

 

Màster KET4food+bio 16-17  15-16 14-15 
Taxa de rendiment (%) nd 100 95,5 
Taxa d’eficiència (%) 
Taxa de graduació (%) 

nd 
nd 

100 
100 

100 
71,4 

Taxa d’abandonament (%) nd 0 0 

 

https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
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6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. 

L’únic indicador que publica actualment la UPC en relació als indicadors d’inserció laboral és el grau de 
satisfacció dels graduats i graduades en relació als estudis realitzats però, actualment, no ens consta la 
realització d’aquestes enquestes amb la finalitat d’esbrinar les taxes d’ocupació i d’adequació dels estudis, 
ni conèixer la utilitat de la formació teoria i pràctica. Cal tenir en compte que hi ha una procedència 
geogràfica bastant diversa, la qual cosa fa difícil el seguiment de la inserció laboral. 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 

 
En el enlace https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-als-titulats se 
pueden consultar a nivel general de la UPC los resultados de las encuestas sobre inserción laboral y sobre 
la satisfacción de la formación recibida. Este año las promociones objeto de estudio han sido: 

- Estudiantes de grado que finalizaron los estudios en 2013. 
- Estudiantes de master que finalizaron los estudios en 2012 y 2013. 
- Doctores que defendieron la tesis doctoral en 2012 y 2013. 

La primera promoción de egresados del Master KET4Food+Bio fue en 2015, lo cual explica que aún no se 
tengan datos sobre inserción laboral y satisfacción de la formación recibida de este colectivo. 
Sin embargo, teniendo en cuenta que las encuestas de la UPC no se realizan cada año, hemos 
incorporado una nueva propuesta de mejora (390.M.69.2018), relativa al diseño de mecanismos (como 
encuestas) para hacer el seguimiento de la inserción laboral de los egresados del master y para conocer 
su valoración de la formación recibida. 
 

  

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-als-titulats
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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 

390.M.28.2014  

Elaboració Pla de Comunicació del centre  

Càrrec: Sotsdirector de TIC i Infraestructures 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: 
La multiplicitat de canals de difusió dificulta el manteniment i actualització de la informació. 
També dificulta assegurar la publicació d'informació completa en tots els aspectes rellevants 
de l'activitat del centre. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Determinar la rellevància, el públic objectiu i el medi de comunicació adequat del conjunt 
d'informacions generades pel centre. Assignar la responsabilitat de manteniment i actualització 
de cada tipus d'informació i assegurar-ne la difusió dins els terminis adequats. 

Accions 
proposades:  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

- Estudi dels diferents grups als que es destina la informació que genera el centre - Estudi de 
les diferents eines disponibles per a la transmissió de la informació 

 

390.M.34.2014  

Creació coordinador competències genèriques  

Càrrec: Sotsdirector Qualitat 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: 
El seguiment de l'assoliment de les competències genèriques no pot realitzar-se de forma 
adequada en les reunions de seguiment de les titulacions (3r i 4t curs) i del bloc comú (1r i 2n 
curs) ja que aquestes es troben distribuïdes en tots els cursos del grau. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Fer un seguiment apropiat de l'assoliment dels diversos nivells definits per a cada competència 
genèrica. 

Accions 
proposades:  

Abast: Transversal al Centre  
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Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

- Sessions informatives als estudiants 
- Seguiment de l'avaluació  

Resultats 
obtinguts: 

La majoria de l’estudiantat obté qualificacions de notable i excel·lent per a la majoria de 
competències. 

 

390.M.35.2014  

Revisió SGIQ del centre  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: Diferents processos del SGIQ del centre s'han d'adaptar als canvis de normatives (Estatut 
UPC i Reglament ESAB) i al procés d'acreditació de titulacions. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Revisió del SGIQ amb posterioritat al procés d'acreditació. Simplificació dels processos definits 
actualment i adaptació als estàndards definits les guies de seguiment i acreditació de l'AQU. 
Correcció de possibles mancances detectades durant el procés d'acreditació. 

Accions 
proposades:  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Mitja  

Termini: 1/1/2017 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

- Implementació SGIQ actual 
- Revisió  

Resultats 
obtinguts: 

Es considera que el SGIQ implementat és complex i que hi ha masses agents implicats. Es 
proposa estandarditzar el SGIQ del centre en relació a la resta de la comunitat UPC. 

 

390.M.36.2014  

Millorar la xarxa wifi  

Càrrec: Sotsdirector de TIC i Infraestructures 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: L'augment de les necessitats TIC en activitats docents i la impossibilitat de poder ampliar les 
aules dotades amb equips informàtics. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Millora de la connectivitat a internet, adequació del programari i adequació de les aules 
mitjançant la instal·lació de preses de corrent. 
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Accions 
proposades: 

- Increment de punts d'accés. 
- Increment del punts de connexió a la xarxa elèctrica per a facilitar l'ús d'aparells portàtils que 
es connectin a la xarxa mitjançant wifi. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

- Anualment s'ha incrementat els punts d'accés, en funció dels recursos econòmics de l'escola. 
- S'han dotat de preses de corrent elèctric a les aules més utilitzades pels estudiants. 

 

390.M.37.2014  

Contractació professorat jove  

Càrrec: Direcció DEAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: La plantilla de PDI es va envellint i no s'està contractant nou professorat per a la seva futura 
substitució. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Renovar progressivament la plantilla de PDI a mesura que aquesta es vagi jubilant. 

Accions 
proposades: Demanar al Vicerectorat de personal la contractació de professorat permanent. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Mitja  

Termini: 1/1/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: - Contractació de professorat associat 

 

390.M.38.2014  

Re-avaluacions assignatures primer curs  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: Rendiment baix en la superació de la fase inicial. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Facilitar a l'alumnat la superació de la fase inicial en un període més curt. 

Accions 
proposades:  
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Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S’han implementat exàmens de re-avaluació a totes les assignatures de fase inicial, al final del 
primer quadrimestre i del segon quadrimestre. 

Resultats 
obtinguts: 

Els resultats indiquen que, en general, el percentatge d’aprovats és molt similar a l’obtingut 
quan es repetia docència. Però d’aquesta manera els estudiants no cal perdin un 
quadrimestre. 

 

390.M.39.2014  

Re-avaluacions assignatures primer curs  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: Rendiment baix en la superació de la fase inicial. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Facilitar a l'alumnat la superació de la fase inicial en un període més curt. 

Accions 
proposades:  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S’han implementat exàmens de re-avaluació a totes les assignatures de fase inicial, al final del 
primer quadrimestre i del segon quadrimestre. 

Resultats 
obtinguts: 

Els resultats indiquen que, en general, el percentatge d’aprovats és molt similar a l’obtingut 
quan es repetia docència. Però d’aquesta manera els estudiants no cal perdin un 
quadrimestre. 

 

390.M.40.2014  

Re-avaluacions assignatures primer curs  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: Rendiment baix en la superació de la fase inicial 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Facilitar a l'alumnat la superació de la fase inicial en un període més curt. 
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Accions 
proposades:  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S’han implementat exàmens de re-avaluació a totes les assignatures de fase inicial, al final del 
primer quadrimestre i del segon quadrimestre. 

Resultats 
obtinguts: 

Els resultats indiquen que, en general, el percentatge d’aprovats és molt similar a l’obtingut 
quan es repetia docència. Però d’aquesta manera els estudiants no cal perdin un 
quadrimestre. 

 

390.M.41.2014  

Re-avaluacions assignatures primer curs  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: Rendiment baix en la superació de la fase inicial. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Facilitar a l'alumnat la superació de la fase inicial en un període més curt. 

Accions 
proposades:  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S’han implementat exàmens de re-avaluació a totes les assignatures de fase inicial, al final del 
primer quadrimestre i del segon quadrimestre. 

Resultats 
obtinguts: 

Els resultats indiquen que, en general, el percentatge d’aprovats és molt similar a l’obtingut 
quan es repetia docència. Però d’aquesta manera els estudiants no cal perdin un 
quadrimestre. 

 

390.M.42.2014  

Subdivisió de la assignatura TFG  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: Desajust de ritmes d'aprenentatge i d'assoliment de competències. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  
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Objectius a 
assolir: 

Separar les dues fases que integren l'assignatura TFG en dues assignatures independents pel 
que fa a efectes de matrícula.  

Accions 
proposades: 

- Dividir la matèria TFG en una assignatura de 6 ECTS en l'assignatura Taller d'Enginyeria i el 
propi TFG que ha d'assumir les competències assignades pel BOE. 

Abast: Titulació: Grau en Enginyeria Agrícola  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

- Inici del procés de modificació del pla d'estudi que ha de recollir l'acció anteriorment 
proposada.  

Resultats 
obtinguts: 

- No hi ha resultats doncs s'ha modificat la millora per tal d'aconseguir una nova titulació amb 
dues mencions. 

 

390.M.43.2014  

Subdivisió de l'assignatura TFG  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditacio 

Estàndard:  

Diagnòstic: Desajust de ritmes d'aprenentatge i assoliment de competències. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Separar les dues fases que integren l'assignatura TFG en dues assignatures independents pel 
que fa a efectes de matrícula. 

Accions 
proposades: 

- Dividir la matèria TFG en una assignatura de 6 ECTS en l'assignatura Taller d'Enginyeria i el 
propi TFG que ha d'assumir les competències assignades pel BOE. 

Abast: Titulació: Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

- Inici del procés de modificació del pla d'estudi que ha de recollir l'acció anteriorment 
proposada.  

Resultats 
obtinguts: 

No hi ha resultats doncs s'ha modificat la millora per tal d'aconseguir una nova titulació amb 
dues mencions 

 

390.M.44.2014  

Subdivisió de l'assignatura TFG  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: Desajust de ritmes d'aprenentatge i d'assoliment de competències. 

Implica 
modificació de No  
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la memòria 
verificada?: 

Objectius a 
assolir: 

Separar les dues fases que integren l'assignatura TFG en dues assignatures independents pel 
que fa a efectes de matrícula. 

Accions 
proposades: 

- Dividir la matèria TFG en una assignatura de 6 ECTS en l'assignatura Taller d'Enginyeria i el 
propi TFG que ha d'assumir les competències assignades pel BOE. 

Abast: Titulació: Grau en Enginyeria Alimentària  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S'ha realitzat el procés de modificació del pla d'estudi que ha recollit l'acció anteriorment 
proposada.  

Resultats 
obtinguts: Encara no es pot realitzar la valoració, ja que s'ha posat en marxa en el curs 2016/17. 

 

390.M.45.2014  

Implantació de grup docent propi a partir del 4t quadrimestre  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  

Diagnòstic: Enfocament d'algunes assignatures del 4t quadrimestre parcialment desvinculat del perfil 
formatiu del grau. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Millorar el contingut de les assignatures del 4t quadrimestre a les necessitats docents del grau. 

Accions 
proposades: - Incorporar assignatures pròpies de la titulació en el 4Q. 

Abast: Titulació: Grau en Enginyeria Alimentària  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

- S'han incorporat les assignatures d'anàlisi d'aliments, de fonaments de bioquímica i 
microbiologia i producció vegetal que s'imparteixen només en aquest grau. 

Resultats 
obtinguts: Aquestes actuacions s'iniciaran a febrer del 2017. 

 

390.M.46.2014  

Intercanvi professorat interuniversitari  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard:  
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Diagnòstic: Manca de professorat especialista en alguns temes com a conseqüència de canvis en la 
plantilla. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Promoure l'optimització de recursos humans mitjançant l'intercanvi de professorat i amb el 
compromís de reconèixer les hores docents a la universitat d'origen. 

Accions 
proposades: - Iniciar converses en aquest sentit amb altres universitats. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: - S'ha contactat amb la Facultat de Veterinària. 

 

390.M.52.2014  

Modificar competència específica en l'assignatura Geomàtica  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius. 

Diagnòstic: 
En l'assignatura de Geomàtica hi ha la competència específica "Aixecaments i replantejaments 
topogràfics. Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció a 
agronomia". La part d'aixecaments i replantejaments topogràfics representen coneixements 
molt desvinculats de la titulació. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Eliminar de la competència genèrica la part que fa referència a "Aixecaments i replantejaments 
topogràfics". 

Accions 
proposades: 

- Revisar i adequar els continguts de la matèria de Geomàtica a la titulació Eng. Sistemes 
Biològics.  

Abast: Titulació: Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

S'ha revisat i adequat els continguts de la matèria de Geomàtica a la titulació Eng. Sistemes 
Biològics, tenint en compte que aquest grau no te atribucions professionals. 

Resultats 
obtinguts: A la guia docent de la matèria de la titulació ja hi consta l'actualització dels continguts. 

 

390.M.61.2014  

Avaluar el pla d'acció tutorial  

Càrrec: Direcció ESAB 

Origen: Acreditació 
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Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: En el moment de realitzar aquest autoinforme hem vist que no teníem dades per avaluar 
l'aplicació del pla d'acció tutorial. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Anàlisi i revisió dels indicadors que ens permetin avaluar correctament l'eficiència del pla 
d'acció tutorial. 

Accions 
proposades:  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

- PAT curs 15/16 (s'ha canviat la manera d'adjudicar els tutors) 
- S'han elaborat unes fitxes per a les entrevistes grupals i personals 
- S'ha controlat que tots els tutors hagin convocat les tutories definides en el PAT 
- S'ha comptabilitzat el grau d'assistència 

Resultats 
obtinguts: 

- Tutories primer curs: en general l'assistència és baixa, oscil·lant la primera tutoria (octubre 
2015) entre un 4 a un 32% . A inicis de febrer es realitza la segona tutoria amb una assistència 
menor, entre un 0 a un 30%. A la darrera tutoria (finals de juny) hi ha moltes reunions de 
tutories a les que no hi assisteix cap alumne. En aquesta tercera tutoria el màxim d'assistència 
és del 25%. 
- Tutories resta de cursos: Els estudiants van ser assignats als diferents tutors d'acord amb el 
grau cursat. La primera tutoria es va realitzar en el mes de febrer (previ inici matrícula 
quadrimestre de primavera) i l'assistència va ser: - Grau E. Alimentàries (0 - 34%): en el 66,6% 
de tutories hi van assistir estudiants - Grau E. Agroambiental i del Paisatge (0 - 33%): en el 
37,5% hi van assistir estudiants - Grau E. Agrícola (0-50%): en el 70% hi van assistir 
estudiants - Grau E. Sistemes Biològics (0-47%): en el 80% hi van assistir estudiants La 
segona tutoria es va realitzar a l’acabar el segon quadrimestre, i per a totes les titulacions en la 
majoria de tutories no hi van assistir estudiants, possiblement degut a que ja havia acabat el 
curs. - Grau E. Alimentàries (0 - 24%) - Grau E. Agroambiental i del Paisatge (0 - 8%) - Grau 
E. Agrícola (0-13%) - Grau E. Sistemes Biològics (0-13%) 

 

390.M.62.2014  

Obtenir indicadors del pla d'acció tutorial  

Càrrec: Sotsdirector de Qualitat 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius. 

Diagnòstic: En el desenvolupament d'aquest autoinforme s'ha vist que el centre no disposa de dades 
indicadores sobre el funcionament del pla d'acció tutorial. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Obtenir els indicadors necessaris que permetin poder valorar efectivament el pla d'acció 
tutorial de l'ESAB. 

Accions 
proposades:  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 
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Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

- indicadors curs 14/15 
- indicadors curs 15/16 

Resultats 
obtinguts: 

La recopilació dels indicadors ha permès poder elaborar els informes de seguiment de la 
qualitat dels cursos 14/15 i 15/16, en els quals s'analitzen els diferents indicadors. 

 

390.M.63.2016  

Modificació pla d'estudi del grau E. Agrícola  

Càrrec: Directora 

Origen: Verificació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

Analitzats els continguts del graus E. Agrícola i E. Agroambiental i del Paisatge es detecta una 
coincidència elevada entre ambdues titulacions. Altres centres universitaris de l'àmbit 
d'agronomia ofereixen una estructura d'un grau formada per un tronc comú important i amb 
mencions específiques d'acord amb les atribucions professionals. Dificultat en dividir el TFG en 
una assignatura de 6 ETCS i el propi TFG. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

Sí  

Objectius a 
assolir: 

- Unificar els graus d'E. Agrícola i E. Agroambiental i del Paisatge en un grau amb un bloc 
d'assignatures obligatòries comuns, un bloc d'assignatures pròpies de l'especialitat, que 
donaran lloc a la menció amb atribucions professionals, i un bloc d'assignatures optatives 
comuns a les dues mencions. 
- Segregar l'actual TFG de 24 ETCS en una assignatura de 6 ETCS més el TFG de 18 ETCS. 

Accions 
proposades: 

- Elaborar i aprovar en els òrgans de govern del centre un nou document de verificació del 
grau. 
- Implantar el nou grau en el curs 18/19. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Alta  

Termini: 11/11/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

- Informació i debat a nivell d'equip directiu i a la Comissió Permanent de la Junta d'Escola del 
centre 

 

390.M.64.2016  

Estandardització del SGIQ del centre  

Càrrec: Sotsdirectora de Recursos i Qualitat 

Origen:  

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 
La major part de la comunitat UPC implicada en els SGIQ dels centres consideren que, amb 
certa freqüència, els processos del SGIQ són complexos de seguir i que sovint hi ha masses 
agents implicats. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Treballar amb la resta de la comunitat UPC involucrada en els processos de qualitat per tal de 
poder arribar a aconseguir una estandardització dels processos que permetin poder 
implementar encara amb més èxit el SGIQ dels centres. Aplicar unes metodologies de treball i 
control dels propis processos més operatius i així augmentar la qualitat continua del centres. 
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Accions 
proposades: 

- Participació activa en el grup de treball de la UPC vinculat a l'estandardització dels processos 
del SGIQ dels centres. 
- Formació en temes de qualitat  

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Mitja  

Termini: 11/11/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

- Participació activa de la xarxa de treball abans esmentada - Assitència al curs ISO de qualitat 
2015 organitzat pel ICE-UPC 

 

390.M.65.2016  

Modificació pla d'estudi del grau E. Agroambiental i del Paisatge  

Càrrec: Directora 

Origen: Verificació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

Analitzats els continguts del graus E. Agrícola i E. Agroambiental i del Paisatge es detecta una 
coincidència elevada entre ambdues titulacions. Altres centres universitaris de l'àmbit 
d'agronomia ofereixen una estructura d'un grau formada per un tronc comú important i amb 
mencions específiques d'acord amb les atribucions professionals. Dificultat en dividir el TFG en 
una assignatura de 6 ETCS i el propi TFG. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

Sí  

Objectius a 
assolir: 

- Unificar els graus d'E. Agrícola i E. Agroambiental i del Paisatge en un grau amb un bloc 
d'assignatures obligatòries comuns, un bloc d'assignatures pròpies de l'especialitat, que 
donaran lloc a la menció amb atribucions professionals, i un bloc d'assignatures optatives 
comuns a les dues mencions. 
- Segregar l'actual TFG de 24 ETCS en una assignatura de 6 ETCS més el TFG de 18 ETCS. 

Accions 
proposades: 

- Elaborar i aprovar en els òrgans de govern del centre un nou document de verificació del 
grau - Implantar el nou grau en el curs 18/19. 

Abast: Titulació: Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge  

Prioritat: Alta  

Termini: 17/11/2017 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

- Informació i debat a nivell d'equip directiu i a la Comissió Permanent de la Junta d'Escola del 
centre. 

 

390.M.66.2017  

Adequació del PAT del centre a la titulació del Màster KET4food+bio  

Càrrec: Sotsdirectora de planificació acadèmica i mobilitat 

Origen: Acreditació 

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

Diagnòstic: 

Tot i que les tutories del estudiants del PAT han estat fins ara assignades anualment a la 
coordinadora del Màster, i atenent la tendència a l'alça del nombre d'estudiants es considera 
que el PAT vigent de l'ESAB hauria de contenir un apartat específic en relació a aquests 
estudiants. Cal esmentar que el nombre real de tutories realitzades es clarament superior a 
l'indicat al PAT ESAB per als alumnes que no són de primer curs. 

Implica No  



Informe d'Acreditació [ESAB]  42/48 

 
 

modificació de 
la memòria 
verificada?: 

Objectius a 
assolir: - Redactar un apartat específic per a les tutories del Màster dins del PAT ESAB 

Accions 
proposades: 

- Redactar un apartat específic per a les tutories del Màster dins del PAT ESAB consensuat 
entre la coordinació del Màster i l'ESAB que reflecteixi la tutorització personalitzada i continua 
que de facto ja està fent, donat que són estudiants, majoritàriament, no vinculats anteriorment 
a la UPC. 
- Aprovar i implementar aquesta millora en el PAT de l'ESAB pel curs 2018-19 

Abast: Titulació: Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de 
Bioprocessos  

Prioritat: Alta  

Termini: 17/7/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades:  

 

390.M.67.2017  

Millora dels resultats del pla de mobilitat  

Càrrec: Sotsdirectora Planificació Acadèmica i Mobilitat 

Origen: Seguiment 

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

Diagnòstic: Baix percentatge d'estudiants de graus que surten en programes de mobilitat. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Augmentar el percentatge d'estudiants dels graus propis que surten en programes de mobilitat. 

Accions 
proposades: 

- Augmentar el nombre de convenis bilaterals amb altres institucions. 
- Augmentar les accions de promoció dels programes de mobilitat. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Mitja  

Termini: 24/7/2019 

Estat: No iniciada  
 

390.M.68.2017  

Actualització i revisió continguts web Màster KET4 FOOD+BIO  

Càrrec: Sotsdirectora Planificació Acadèmica i Mobilitat 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 
En les diverses reunions del CAI s'ha detectat que la informació que apareix al web del Màster 
KET4FOOD+BIO hauria de ser revisada i actualitzada. Els estudiants comenten que en 
algunes assignatures no apareix el sistema d'avaluació de forma clara. En general, els 
membres del CAI consideren que accedir a informació concreta de vegades no és immediat. 

Implica 
modificació de No  
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la memòria 
verificada?: 

Objectius a 
assolir: Millorar la informació online sobre el Màster KET4FOO+BIO. 

Accions 
proposades: Revisar i actualitzar la informació que apareix al web del Màster KET4 FOOD+BIO. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Mitja  

Termini: 29/9/2019 

Estat: No iniciada  
 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí les dues propostes de 
millora següents: 
 

390.M.69.2018  

Valoració de la inserció laboral i satisfacció amb la formació rebuda dels titulats Màster 
KET4Food+Bio  

Càrrec: Sotsdirectora Planificació Acadèmica i Mobilitat 

Origen: Verificació 

Estàndard: Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

La UPC recull amb certa periodicitat (però no tots els anys) els resultats de les enquestes 
sobre inserció laboral i sobre la satisfacció de la formació rebuda. Aquest any les promocions 
objecte d'estudi han estat els estudiants (grau, màster i doctorat) que han finalitzat els estudis 
els anys 2012-2013 La primera promoció de graduats del Master KET4Food+Bio fou el 2015, 
raó per la qual encara no hi ha dades a nivell UPC sobre inserció laboral i satisfacció de la 
formació rebuda per part d'aquest col.lectiu.  

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Obtenir informació sobre la inserció laboral i satisfacció de la formació rebuda dels graduats 
del Màster KET4Food+Bio. 

Accions 
proposades: Disseny d'enquestes. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: baixa  

Termini: 15/1/2021 

Estat: No iniciada  
 

390.M.70.2018  

Formalització de les reunions de seguiment i de coordinació del Màster KET4Food+Bio  

Càrrec: Sotsdirectora Planificació Acadèmica i Mobilitat 

Origen: Verificació 

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

Diagnòstic: 
S'han detectat poques evidències que garanteixin que el SGIQ de l'ESAB s'utilitzi de manera 
sistemàtica en relació al Màster KET4Food+Bio, especialment pel que fa a la satisfacció dels 
grups d'interès. 
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Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: Generar evidències de les reunions de seguiment i de coordinació del Màster KET4Food+Bio. 

Accions 
proposades: 

Formalitzar els resums de les reunions de seguiment i de coordinació del Màster 
KET4Food+Bio. 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: baixa  

Termini: 15/1/2021 

Estat: No iniciada  
 

 
 
 

 
 
 
Valoració global del Pla de Millora  
PROPOSTES DE MILLORA DE L’ESAB 
Les millores proposades en l’informe de seguiment anterior s´han implementat en gairebé la seva totalitat 
(podeu consultar l’evidència ISC2016). A continuació fem una valoració de les propostes de millora que 
encara no s’han pogut implementar: 
 
- Millora de la xarxa wifi (390.M.36.2014): Aquesta millora no està finalitzada degut a la baixa dotació 
pressupostària amb la que compta l’ESAB per gestionar el centre. No obstant, anualment s’han 
incrementat els punts d’accés i s'han dotat de preses de corrent elèctric les aules més utilitzades pels 
estudiants.  
- Contractació professorat jove (390.M.37.2014): La contractació de professorat no depèn del centre sinó 
de la UPC. No s’ha contractat professorat estable però si que hi ha hagut contractació de professors 
associats.  
- Intercanvi professorat interuniversitari (390.M.46.2014): S’ha contactat amb la Facultat de Veterinària 
però encara no s’ha arribat a cap acord que pugui permetre aquest intercanvi. De totes maneres, aquesta 
millora no depèn del centre. 
- Elaboració del Pla de comunicació del centre (390.M.28.2014): és un tema complex i molt dinàmic amb 
evolució constant. De moment s’ha elaborat un estudi dels diferents grups als que es destina la informació 
que genera el centre i s’han identificat les eines disponibles per a la transmissió de la informació, com per 
exemple s’ha creat un compte d’Instagram al detectar el gran increment del seu ús per part dels nostres 
estudiants.  
- Estandardització del SGIQ del centre (390.M.64.2016): Els processos del SGIQ són complexos de seguir 
i sovint hi ha massa agents implicats. S’està treballant amb diferents centres de la UPC per tal 
d’implementar encara amb més èxit el SGIQ dels mateixos. Cal aplicar unes metodologies de treball i 
control dels propis processos més operatius i així augmentar la qualitat continua del centres. En aquest 
sentit, cal destacar que el centre participa activament en la Xarxa FUNQ! i, en particular, en el grup de 
treball encarregat d’estudiar la simplificació dels processos del SGIQ.  
 
Pel que fa a les propostes 390.M.63.2016 i 390.M.65.2016, en aquests moments s’ha enviat ja tota la 
documentació per al Verifica del nou grau, provinent de la fusió dels graus E. Agrícola i E. Agroambiental i 
del Paisatge. 
 
En relació a les propostes de millora exposades en l’informe d’avaluació de seguiment de l’AQU 

https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-vsma/InformedeseguimentESAB2016.pdf
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04/09/2017 (evidència AQU_04092017) destaquem els punts següents: 
 
- Tal com s’ha indicat a l’apartat 3.1, s’ha reflexionat sobre les propostes de millora suggerides pel CAE 

en relació a l’Estàndard 3 i considerem que s’ha aportat informació suficient que mostra que aquest 
estàndard s’ha abordat de manera adient. 

- Després d’una reflexió i valoració, no s’han tingut en compte algunes de les propostes de millora 
indicades pel CAE. Per exemple, la proposta de revisió de plans d’estudis no s’ha considerat adient, 
d’una banda, perquè algunes de les actuacions proposades ja estaven incorporades als plans 
d’estudis, i d’altra banda, perquè l’estructura i el perfil dels graus actuals no fan possibles els canvis 
proposats.  

- Tal com s’indica a l’informe d’avaluació del seguiment de l’AQU, a l’apartat Relació de propostes de 
millora s’han incorporat totes les propostes, finalitzades i en curs. En general, en el cas de les 
finalitzades, s’indica quines accions s’han realitzat i quins han estat els resultats obtinguts. A més, 
també s’han tingut en compte i s’han indicat les propostes de millora que apareixen als diversos 
informes (verificació, seguiments anteriors, acreditació). 

 
PROPOSTES DE MILLORA DEL MÀSTER KET4FOOD+BIO 
Les reunions del CAI han servit per reflexionar sobre possibles millores i s’han detectat les mancances 
següents. D’una banda, la necessitat d’implementar un PAT específic per al Màster, a més del que ja 
existeix a nivell de centre (390.M.66.2017). El nombre creixent d’estudiants matriculats en el Màster fa que 
sigui difícil concentrar les tasques de tutoria exclusivament en la coordinadora del Màster. D’altra banda, la 
necessitat de revisar i actualitzar la informació disponible al web de l’ESAB relacionada amb el Màster 
(390.M.68.2017). 
 
Considerem que les reunions del CAI convocades en relació al procés d’acreditació del Màster han servit 
per reflexionar sobre els aspectes que en els informes d’acreditació es van valorar com a “propostes de 
millora” (evidència CAE2014). 

Arran de l’Informe de Revisió de les Evidències Aportades (IREA), afegim aquí la informació addicional 
sol.licitada: 
 
Se ha incorporado una nueva propuesta de mejora (390.M.69.2018), relativa al diseño de mecanismos 
(como encuestas) para hacer el seguimiento de la inserción laboral de los egresados del máster y para 
conocer su valoración de la formación recibida. Se ha detectado la necesidad de formalizar las reuniones 
de seguimiento y coordinación del Máster. Por ello, se ha incorporado una nueva propuesta al aplicativo 
del Plan de Mejora del centro (390.M.70.2018). 

 
 

 
 
  

https://www.dropbox.com/s/wqczyrqtvpvuj40/AQU_04092017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7yxjmy8uvw78z43/CAE2014.pdf?dl=0
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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). 
 

Evidència Localització (URL) 
E1.1 https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%

20Interna%20de%20Qualitat/informes-verificacio-masters 
E1.2 Díptics de promoció 
E1.3 https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%

20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq 
E1.4 http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%2

0Interna%20de%20Qualitat/documentacio-vsma/  
InformedeseguimentESAB2016.pdf 

E1.5 http://esab.upc.edu/ca/escola/qui-som 
E2.1 https://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-general 
E2.2 https://mitra.upc.es/SIA/INFOWEB.CALENDARI?w_codi_vista=1089&w_format=UD&w_f

_dates_dif=I&w_comentari_intern=&w_m_obs=S&w_nomes_nou_quadri=S&w_ang=&b=
https%3A%2F%2Fmitra.upc.es%2FSIA%2FINFOWEB.CALENDARI%3Fw_codi_vista%3
D1089%26w_format%3DUD%26w_f_dates_dif%3DI%26w_comentari_intern%3D%26w_
m_obs%3DS%26w_nomes_nou_quadri%3DS%26w_ang%3D 

E2.3 http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/pla-destudis 
E2.4 https://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/calendari-

academic/calendari%20academic 
E2.5 http://esab.upc.edu/ca/estudis-cat 
E2.6 http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-general 
E2.7 https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php 
E2.8 https://esab.upc.edu/ca/escola/espais 
E2.9 http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-del-baix-llobregat 
E2.10 https://cbl.upc.edu/ca 
E2.11 https://esab.upc.edu/ca/esab-empreses/practiques-academiques-externes-1 
E2.12 https://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/Mobilitat/informacio-general 
E2.13 http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-academica/normativa-de-treball-final-de-

master-tfm/view 
E2.14 https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/memories-academiques 
E2.15 https://www.upc.edu/portaldades/ca/dades_estadistiques 
E2.16 http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/24080327861/estudi/77858 
E2.17 https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU00000

1389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTi
tulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20I
nd%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio
=2014-
2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC= 

E2.18 https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%
20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq 

E2.19 http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/24080327861/estudi/77858/42156 
E2.20 https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU00000

1389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTi
tulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20I
nd%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio
=2014-
2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC= 

E2.21 https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%
20Interna%20de%20Qualitat 

E3.1 http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%2
0Interna%20de%20Qualitat/certificat-audit-emes-per-laqu 

E3.2 http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%2
0Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq 

https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-verificacio-masters
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-verificacio-masters
https://www.dropbox.com/s/vp78p7xvkbi28f4/E1.2.pdf?dl=0
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-vsma/InformedeseguimentESAB2016.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-vsma/InformedeseguimentESAB2016.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/qui-som
https://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-general
http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/pla-destudis
https://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/calendari-academic/calendari%20academic
https://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/calendari-academic/calendari%20academic
http://esab.upc.edu/ca/estudis-cat
http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://atenea.upc.edu/moodle/login/index.php
https://esab.upc.edu/ca/escola/espais
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-del-baix-llobregat
https://cbl.upc.edu/ca
https://esab.upc.edu/ca/esab-empreses/practiques-academiques-externes-1
https://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/Mobilitat/informacio-general
http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-academica/normativa-de-treball-final-de-master-tfm/view
http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-academica/normativa-de-treball-final-de-master-tfm/view
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/memories-academiques
https://www.upc.edu/portaldades/ca/dades_estadistiques
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/24080327861/estudi/77858
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/24080327861/estudi/77858/42156
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=390&codiTitulacioDursi=DGU000001389&nomCentre=Escola%20Superior%20d%27Agricultura%20de%20Barcelona&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Tecnologies%20Facilitadores%20per%20a%20la%20Ind%C3%BAstria%20Aliment%C3%A0ria%20i%20de%20Bioprocessos&cursIniciTitulacio=2014-2015&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/certificat-audit-emes-per-laqu
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/certificat-audit-emes-per-laqu
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
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E3.3 http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%2

0Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq 
E3.4 http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%2

0Interna%20de%20Qualitat/marc-vsma 
E3.5 Procés 390.2.1. 
E3.6 Procés 390.3.1. 
E3.7 Procés 390.3.2. 
E3.8 Procés 390.3.3. 
E3.9 Procés 390.3.4. 
E3.10 Procés 390.3.5. 
E3.11 Procés 390.3.6. 
E3.12 Procés 390.3.7. 
E3.13 Procés 390.4.1.  
E3.14 Procés 390.4.2. 
E3.15 Procés 390.4.3. 
E3.16 Procés 390.4.4. 
E3.17 Procés 390.5.1. 
E3.18 Procés 390.5.2. 
E3.19 Procés 390.6.1. 
E.20 Procés 390.7.1 
E5.1 https://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/pla-accio-tutorial-2017-18.pdf/view 

Per accedir als enllaços que es troben en aquesta evidència: 
- Pla d’Acció Tutorial de la UPC (Document CG 25/6 2003): 
https://www.dropbox.com/s/7m4a7yl5pj99uli/PAT_UPC_25-06-2003.pdf?dl=0 
- Seguiment del Pla d’Acció Tutorial de la UPC (Document CG 13/5 2004): 
https://www.dropbox.com/s/lqx650cjwopx9fv/PAT_UPC_13-05-2004.pdf?dl=0 
- Normativa Acadèmica de la UPC: 
https://www.dropbox.com/s/tiycxcalyhtbbv0/9-01_normativa-academica-grau-i-master-
2017-18_nagrama.pdf?dl=0 

E5.2 https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%
20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq 

E6.1 http://esab.upc.edu/ca/estudis-cat/ 
E6.2 http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-general 
E6.3 CV Ramon Pallàs (professor coordinador ISM1) 
E6.4 CV Jordi Mataix (professor coordinador CAG2) 
E6.5 Exàmens ISM1  
E6.6 Exàmens CAG2  
E6.7 http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=390218&lang=cat 
E6.8 http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=390221&lang=cat 
E6.9 TFMs defensats el curs 2016-17 
E6.10 CV Rafael Vidal (professor tutor) 
E6.11 http://upcommons.upc.edu/handle/2117/89201 (TFM) 
E6.12 https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%

20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq 
ISC2016 Informe de Seguiment del Centre 2016 
AQU_04092017 Informe d’Avaluació de Seguiment AQU_04092017 
CAE2014 Informe de Evaluación Externa de la ESAB 
Procés 390.7.1. 
del SGIQ de la 
ESAB 

http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%2
0Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/7.1.publicar-la-informacio-i-retre-
comptes-sobre-els-programes-formatius.pdf 

Bústia 
d’incidències 
ESAB 

https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%
20Interna%20de%20Qualitat/bustia-dincidencies 

WEB ESAB: 
Xifres de 
l’ESAB 

https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/xifres-de-lesab 

Portal de dades 
i indicadors de 
la UPC: PDI 

http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi 

Convocatòria i https://www.dropbox.com/s/nu9h7zu517gee6f/Estandard%203%20Convocatoria%20y%2

http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/marc-vsma
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/marc-vsma
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/2.1.garantir-la-qualitat-dels-seus-programes-formatius.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.1.definicio-de-perfils-de-ingres-graduacio-i-admissio.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/13.2.suport-i-orientacio-als-estudiants.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.3.metodologia-ensenyament-i-avaluacio.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.4.gestio-mobilitat-estudiant.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/13.5.gestio-de-orientacio-professional.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.6.gestio-de-les-practiques-externes.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/3.7.gestio-incidencies-reclamacions-i-suggeriments.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/4.1.definicio-de-les-politiques-de-pdi-i-pas.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/4.2.captacio-i-seleccio-de-pdi-i-pas.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/4.3.formacio-de-pdi-i-pas.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/4.4.avaluacio-promocio-i-reconeixement-de-pdi-i-pas.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/5.1.gestio-i-millora-dels-recursos-materials.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/5.2.gestio-i-millora-dels-serveis.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/6.1.recollida-i-analisi-dels-resultats.pdf
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/7.1.publicar-la-informacio-i-retre-comptes-sobre-els-programes-formatius.pdf
https://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/pla-accio-tutorial-2017-18.pdf/view
https://www.dropbox.com/s/7m4a7yl5pj99uli/PAT_UPC_25-06-2003.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lqx650cjwopx9fv/PAT_UPC_13-05-2004.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tiycxcalyhtbbv0/9-01_normativa-academica-grau-i-master-2017-18_nagrama.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tiycxcalyhtbbv0/9-01_normativa-academica-grau-i-master-2017-18_nagrama.pdf?dl=0
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
http://esab.upc.edu/ca/estudis-cat/
http://ketforfood.masters.upc.edu/ca/informacio-general
https://www.dropbox.com/s/31cy4kcrwchvz5s/E6.3.CV_RPA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnabymofyd291r2/E6.3.CV_JMO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/himcixhqedcfce3/E6.5.Examens_ISM1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bu4yyo7igpir7kq/E6.6.Examens_CAG2.pdf?dl=0
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=390218&lang=cat
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=390221&lang=cat
https://www.dropbox.com/s/0d8bawdftm0a9bo/E6.9_tfm_16-17.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sso7yio9p0a8txa/E6.7.CV_RVF.pdf?dl=0
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/89201
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/informes-i-desenvolupament-sgiq
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-vsma/InformedeseguimentESAB2016.pdf
https://www.dropbox.com/s/wqczyrqtvpvuj40/AQU_04092017.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7yxjmy8uvw78z43/CAE2014.pdf?dl=0
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/7.1.publicar-la-informacio-i-retre-comptes-sobre-els-programes-formatius.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/7.1.publicar-la-informacio-i-retre-comptes-sobre-els-programes-formatius.pdf
http://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/documentacio-audit/7.1.publicar-la-informacio-i-retre-comptes-sobre-els-programes-formatius.pdf
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/bustia-dincidencies
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/Sistema%20de%20Garantia%20Interna%20de%20Qualitat/bustia-dincidencies
https://esab.upc.edu/ca/escola/Sistema%20de%20qualitat/xifres-de-lesab
http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/pdi
https://www.dropbox.com/s/nu9h7zu517gee6f/Estandard%203%20Convocatoria%20y%20resumen%20reuniones%20con%20el%20profesorado%20master.doc.docx?dl=0
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resums 
reunions 

0resumen%20reuniones%20con%20el%20profesorado%20master.doc.docx?dl=0 

Gabinet de 
Planificació, 
Avaluació i 
Qualitat 
(GPAQ) de la 
UPC: 
Seguiment 
Acreditació 

https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/ 

Taula 
Professorat 
Màster 

https://www.dropbox.com/s/v46r39h0mkneoyf/Estandard%204%20Professors%20Master
%20kets%20amb%20TFM.xls?dl=0 

Oferta formativa 
ICE – UPC 
(curs 2016-
2017) 

http://www.upc.edu/ice/ca/professorat-upc/oferta_formativa 

 

https://www.dropbox.com/s/nu9h7zu517gee6f/Estandard%203%20Convocatoria%20y%20resumen%20reuniones%20con%20el%20profesorado%20master.doc.docx?dl=0
https://gpaq.upc.edu/seguimentiacreditacio/
https://www.dropbox.com/s/v46r39h0mkneoyf/Estandard%204%20Professors%20Master%20kets%20amb%20TFM.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v46r39h0mkneoyf/Estandard%204%20Professors%20Master%20kets%20amb%20TFM.xls?dl=0
http://www.upc.edu/ice/ca/professorat-upc/oferta_formativa
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