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Introducció

A l’inici del curs 2015-2016 l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria es va fixar una 
sèrie d’objectius dirigits a millorar-ne el funcionament. Aquests objectius s’agrupen 
en diferents àmbits: captació d’estudiants, rendiment acadèmic, innovació docent, 
actuacions d’avaluació i millora, relacions externes i accions de responsabilitat 
social.

Per assolir-los, s’han de portar a terme diverses accions, entre les quals esmentarem 
les més rellevants. 

Cal destacar l’aprovació del Contracte programa 2014-18 en la sessió del Consell 
de Govern del 29 d’octubre de 2015, que ha comportat la posada en marxa de les 
actuacions acordades.
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Captació d’estudiants

L’Escola és conscient que, a banda de formar futurs enginyers i enginyeres, ha de 
transmetre a la societat quina és la funció de l’enginyeria i la seva importància. So-
bretot quan hi ha una constatada manca de titulats al territori (Camp de Tarragona 
i Terres de l’Ebre). Per això, en els darrers cursos, l’Escola ha posat èmfasi en les 
accions de difusió i promoció dels nostres ensenyaments. 

Material de promoció

L’Escola continua elaborant el material de promoció consistent en una carpeta, en 
anglès, sobre la docència i la recerca que es du a terme en els departaments prin-
cipals (DEIM i DEEEA). També s’ofereix als visitants un fullet amb els serveis del 
centre i el llibret que edita la Universitat sobre els ensenyaments que s’ofereixen a 
l’ETSE.

La presentació que s’ha fet als estudiants gira entorn de cinc idees:

(1) si t’agrada la tecnologia t’apassionarà treballar com a enginyer/a; (2) les enginye-
ries ETSE són feines amb present i futur professional, aquí a casa o a qualsevol país 
del món; (3) la URV és una universitat “de província” però aquest fet ens fa propers, 
cosa especialment rellevant en l’enginyeria, en què l’aprenentatge en petits grups, 
de caire pràctic i per projectes, és essencial; (4) qualitat, fonamentada en el con-
tacte real amb l’empresa de diferents àmbits i, sobretot, en la recerca de qualitat i 
l’obtenció de gran finançament per mitjà de projectes competitius i (5) l’ETSE i la 
URV és la universitat de casa: pots estudiar un grau a casa i després estar preparat 
per anar a qualsevol punta del món a fer un màster o un doctorat. 

Addicionalment les presentacions s’acompanyen amb rollers de les diferents disci-
plines dels graus de l’ETSE. 

Tallers

En les visites (de secundària, Girls’ Day i Portes Obertes), a part de fer un tomb pel 
campus i el CRAI, els estudiants opten a fer una sèrie de tallers. 

Durant les visites d’aquest curs s’han ofert els següents tallers:

 – Taller de braç robòtic, en què els estudiants podien competir al Quatre en 
Ratlla contra un braç robot.

 – Taller de hacking de webs, en què els estudiants aprenien els rudiments de 
les tecnologies web i alteraven el contingut d’una web.

 – Taller d’ulleres de realitat augmentada, per entendre les noves formes d’inte-
racció persona-ordinador.

 – Taller del robot Curiosity, amb una senzilla rèplica del robot a Mart els estu-
diants comprenien la dificultat del telecomandament. 

 – Impressores 3D, demostració i explicació d’aquest sistema.
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 – Smart Grid, explicació didàctica de diferents fonts d’energia i la seva aplica-
ció intel·ligent en entorns smart.

Visites d’instituts i escoles

Tot seguit llistem les visites que hem tingut a l’Escola aquest curs:

 – Visita IES Tarragona (60 alumnes, 16 de novembre 2015)

 – Visita Col·legi Sagrat Cor (48 alumnes, 17 de novembre 2015)

 – Visita IES Joan XXIII (20 alumnes, 13 de gener 2016)

 – Visita IES Pere Martell (15 alumnes, 1 de febrer 2016)

 – Visita IES Jaume I (120 alumnes, 14 de març 2016)

 – Portes Obertes (62 alumnes, 30 de març 2016)

 – Portes Obertes (59 alumnes, 13 d’abril 2016)

 – Visita IES Antoni Ballester (60 alumnes, 15 d’abril 2016)

 – Visita IES Sant Pere i Sant Pau (25 alumnes, 20 d’abril 2016)

 – Portes Obertes (65 alumnes, 7 de maig 2016)

Addicionalment, es van fer visites a l’IES Gabriel Ferrater de Reus i a l’IES Joan 
Guinjoan de Riudoms per promocionar la nova titulació de Telecomunicacions. 

Portes obertes a la URV

L’Escola va participar en les tres sessions de portes obertes, en què potencials futurs 
estudiants van visitar les nostres instal·lacions i es van interessar pels nostres ense-
nyaments acompanyats per les seves famílies. El nombre de persones assistents va 
ser::

 – 30 de març de 2016: 62 persones

 – 13 d’abril de 2016: 59 persones

 – 7 de maig de 2016: 78 persones

FIRST LEGO League

Sens dubte, l’acció més multitudinària ha estat l’organització de la FIRST® LEGO® 
League (FLL), en què participen escolars de 10 a 16 anys. En aquesta cinquena edi-
ció han participat 32 equips de diversos centres de la demarcació i el repte Trash 
Trek va girar al voltant del reciclatge i els residus: des de la recol·lecció fins a a la 
classificació i la reutilització intel·ligent. Al llarg de vuit setmanes en el projecte ci-
entífic, els equips van resoldre un problema real relacionat amb la gestió de residus 
mitjançant la construcció i programació de robots, construint i programant un robot 
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autònom utilitzant la tecnologia de LEGO MINDSTORMS per resoldre una sèrie de 
missions en el Joc del robot que van presentar davant d’un jurat el dia del torneig, 
el 6 de febrer a la Fira de Reus. Dins el mateix projecte es va portar a terme la Ju-
nior FIRST® LEGO® League (JrFLL), que té com a objectiu fomentar les vocacions 
científiques i tècniques dels nens i nenes de 6 a 9 anys. Amb el repte Waste Wise, 
els 15 equips participants van elaborar murals i maquetes fetes amb peces Lego per 
resoldre’l. 

  

Girls’ day

Una altra acció que ja hem dut a terme en anteriors ocasions, ha estat l’organitza-
ció de la 5a edició del Girls’ Day en col·laboració amb l’Observatori de la Igualtat 
de la URV i l’ETSEQ. 

Aquestes jornades estan adreçades a noies de 3r d’ESO, amb l’objectiu que cone-
guin les titulacions i les professions de l’àmbit de les enginyeries i, així, fomentar 
que es matriculin en aquestes titulacions, tradicionalment masculinitzades. Per do-
nar resposta a la gran demanda que tenim per participar en aquesta activitat, es van 
programar dues jornades, el 24 de febrer i l’1 de març, en les quals van participar 
un total de 195 noies dels següents centres:

 – IES Els Alfacs

 – INS Mare de Déu de la Candelera

 – INS Berenguer d’Entença

 – INS Antoni Ballester
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 – INS Jaume I

 – Institut Ramon Barbat i Miracle

 – INS Vila-Seca

 – Col·legi Mare Nostrum

 – Col·legi Mare de Déu Del Carme

 – Institut Ramon de la Torre

 – Institut Sant Pere i Sant Pau

 – INS Campclar

 – INS Els Pallaresos

 – Institut Serra de Miramar

 – Institut Tarragona

 – Col·legi Santa Teresa de Jesús

 – INS Joan Amigó i Callau

 – INS Josep Tapiró

 – Aura

 – Institut Escola Pi del Burgar

 – Institut Narcís Oller

Val a dir que en aquesta edició el nombre de centres participants va ser més elevat 
que en les anteriors i que, en molts casos, les peticions per participar van superar 
les places ofertes.

Salons i fires

Com és habitual, l’ETSE va tenir presència, per mitjà de la Universitat, en diferents 
fires i salons, per exemple al Saló de l’Ensenyament de Barcelona i a l’Espai de 
l’Estudiant de Valls.

Presència al fòrum TRICS

Aquest any, l’ETSE ha participat per primer cop al Fòrum TRICS (treballs de recerca i 
crèdits de síntesi), un esdeveniment que agrupa centenars d’estudiants de secundà-
ria del Camp de Tarragona i que va tenir lloc els dies 7 i 8 d’abril. La participació en 
aquest Fòrum va tenir lloc per mitjà de dues vies: d’una banda, es van fer dos tallers 
representatius de les tecnologies impartides a l’ETSE pels estudiants participants al 
Fòrum i, de l’altra, es van oferir 12 premis econòmics, condicionats al fet que es 
matriculin en alguna de les 4 titulacions de grau de l’Escola el curs 2016-17. L’ETSE 
va fer una preselecció dels treballs que s’havien de presentar al Fòrum, de la qual 
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en van resultar 66. Per optar als premis, els estudiants preseleccionats havien de 
manifestar el seu interès i fer arribar al centre el treball de recerca complet. Un total 
de 25 nois i noies van presentar-lo per optar al premi, en què es valorava tant el 
treball com la presentació. Per aquest motiu, el dia del Forum TRICS, representants 
de l’ETSE van assistir a les presentacions per finalitzar la valoració del treball. Final-
ment, el dia 4 de maig, al Paranimf de la Universitat, es va fer l’acte de lliurament 
dels premis, 3 per a cadascuna dels graus de l’ETSE, en què van participar com a 
patrocinadors el Clúster TIC Catalunya Sud i l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs, 
així com els departaments vinculats a l’ETSE (DEIM i DEEEA). 

Anuncis a la ràdio

Amb motiu de la posada en marxa de la nova titulació d’Enginyeria de Sistemes i 
Serveis de Telecomunicacions, es va fer una falca radiofònica per a les emissores 
del grup Flaix, que es van difondre durant el mes d’abril i maig al Camp de Tarrago-
na i les Terres de l’Ebre. Es van emetre un total de 116 vegades.

Pàgina web de l’ETSE 
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Campanya de Facebook

Una acció important de difusió als mitjans de comunicació ha estat l’aposta per la 
xarxa social Facebook. Per mitjà del suport d’una community manager professional, 
s’ha creat la pàgina de Facebook per a l’ETSE, seguint les directrius institucionals. 
De manera addicional a la creació de la pàgina, s’ha dut a terme una campanya de 
pagament perquè la pàgina guanyi likes (subscriptors). 

A data 12 de juliol, el nombre de persones interessades en la pàgina de l’ETSE és de 
189. Aquestes persones rebran al seu mur les notícies i fotos que es vagin publicant 
des del Facebook de l’ETSE. Sembla interessant treballar, en un futur, en un sistema 
que publiqui automàticament al Facebook les notícies que es pengen a la web de 
l’Escola. Les publicacions tenen un gran abast, al voltant de les 3.000 persones. 

Rendiment acadèmic
En aquest apartat es comenten els resultats dels estudiants en el curs 2015-16. Es fa èmfasi en les 
accions que s’han dut a terme per millorar el rendiment acadèmic de les titulacions de grau i s’ana-
litza la incidència d’aquestes accions en els resultats.

A l’ETSE el primer curs és comú als ensenyaments:

Grau en Enginyeria Elèctrica, en endavant GEE
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 – Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, en endavant GEEIiA

 – Grau en Enginyeria Informàtica, en endavant GEI

 – Grau en Enginyeria Telemàtica, en endavant GET

 – Doble grau en Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Auto-
màtica, en endavant doble grau EEA

El doble grau en Biotecnologia i Enginyeria Informàtica, en endavant BioGEI, té 
unes particularitats diferents perquè és una doble titulació compartida amb un en-
senyament d’un altre centre. Els estudiants d’aquest doble grau cursen assignatures 
del primer comú de l’ETSE i també assignatures de la titulació de Biotecnologia.

A continuació, es mostren els resultats de les assignatures de primer curs de totes 
les titulacions de l’ETSE seguits de les assignatures particulars que els estudiants de 
BioGEI també cursen a primer curs.

Taula 1. Resultats assignatures del primer curs
(*) inclou alumnes del grup de repetició

Assignatura Quad Matriculats
Superen 

l’assignatura
% superació

Àlgebra Lineal 1r 225 154 68,44%

Anàlisi Matemàtica I (*) 1r 263 164 62,36%

Anàlisi Matemàtica II (*) 2n 248 141 56,86%

Anglès Tècnic 2n 270 131 48,52%

Economia i Organització d’Empreses 2n 163 123 75,46%

Física I (*) 1r 228 152 66,67%

Física II (*) 2n 226 123 54,43%

Fonaments de Computadors (*) 2n 242 105 43,39%

Fonaments de Programació (*) 1r 269 120 44,61%

Orientació Professional i Acadèmica 1r 185 158 85,41%

Les assignatures en què s’indica que inclouen els alumnes del grup de repetició, 
formen part del projecte que es va iniciar fa quatre cursos i que es comenta més 
endavant. En general el nombre d’aprovats és satisfactori. En el curs passat, les as-
signatures que tenien un rendiment més baix eren Fonaments de Programació, amb 
un 38,89% d’alumnes que van superar l’assignatura, i Anàlisi Matemàtica I, amb 
un 40,16%. Una de les accions que es van posar en marxa al curs passat i que s’ha 
assentat en l’actual és el reforç de matemàtiques per als estudiants nous de primer. 
El dia de la jornada d’acollida es fa una prova bàsica de nivell i als alumnes que ob-
tenen mals resultats, se’ls recomana assistir al grup de reforç. És difícil de valorar la 
incidència d’aquesta mesura en els resultats finals però el nivell d’aprovats d’Anàli-
si I ha estat molt millor. En el cas de Fonaments de Programació també han millorat 
els resultats, que han passat del 38,89% al 44,61% de superació. Com a punt ne-
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gatiu, aquest curs ha disminuït el nombre d’aprovats a Fonaments de Computadors, 
s’analitzarà si s’ha produït algun tema puntual que hagi provocat aquesta situació.

Els alumnes de BioGEI cursen a primer altres assignatures pròpies de l’ensenyament 
de Biotecnologia. Els resultats, que són força bons, es mostren en la taula següent.

Taula 2. Resultats d’assignatures del primer curs de BioGEI (excepte les assignatures 
compartides en el primer comú)

Assignatura Quad Matriculats
Superen 

l’assignatura
% superació

Biologia 1r 15 14 93,33%

Biologia Cel·lular 2n 14 7 50,00%

Bioquímica 2n 14 13 92,86%

Estadística 1r 15 14 93,33%

Física 2n 16 9 56,25%

Genètica 2n 14 10 71,43%

Matemàtiques 1r 15 12 80,00%

Microbiologia 1r 14 12 85,71%

Química General Anual 18 8 44,44%

A continuació, es mostren els resultats dels estudiants de totes les titulacions de 
l’ETSE a partir de segon curs.

Taula 3. Resultats assignatures GEE (excepte primer curs comú)

Assignatura Curs Matriculats
Superen 

l’assignatura

% 

superació
Dibuix Tècnic 2n 36 18 50%

Estadística i Mètodes Transformats 2n 60 23 38,33%
Fonaments Químics de l’Enginyeria 2n 28 21 75%
Teoria de Circuits I 2n 58 23 39,65%
Termodinàmica i Hidràulica 2n 31 21 67,7%
Teoria de Circuits II 2n 54 18 33,33%

Fonaments d’Electrònica 2n 41 22 53,65%

Fonaments de Màquines Elèctriques 2n 23 11 47,82%

Fonaments d’Instal·lacions Elèctriques 2n 23 18 78,26%
Màquines i Mecanismes 2n 35 22 62,85%
Ciència i Resistència de Materials 2n 52 20 38,46%
Centrals Elèctriques 3r 43 28 65,11%
Electrònica de Potència 3r 40 20 50%

Instal·lacions Elèctriques 3r 33 22 66,66%

Màquines Elèctriques 3r 39 29 74,35%
Disseny de Màquines Elèctriques 3r 50 42 84%
Energies Renovables 3r 53 41 77,39%
Fonaments de Regulació Automàtica 3r 45 37 82,22%
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Sistemes Elèctrics de Potència 3r 35 30 85,71%
Automatització 4t 43 36 83,72%
Control de Màquines Elèctriques 4t 46 45 97,82%
Luminotècnia 4t 39 38 97,43%
Manteniment Industrial 4t 37 37 100%
Oficina Tècnica 4t 40 37 92,5%
Transport d’Energia Elèctrica 4t 47 44 93,61%
Organització Industrial 4t 41 41 100%
Projectes d’Enginyeria Elèctrica 4t 35 35 100%

Tecnologies Mediambientals 4t 47 42 89,36%

Treball De Fi de Grau 4t 50 8 (*)
Electrònica Analògica (opt.) 1 0 0%
Electrònica Digital (opt.) 3 1 33,33%
Informàtica Industrial I (opt.) 1 0 0%
Innovació i Emprenedoria (opt.) 5 4 80%

Tècniques en Prevenció de Riscos 
Laborals (opt.)

13 13 100%

Transferència de Calor en Sistemes 
Electrònics (opt.)

2 2 100%

Història de l’Enginyeria (opt.) 17 16 94,11%
Equips Electrònics (opt.) 4 0 0%
Gestió i Direcció de Projectes (opt.) 2 1 50%
Instrumentació (opt.) 2 1 50%
Introducció als Robots Mòbils (opt.) 2 2 100%

Laboratori de Centrals Elèctriques 
(opt.)

10 9 90%

Pràctiques Externes I (opt.) 30 16 (*)
Pràctiques Externes II (opt.) 21 13 (*)

Representació Gràfica d’instal·lacions 
(opt.)

5 5 100%

Sistemes Embedded (opt.) 1 1 100%

Sistemes Robotitzats (opt.) 3 0 0%

Tecnologies de Producció d’Energia 
Elèctrica, Tèrmica i Fred (opt.)

9 8 88,88%

Topografia (opt.) 1 1 100%

(*) assignatures amb convocatòria al setembre, encara no comptabilitzada.

Taula 4. Resultats assignatures GEEiA (excepte primer curs comú)

Assignatura Curs Matriculats
Superen 

l’assignatura

% 

superació
Dibuix Tècnic 2n 53 35 47,16%
Estadística i Mètodes Transformats 2n 73 31 42,46%
Fonaments Químics de l’Enginyeria 2n 43 36 83,72%
Teoria de Circuits I 2n 64 27 42,18%
Termodinàmica i Hidràulica 2n 47 37 78,72%
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Teoria de Circuits II 2n 58 16 27,58%
Fonaments d’Electrònica 2n 49 20 40,81%
Fonaments de Màquines Elèctriques 2n 49 25 51,02%
Fonaments d’Instal·lacions Elèctriques 2n 50 39 78%
Màquines i Mecanismes 2n 42 29 69,04%
Ciència i Resistència de Materials 2n 62 28 45,16%
Electrònica Analògica 3r 42 31 73,8%
Electrònica de Potència 3r 42 22 52,38%
Electrònica Digital 3r 36 28 77,77%
Informàtica Industrial I 3r 48 39 81,25%
Microcontroladors 3r 37 32 86,48%

Equips Electrònics 3r 39 36 92,3%

Instrumentació 3r 35 28 80%
Control Automàtic 3r 36 26 72,22%
Automatització 4t 25 19 76%
Informàtica Industrial II 4t 36 23 63,88%

Modelització de Sistemes i Control de 
Processos

4t 29 25 86,2%

Oficina Tècnica 4t 27 23 85,18%
Sistemes Electrònics de Potència 4t 31 26 83,87%
Organització Industrial 4t 29 24 82,75%
Projecte Integrador 4t 29 26 89,65%

Sistemes Robotitzats 4t 28 22 78,57%

Treball de Fi de Grau 4t 39 17 (*)

Centrals Elèctriques (opt.) 2 1 50%

Control de Màquines Elèctriques (opt.) 2 1 50%
Dispositius i Sistemes Optoelectrònics 
(opt.)

4 4 100%

Instal·lacions Elèctriques (opt.) 4 1 25%
Luminotècnia (opt.) 1 1 100%
Manteniment Industrial (opt.) 2 1 50%
Màquines Elèctriques (opt.) 2 1 50%

Tècniques en Prevenció de Riscos 
Laborals (opt.)

2 2 100%

Innovació i Emprenedoria (opt.) 2 2 100%

Història de l’Enginyeria (opt.) 4 4 100%

Aplicacions amb microcontroladors 
(opt.)

7 6 85,71%

Introducció als Robots Mòbils (opt.) 13 13 100%
Laboratori de Centrals Elèctriques (opt.) 1 1 100%
Pràctiques Externes I (opt.) 22 6 (*)

Pràctiques Externes II (opt.) 11 3 (*)

Representació Gràfica d’Instal·lacions 
(opt.)

1 1 100%

Sistemes Elèctrics de Potència (opt.) 3 3 100%
Sistemes Embedded (opt.) 3 2 66,66%

Tecnologies de Producció d’Energia 
Elèctrica, Tèrmica i Fred (opt.)

1 1 100%
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Tecnologies Mediambientals (opt.) 1 0 0%
Transport d’Energia Elèctrica (opt.) 1 0 0%
Energies Renovables (opt.) 6 4 66,66%
Disseny de Màquines Elèctriques (opt.) 2 2 100%

(*) assignatures amb convocatòria al setembre, encara no prevista.

Taula 5. Resultats assignatures doble grau GEE - GEEiA (excepte primer curs comú)

Assignatura Matriculats
Superen 

l’assignatura
% superació

Dibuix Tècnic 8 6 75%
Estadística i Mètodes Transformats 9 5 55,55%
Fonaments Químics de l’Enginyeria 13 13 100%
Teoria de Circuits I 9 5 55,55%
Termodinàmica i Hidràulica 9 7 77,77%
Màquines i Mecanismes 8 7 87,5%
Tecnologies Mediambientals 6 4 66,66%
Electrònica Digital 6 5 83,33%
Informàtica Industrial I 7 4 57,14%
Fonaments d’Electrònica 8 5 62,5%
Fonaments d’Instal·lacions Elèctriques 8 7 87,5%

Fonaments de Màquines Elèctriques 8 7 87,5%

Luminotècnia 9 7 77,77%

Organització Industrial 7 6 85,71%

Teoria de Circuits II 8 4 50%
Ciència i Resistència de Materials 17 10 58,82%

Els resultats acadèmics del segon curs, que és comú al GEE i al GEEIiA, són bons i 
en la majoria el percentatge de superació en totes les assignatures està per sobre del 
40% o 50%, llevat de les assignatures de Teoria de Circuits I/II i d’Estadística i Mè-
todes Transformats. Aquestes assignatures tradicionalment han obtingut rendiments 
al voltant d’aquest valor. En relació amb la problemàtica detectada en cursos an-
teriors relativa a la manipulació d’aparells i instrumentació pròpia d’un laboratori 
d’electrònica, els professors de les assignatures de 2n curs han detectat una millora 
significativa pel que fa al domini d’aquests aparells. Això es deu fonamentalment 
a l’actualització de les pràctiques de laboratori de l’assignatura de Física I duta a 
terme al curs 2014-15. 

En cursos superiors els resultats són més satisfactoris tant en el GEE com en el GE-
EIiA.

D’altra banda, cal remarcar que el rendiment acadèmic de les assignatures corres-
ponents al doble grau EEA és molt bo en totes. La progressió d’aquests estudiants 
en el marc d’un itinerari més carregat pel que fa a crèdits es considera adequada.
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Taula 6. Resultats assignatures GEI (excepte primer curs comú)

Assignatura Curs Matriculats
Superen 

l’assignatura
% superació

Bases de Dades 2n 76 45 59,21%
Computadors 2n 85 37 43,53%
Estadística 2n 76 50 65,79%
Estructura de Computadors 2n 56 38 67,86%
Estructures de Dades 2n 65 42 64,62%
Fonaments de Sistemes Operatius 2n 88 54 61,36%
Matemàtica Discreta I 2n 61 36 59,02%
Matemàtica Discreta II 2n 65 48 73,85%
Metodologies de la Programació 2n 66 46 69,70%
Programació 2n 65 44 67,69%
Anàlisi i Disseny d’Aplicacions 3r 52 45 86,54%
Arquitectura Computadors 3r 47 42 89,36%
Estructura de Sistemes Operatius 3r 46 20 43,48%
Gestió de Sistemes i Xarxes 3r 47 35 74,47%
Interacció Persona Ordinador 3r 42 39 92,86%
Llenguatges Formals 3r 36 34 94,44%
Seguretat en Xarxes 3r 47 38 80,85%
Sistemes Distribuïts 3r 46 42 91,30%
Tècniques Avançades de Programació 3r 51 39 76,47%
Xarxes de Dades 3r 40 36 90,00%
Projectes de Sistemes Informàtics 4r 26 26 100,00%
Aplicacions Mòbils i Encastades 4r 15 14 93,33%
Compiladors 4r 13 12 92,31%
Computació Paral·lela i Massiva 4r 13 10 76,92%
Intel·ligència Artificial 4r 13 11 84,62%
Modelització i Visualització 4r 21 18 85,71%
Sistemes de Comerç Electrònic 4r 24 20 83,33%
Sistemes de Temps Real 4r 15 14 93,33%

Sistemes d’Informació en les 
Organitzacions

4r 17 16 94,12%

Sistemes Oberts 4r 15 14 93,33%
Visió per Computador 4r 12 12 100,00%
Treball de Fi de Grau (*) 4r 35 15 (*)
Pràctiques Externes I (*) 6 4 (*)
Pràctiques Externes II (*) 8 6 (*)
Bases de Dades Oracle (opt.) 4 2 50,00%
Història de l’Enginyeria (opt.) 9 7
Disseny de Xarxes (opt.) 1 1 100,00%
Tecnologies CISCO (opt.) 1 0 0,00%

(*) assignatures amb convocatòria al setembre, encara sense preveure.
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El nombre d’aprovats en les assignatures de segon a quart curs del GEI és positiu i 
es destaca l’augment d’aquest percentatge dels estudiants que superen les assigna-
tures a mesura que cursen cursos superiors.

Taula 7. Resultats assignatures BioGEI (segon curs)

Assignatura Matriculats
Superen 

l’assignatura
% superació

Bioinformàtica 8 8 100,00%
Biologia Animal i Vegetal 8 8 100,00%
Computadors 6 3 50,00%
Cultius Cel·lulars 8 8 100,00%
Enginyeria Bioquímica 6 6 100,00%
Enzimologia 7 7 100,00%
Estructura de Computadors 5 5 100,00%
Estructura i Funció de Biomolècules 8 8 100,00%
Estructures de Dades 6 3 50,00%
Expressió i Replicació Gèniques 8 7 87,50%
Programació 6 6 100,00%
Química Analítica i Instrumental 7 7 100,00%
Química Orgànica 6 4 66,67%
Termodinàmica i Cinètica 6 5 83,33%

Els resultats són molt bons. Els alumnes que accedeixen a la doble titulació, ho fan 
amb notes de tall molt altes. I malgrat la càrrega important de crèdits que té l’ense-
nyament, els estudiants el van superant de forma eficient.

Taula 8. Resultats assignatures GET (excepte primer curs comú)

Assignatura Curs Matriculats
Superen 

l’assignatura
% superació

Comunicacions Digitals 2n 11 11 100,00%
Electrònica Bàsica 2n 20 7 35,00%
Fonaments de Comunicacions 2n 12 4 33,33%
Processat de Senyal 2n 25 16 64,00%
Programació 2n 19 11 57,89%
Radiació i Ones 2n 13 12 92,31%
Sistemes Lineals 2n 20 13 65,00%
Tecnologia de Radiofreqüència 2n 12 8 66,67%
Teoria de Circuits 2n 16 11 68,75%
Xarxes de Dades 2n 12 7 58,33%
Antenes i Radiopropagació 3r 18 17 94,44%
Disseny de Xarxes 3r 13 12 92,31%
Electrònica de Potència i Energies 3r 24 14 58,33%
Gestió de Sistemes i Xarxes 3r 18 10 55,56%
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Microprocessadors 3r 14 9 64,29%
Modelització de Xarxes 3r 18 15 83,33%
Serveis Multimèdia 3r 15 14 93,33%
Sistemes d’Alta Freqüència 3r 16 13 81,25%
Sistemes de Comunicacions 3r 17 12 70,59%
Arquitectures Telemàtiques 4r 13 11 84,62%
Projectes de Telecomunicació 4r 9 9 100,00%
Seguretat en Xarxes 4r 8 5 62,50%
Sistemes Distribuïts 4r 12 6 50,00%
Sistemes Oberts 4r 12 10 83,33%
Teletrànsit i Protocols 4r 13 10 76,92%
Treball de Fi de Grau (*) 4r 11 7 (*)
Pràctiques Externes I (*) 5 1 (*)
Pràctiques Externes II (*) 3 1 (*)
Aplicacions Mòbils i Encastades (opt.) 2 2 100,00%
Bases de Dades Oracle (opt.) 1 1 100,00%
Dispositius i Sistemes Optoelectrònics 
(opt.)

2 2 100,00%

Història de l’Enginyeria (opt.) 7 6 85,71%

Representació gràfica d’instal·lacions 
(opt.)

5 5 100,00%

Tecnologies CISCO (opt.) 1 1 100,00%
Telefonia Mòbil (opt.) 8 8 100,00%

(*) assignatures amb convocatòria al setembre, encara no comptabilitzades.

El nombre d’aprovats en les assignatures de segon a quart curs del GET també és 
positiu, està per sobre del 50% a excepció de dues assignatures de segon curs: 
Fonaments de Comunicacions i Electrònica Bàsica. També es comprova, com en 
altres ensenyaments, l’augment d’aquest percentatge dels estudiants que superen 
les assignatures a mesura que cursen cursos superiors.

Innovació docent

Durant aquest curs, s’han mantingut accions ja iniciades en cursos anteriors, però 
se n’ha estudiat la implantació i s’han buscat possibles millores que permetin aline-
ar els resultats finals amb els objectius inicials que es perseguien. 

Aquest curs l’Escola ha equipat l’aula 212 amb un canó wifi, donant així per acaba-
da l’actuació iniciada fa dos cursos que tenia com a objectiu equipar amb aquests 
canons wifi les aules amb més ús. En aquestes mateixes aules també s’ha instal·lat 
la connexió HDMI per adaptar-nos a la nova modalitat de connexió que presenten 
bona part dels nous models de portàtil. Aquest curs s’ha iniciat una nova actuació, 
que és la renovació dels ordinadors per a la docència per dues vies. D’una ban-
da, mitjançant la renovació dels ordinadors portàtils amb la compra de 6 noves 
màquines per substituir les més obsoletes. D’altra banda, iniciant la instal·lació 
d’ordinadors fixos a les aules. En aquesta edició s’ha fet la instal·lació a les aules 
105,201,202,203 i 205. 
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Continuant amb la promoció de l’ús de noves tecnologies a les aules, el programa 
RAM de la URV ha permès continuar amb la instal·lació d’endolls a les aules per 
facilitar que l’alumnat pugui treballar amb els seus portàtils de manera còmoda. La 
bona acollida que va tenir la primera fase, ha facilitat que es programés aquesta 
segona actuació per a l’aula 202.

En el marc de la convocatòria que l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV 
obre cada curs d’ajuts per a la innovació docent, en el curs 2015-2016 alguns 
d’aquests ajuts s’han concedit a l’ETSE. A tall d’exemple, cal esmentar el projecte 
ICEA11_1516 “DIDACMAT: didàctica de les matemàtiques”. 

La participació de diversos professors en el Treball de Fi de Grau relacionats en pro-
jectes d’Aprenentatge Servei, fa que l’Escola continuï la seva implicació en aquesta 
mena d’accions d’innovació docent que la Universitat posa a l’abast de la comuni-
tat educativa.

Aquest curs s’ha consolidat la innovació que es va iniciar el curs passat amb l’oferta 
de dos dobles graus a l’Escola: el doble grau en Enginyeria Elèctrica i Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica, i el doble grau en Biotecnologia i Enginyeria 
Informàtica. La matriculació s’ha mantingut i s’han cobert el 100% de les places 
que s’han ofert. Aquestes titulacions tenen un cert punt d’estratègia docent per a 
l’Escola, ja que els estudiants amb bon nivell acadèmic promouen sinèrgies educa-
tives que beneficien tota classe. 

Entenent que les matemàtiques són una ciència bàsica per a qualsevol de les engi-
nyeries, l’Escola és sensible que els seus estudiants tinguin un bon nivell en aques-
ta matèria. Per segon any consecutiu, a la jornada d’acollida als nous estudiants, 
se’ls va fer una prova de nivell de matemàtiques amb preguntes bàsiques extretes 
del temari d’ensenyament secundari. Els estudiants matriculats al doble grau en 
Biotecnologia i Enginyeria Informàtica no participen en aquesta jornada perquè se 
sincronitza amb la que es fa a la Facultat d’Enologia. En el gràfic següent es mostren 
els resultats de la prova corresponents al setembre del 2015. 

Resultats de la prova de 
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En general, tal com suposàvem i continuant la línia del curs passat, els resultats 
van ser poc satisfactoris. Només un 30% dels estudiants van superar la prova i, 
d’aquests, tal sols un 7% va tenir una puntuació superior a 7. D’altra banda, el 40% 
va obtenir una nota inferior a 2,5. Per evitar que el motiu d’aquest resultat tan pobre 
sigui el fet d’enfrontar-se a una prova després d’un cert temps d’inactivitat, de cara 
al proper curs s’ha decidit avisar-los en el moment de la matrícula que s’ha de fer.

En relació amb aquests resultats, aquest curs acadèmic s’ha mantingut un grup de 
reforç en matemàtiques programat en un horari estratègic de 15.00 h a 17.00 h, 
perquè qualsevol estudiant pogués anar-hi. En aquest grup s’ha permès als estudi-
ants l’accés a un servidor, en què un grup de professors de matemàtiques del DEIM 
mantenen una versió WIMS, aplicatiu de lliure distribució, originari de França i 
que conté un ingent nombre d’activitats autoavaluatives que els permet tenir una 
evolució dels seu aprenentatge molt personalitzada. Ja s’està usant en altres assig-
natures d’altres centres com a part de l’avaluació, però en aquest cas ha estat com 
a material de suport perquè puguin treballar al seu ritme. 

De resultes dels comentaris arribats des de les comissions encarregades d’avaluar 
els tres ensenyaments de grau que es van portar a acreditar, s’ha fet una anàlisi 
del temps dedicat a treballar en laboratoris, i la conclusió ha estat la sol·licitud de 
modificacions de plans d’estudi, en les quals es canvia la tipificació d’hores ma-
gistrals a laboratori o s’augmenta la presència per encabir-hi hores de laboratori. 
Amb aquesta actuació es pretén mostrar de manera més tàcita la part pràctica de 
les següents assignatures dels graus d’Enginyeria Elèctrica i d’Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica: Electrònica Digital, Fonaments Químics de l’Enginyeria, 
Termodinàmica i Hidràulica, Maquines i Mecanismes, Ciència i Resistència de Ma-
terials i Energies Renovables. Aquests canvis es van aprovar en la darrera sessió de 
la Junta de Centre, el dia 5 de juliol, i entraran en vigor en el curs 2016-17.

Reunida la Comissió d’Innovació Docent delegada de la Junta de Centre, va acabar 
de perfilar un nou calendari acadèmic diferenciat per als estudiants de 1r curs, i 
que es va aprovar posteriorment en la sessió de la Junta de Centre del 12 de maig 
d’aquest any. Es tracta d’una innovació amb l’objectiu de millorar el rendiment 
acadèmic dels estudiants, i ho pretén fer iniciant les classes ordinàries amb millors 
condicions, tant per als estudiants matriculats al juliol com per als que arriben al 
setembre. Hi haurà dues setmanes de repàs de conceptes matemàtics que haurien 
d’estar assolits. Aquest calendari s’aplicarà al curs 2016-17 i, acabada l’experièn-
cia, caldrà valorar si aquesta iniciativa està ben dimensionada i té l’efecte esperat.

Activitats d’avaluació

L’objectiu principal en activitats d’avaluació s’ha focalitzat en les acreditacions 
europees dels ensenyaments de grau consolidats. Junt amb la renovació de l’acre-
ditació del títol oficial, s’ha treballat en l’obtenció dels Labels per a aquestes titu-
lacions. 

En l’àmbit industrial, l’acreditació i el Label EUR-ACE® per:

 – Grau d’Enginyeria Elèctrica (GEE)
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 – “Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (GEEIiA)

I en l’àmbit informàtic, l’acreditació i el Label EURO-INF per:

 – Grau d’Enginyeria Informàtica (GEI)

Aquests segells, Labels, són un certificat concedit per una agència autoritzada 
(ANECA) per ENAEE en el cas d’EUR-ACE, i per EQANIE en el cas d’EURO-INF, els 
quals són reconeguts internacionalment i permeten identificar programes d’engi-
nyeria d’alta qualitat a Europa.

Els autoinformes d’acreditació es van presentar a l’agència avaluadora ANECA, que 
és l’agència acreditada, a l’estiu de 2015. I les visites dels panells d’avaluació es 
van fer a l’octubre: EUR-ACE® el 14, 15 i 16 d’octubre de 2015; i EURO-INF el 22 
i 23 d’octubre de 2015.

Tota la comunitat universitària va participar en l’acreditació dels graus (estudiants, 
titulats, PAS i PDI), i els ocupadors dels nostres egressats també van col·laborar. La 
seva participació va ser primordial, tant en la fase prèvia, durant l’elaboració de 
l’autoinforme, com en la fase final fonamentada en les entrevistes amb les diferents 
audiències sol·licitades pels panells d’avaluació. 

Finalment, el centre ha aconseguit plenament el seu objectiu:

Hem obtingut el segell d’acreditació “Favorable” per part d’AQU Catalunya dels 
tres graus amb efectes des del 28/04/2016 i vàlids durant sis anys. Cal destacar que 
en els tres graus, i per a tots els estàndards, s’ha aconseguit el resultat “S’assoleix”, 
i sense cap aspecte per millorar obligatòriament. 

I pel que respecta a l’acreditació europea, recentment s’han rebut els informes 
definitius per part d’ANECA, en què se’ns notifica que hem obtingut els tres segells 
europeus vàlids també durant sis anys: 

 – EUR-ACE® de 15 de juliol de 2016 a 15 de juliol de 2022

 – EURO-INF de 27 de juliol de 2016 a 27 de juliol de 2022

D’altra banda, en el marc del Contracte programa 2014-2018, altres accions d’ava-
luació importants dutes a terme a l’octubre de 2015 són les reverificacions de dos 
títols del centre. L’activitat de millora buscada es detalla al següent apartat, però 
l’objectiu ha estat esmenar els aspectes que cal millorar identificats en el marc del 
procés de seguiment de les titulacions. El centre va apostar per la reverificació dels 
següents títols: 

Grau d’Enginyeria Telemàtica(GET), que ha donat lloc al grau d’Enginyeria de Siste-
mes i Serveis de Telecomunicacions (GESST) 

 Màster d’Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents (MEI-
SISI), que ha donat lloc al Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel-
ligència Artificial (MESIIA)
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El procés de verificació dels nous títols va ser favorable. El Consell d’Universitats 
en la sessió del dia 28 d’abril de 2016 va resoldre positivament la verificació del 
GESST i la del MESIIA. Així, doncs, al proper curs 2016-17 s’implantaran aquests 
nous títols, els quals extingiran respectivament el GET i el MEISISI. 

L’última activitat d’avaluació que cal esmentar és el seguiment continuat de les 
titulacions, en què es recullen evidències, les quals seran necessàries per a una 
futura acreditació. El centre està recopilant informació per elaborar l’informe de 
seguiment del curs 2014-15. Aquesta informació serà necessària tant per fer l’auto-
informe d’acreditació per als ensenyaments de màster consolidats —Màster d’En-
ginyeria Computacional i Matemàtica (MECMAT) (interuniversitari amb la UOC, 
coordinat per la URV); el Màster d’Enginyeria Industrial (MEI); i el Màster d’Engi-
nyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics— com per fer el seguiment de la resta 
d’ensenyaments.

Activitats de millora

Els objectius que formen part de les activitats de millora del centre no han variat 
respecte al curs passat: revisar l’oferta formativa, millorar la difusió en llengua an-
glesa, procurar que les guies docents de les assignatures estiguin revisades i publi-
cades abans de la matrícula i, finalment, continuar amb la millorar de la web. 

En l’àmbit de l’oferta formativa, i sempre dins del Contracte programa 2014-2018, 
per donar millor resposta als interessos dels futurs estudiants, s’han fet dues actua-
cions en els ensenyaments que s’oferien des del centre. Per un costat, s’ha extingit 
el Màster d’Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents per 
activar el nou Màster d’Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Arti-
ficial, que escurça la seva durada d’un any i mig a un any, i que es pot seguir pre-
sencialment o de forma virtual. D’altra banda, s’ha acreditat el grau d’Enginyeria de 
Sistemes i Serveis de Telecomunicacions que substituirà l’actual grau d’Enginyeria 
Telemàtica. El nou pla d’estudis d’aquest grau permetrà orientar l’estudiant cap a 
dues intensificacions: la telemàtica i els sistemes de telecomunicació.

Finalment, i alineant els ensenyaments que oferim des de l’ETSE amb les necessitats 
futures de professionals en el sector sanitari que tinguin la tecnologia com a eina 
habitual, s’ha proposat un grau en Enginyeria Biomèdica (GEB). La Universitat ha 
donat el vistiplau al pla d’estudis proposat i a la seva viabilitat, i s’ha enviat la docu-
mentació necessària per fer arribar la proposta a la Direcció General d’Universitats 
de la Generalitat. Ara, per al proper curs, caldrà preparar la documentació per a la 
seva verificació, així com per a la seva autorització. 

En paral·lel a aquesta proposta de nou títol, també es va treballar en tres propostes 
més de noves titulacions: dues corresponents a ensenyaments de grau en els àm-
bits de l’enginyeria informàtica i de l’enginyeria fisicomatemàtica, respectivament; 
i una tercera corresponent a un ensenyament de màster en l’àmbit de l’Enginyeria 
Informàtica. Aquestes propostes no han estat programades de moment i resten pen-
dents d’estudiar-ne la viabilitat per al futur.

Pel que fa als graus, cal destacar la bona acollida per part dels estudiants a les do-
bles titulacions posades en marxa el curs passat. Els dos dobles graus van aconse-
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guir nota de tall en 1a assignació en alguna de les diferents vies d’accés. El Doble 
Grau d’Enginyeria Elèctrica i Electrònica Industrial i Automàtica va arribar a un 
8,026 per a PAU i FP; i el Doble Grau de Biotecnologia i d’Enginyeria Informàtica 
a un 10,219 per a PAU i FP, i a un 8,25 per a més grans de 25 anys.

Pel que fa a la millora de la difusió del centre en llengua anglesa, s’ha continuat 
treballant en l’elaboració de material divulgatiu i en la millora de la web en aquest 
idioma, incloent les guies docents de les assignatures.

Un aspecte clau pel que fa l’assegurament de la qualitat docent de l’Escola és 
garantir que totes les guies docents de les assignatures que s’imparteixen estiguin 
revisades i publicades abans de l’inici del període de matrícula. En el nostre cas, el 
grau d’acompliment és molt elevat però, tot i així, continua sent un aspecte al qual 
l’Escola dóna prioritat i en el qual s’esmercen molts esforços. 

Pel que fa a la web, el més destacat, tal com s’ha comentat, és la posada en mar-
xa de la nova web de l’Escola amb una estètica més moderna i amb un accés a 
continguts més àgil. Pel que fa a la Intranet, s’han dut a terme millores en diversos 
aplicatius de gestió del centre tal com l’aplicatiu de gestió de l’acte de graduació o 
l’aplicatiu de gestió de les pràctiques externes en què s’ha dissenyat un nou perfil 
pel tutor professional. Aquest perfil preveu que els tutors de les empreses puguin 
fer l’avaluació dels estudiants via telemàtica i n’està prevista la posada en marxa en 
el curs 2016-17. L’objectiu és estalviar a l’estudiant el tràmit de recollir i entregar 
l’avaluació però també aconseguir centralitzar i obtenir informació sobre la per-
cepció que l’empresa té dels estudiants i de les competències que han de treballar 
durant les pràctiques. Aquesta informació permetrà obtenir informes per titulació i 
de centre dels punts forts i febles en la formació dels estudiants per continuar avan-
çant en la millora de la qualitat docent. 

Relacions externes

En l’àmbit de les relacions externes, s’ha continuat en la línia de millorar les relaci-
ons amb els centres de secundària, les empreses de l’entorn i altres universitats per 
potenciar la mobilitat, tant d’estudiants com de professorat.

Les relacions amb els centres de secundària ja s’han comentat en l’apartat de cap-
tació. 

Pel que fa a les empreses de l’entorn, com cada curs, se n’ha convidat un conjunt 
a participar en l’assignatura d’Orientació Professional i Acadèmica, per donar a co-
nèixer als estudiants de primer les tasques que duen a terme els enginyers i les en-
ginyeres en aquestes empreses, així com les competències que valoren per a con-
tractar-los. Concretament, aquest curs hi han participat les empreses següents: Lear 
Corporation, ANAV, Cisco Systems, Fermator-Tecnolama, SCA, Idiada, Tecnocom, 
T-Systems i Grupo Castilla. Val a dir que aquesta assignatura ha estat guardonada 
amb el Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent en la modalitat 
col·lectiva durant aquest curs.

A més, s’ha discutit l’enfocament dels màsters que s’ofereixen actualment i les 
noves titulacions de grau, així com la manera de fomentar les vocacions per l’engi-
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nyeria en els estudiants de secundària amb el Consell Assessor de l’ETSE, que, com 
recordem, està format per els membres següents:

 – El Sr. Robert Marquès, manager del Clúster TIC

 – El Sr. Manuel Gutiérrez, director de Tsystems 

 – El Sr. Hugo Padilla, director de producte de Cisco Catalyst LAN Switches EU 

 – El Sr. Elias Garcia Soto, cap del Departament de Recursos Humans de l’As-
sociació Nuclear Ascó-Vandellós II

 – El Sr. Carles Rovira, vicepresident d’AEST

 – El Sr. Joan Boada, director d’Advanced Engineering de Lear Corporation

 – El Sr. José-Manuel Barrios, Innovation Manager d’Idiada 

 – El Sr. Joan Enric Carreres i Blanch , director de Solarca, SL i representant 
del Consell Social  de la URV

 – El Sr. Daniel Reseco, director de projectes de Grupo Castilla

Fruit d’aquesta discussió, les empreses Idiada i Lear Corporation han decidit impli-
car-se més, i està previst que en el proper curs imparteixin una optativa cadascuna 
del Màster en Enginyeria i Tecnologies dels Sistemes Electrònics.

D’altra banda, l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós (ANAV), junta amb el Clús-
ter TIC Catalunya Sud van decidir patrocinar els premis que ha atorgat l’ESTE als 
millors treballs de recerca dels estudiants de secundària que es van presentar al 
Fòrum TRiCS, la qual cosa va tenir lloc els dies 7 i 8 d’abril al Complex Educatiu 
de Tarragona.

Aquesta estreta relació de l’ETSE amb les empreses de l’entorn s’ha tornat a fer evi-
dent un cop més durant l’acte de graduació organitzat el passat 1 de juliol, en el 
qual van participar les empreses P3E International Engineering Consulting, SL; SCA 
Hygiene Products, SL; T-Systems, Tecnolama SA; What About, i Caixa d’Enginyers, 
lliurant premis a diferents estudiants de l’Escola.

Finalment, en l’àmbit de la internacionalització, l’ETSE ha establert el seu Pla Es-
tratègic d’Internacionalització. En el marc d’aquest pla d’internacionalització s’ha 
previst augmentar gradualment l’oferta d’assignatures impartides en anglès. Con-
cretament, es vol aconseguir que totes les assignatures optatives dels graus s’im-
parteixin en aquesta llengua. Així, doncs, aquest curs 2015-16 s’ha incrementat la 
oferta d’assignatures impartides en anglès, que ha passat de 2 a 7:

 – PROGRAMMING

 – CISCO TECHNOLOGIES

 – ORACLE DATABASE

 – MOBILE AND EMBEDDED APPLICATIONS

 – ENGINEERING HISTORY 



22

 – EMBEDDED SYSTEMS

 – INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Un altre dels punts és fomentar els programes Study Abroad. En el marc d’aquest 
programa, 29 estudiants de la Universitat del Caire (Egipte) han assistit durant 3 
setmanes a dos cursos oferts per l’ESTE. Els cursos, que van començar l’11 de juli-
ol, són: Computer Engineering: Multimedia security, robotics and computer vision 
and image processin, amb 11 alumnes, i Power electronics for renewable energy 
systems and electrical vehicles, amb 18 alumnes.

Pel que fa a la mobilitat d’estudiants en el marc dels diferents programes de mobili-
tat (SICUE, ERASMUS+ i MOU), aquest curs s’ha aconseguit que el nombre d’estu-
diants que han marxat superi la vintena. Amb això s’ha arribat a anivellar el nombre 
d’estudiants que han vingut de mobilitat a l’ETSE. L’evolució d’aquestes dades en 
els darrers 3 cursos es poden veure al gràfic següent.

Per poder dur a terme aquesta mobilitat, els estudiants de l’ETSE han tingut a la seva 
disposició una amplia oferta de destinacions. A la taula següent es pot observar el 
nombre de convenis per a cada programa de mobilitat que els estudiants tenien 
disponibles en funció de la titulació. Cal remarcar, però, que a banda d’aquests 
convenis recollits a la taula, també tenien la possibilitat de fer una estada de mobi-
litat en algunes universitats dels Estats Units dins el programa ISEP.

GEEIiA GEE GEI GET

SICUE 15 10 17 6

ERASMUS+ 18 14 25 14

MOU 19 20 31 10

Finalment, per millorar la internacionalització del centre, es va decidir sol·licitar 
els Labels internacionals EURACE per als graus d’Enginyeria Elèctrica i Enginyeria 
Electrònica Industrial i Automàtica i EURO INF per al grau d’Enginyeria Informà-



23

tica. Amb l’assoliment d’aquest dos Labels, els estudiants graduats a l’ETSE seran 
reconeguts internacionalment.

Accions de responsabilitat social

En l’àmbit de les accions de responsabilitat social, el centre s’ha fixat principalment 
sis objectius: fomentar la igualtat entre homes i dones, donar suport a activitats 
organitzades per centres d’educació secundària, promoure valors entre els joves, 
facilitar la col·laboració entre diferents entitats ciutadanes i l’alumnat de la URV, 
divulgar la ciència i la tecnologia, i motivar grups de persones. A continuació es 
descriuran breument cadascun dels diferents esdeveniments que s’han dut a terme 
durant aquest curs, organitzats segons els objectius esmentats . No obstant això, 
l’últim es pot considerar inclòs en totes les accions de responsabilitat social fetes.

En el marc del foment de la igualtat entre homes i dones, hem de parlar de l’orga-
nització de la cinquena edició del Girls’ Day. L’Observatori de la Igualtat, l’ETSE 
i l’ETSEQ van col·laborar en l’organització d’aquest esdeveniment. Com ja s’ha 
comentat, es va dur a terme els dies 24 de febrer i l’1 de març. 

Aquesta jornada de portes obertes està dedicada exclusivament a les noies. És una 
iniciativa que pretén apropar el món de l’enginyeria a les estudiants de secundària, 
intentant, així, incrementar el nombre de noies que decideixin estudiar ensenya-
ments d’enginyeria. Es facilita, d’aquesta manera, que, espais tradicionalment mas-
culinitzats, obrin les portes amb igualtat d’oportunitats als dos sexes. Es parteix del 
reconeixement de l’existència de desigualtats per intentar combatre-les, garantint 
la igualtat d’oportunitats per raó de gènere. Per aquests motius, el Girls’ Day propo-
sa, a més de fomentar l’ingrés de noies a les titulacions d’enginyeria, els següents 
objectius:

 – Actuar com un element cohesionador i coeducador per modificar els rols 
transmesos i assumits en la divisió sexual del treball.

 – Fomentar nous models de feminitat i masculinitat, en incorporar un nou ima-
ginari sobre les capacitats intel·lectuals i físiques dels estudiants i de les es-
tudiants, trencant vells estereotips i biaixos de gènere.

 – Donar visibilitat i mostrar a la societat la presència de dones professionals en 
enginyeria i tecnologia i la necessitat d’equips de treball paritaris per obtenir 
els millors rendiments.

Per dur a terme aquests objectius, durant aquests dies es van fer seminaris, confe-
rències, tallers pràctics al laboratori i visites guiades.

Durant aquestes jornades, les estudiants de secundària de diversos instituts de la 
demarcació de Tarragona van conèixer de prop com és la professió d’enginyera, 
quines són les titulacions que poden cursar a la URV o com és el campus de la mà 
de professores investigadores. També van tenir l’oportunitat d’escoltar el testimoni 
d’exalumnes de l’ETSE i l’ETSEQ, i d’experimentar en els tallers de les diferents 
enginyeries, amb activitats dissenyades per mostrar la presència de dones professi-
onals en aquest sector i la conveniència d’equips de treball mixtos per obtenir els 
millors rendiments.
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Com a novetat, la jornada també va oferir una sessió per tractar els factors que in-
flueixen en l’alumnat a l’hora d’escollir els estudis. Va anar a càrrec de Núria Solso-
na, professora de física i química, doctora en Ciències de l’Educació i membre de 
Coeducació, una associació sense ànim de lucre que treballa per a la transformació 
educativa amb perspectiva de gènere.

Quant al suport a activitats organitzades per centres d’educació secundària, volem 
destacar la col·laboració en l’organització de diverses iniciatives (Proves Cangur, 
Competició ETSEBOT, Fòrum TRiCS) i, a més, dues organitzades íntegrament per 
l’ETSE (Ei! CODE, FIRST® LEGO® League).

El dia 7 d’abril de 2016, un any més, l’ETSE va acollir la Prova Cangur realitzada 
per estudiants de 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat dels instituts i col·legis de les nos-
tres comarques que ho havien demanat. En total van venir 17 centres, i van partici-
par 169 alumnes de 4t d’ESO, 119 i 91 de 1r i 2n de batxillerat, respectivament. En 
total, van participar 379 alumnes. Aquesta va ser la vint-i-unena edició d’aquestes 
proves de matemàtiques.

El Cangur és un activitat impulsada per la Societat Internacional Le Kangourou Sans 
Frontières, en què Catalunya hi té representació nacional pròpia per mitjà de la 
Societat Catalana de Matemàtiques.

Aquesta associació, de caràcter internacional, reuneix personalitats del món ma-
temàtic de nombrosos països. Té com a objectiu difondre la cultura matemàtica 
per tots els mitjans al seu abast i, en particular, per l’organització d’un joc concurs 
anual que té lloc el mateix dia en totes les nacions participants. L’objectiu d’aquesta 
iniciativa és estimular i motivar tants alumnes com sigui possible, contribuint a la 
popularització de les matemàtiques entre la mainada i els joves. Es basa en una par-
ticipació massiva en un esdeveniment científic i assegura una àmplia base popular 
a aquesta activitat. El concurs vol atreure el màxim nombre de participants sense 
cap objectiu de selecció nacional ni de comparació entre països.

Aquest any, per escollir la data de l’avaluació, la comissió Cangur va valorar el fet 
que la data internacional (que estava fixada com cada any per al tercer dijous de 
març, que enguany coincidia a Catalunya amb el penúltim dia de classe abans de 
les vacances de Setmana Santa) podia interferir amb l’organització de les activitats 
pròpies de molts centres a Catalunya i provocar un descens significatiu en la parti-
cipació, com ja va succeir l’any 2013 per aquesta mateixa circumstància.

La prova, de caràcter internacional, consisteix a resoldre una sèrie de qüestions de 
diversos nivells en un temps limitat, i simultàniament a tot Europa i a altres països 
d’arreu del món.

Els enunciats de la Prova Cangur se seleccionen en el Meeting Internacional que 
anualment convoca l’associació Le Kangourou Sans Frontières. La reunió per a la 
preparació del Cangur 2016 va tenir lloc a Göteborg (Suècia) al mes d’octubre de 
2015. Posteriorment, la comissió Cangur de la SCM i les corresponents subcomissi-
ons territorials (Catalunya, Balears, País Valencià) i dels diferents nivells del Cangur 
van fer la traducció i adaptació a la nostra llengua.

El nombre de preguntes i la durada de la prova poden variar segons circumstàncies 
diverses. Per al 2016, a les seus de Catalunya va quedar així: 20 preguntes, una hora 
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(Cangur Primària); 30 preguntes, 5 quarts d’hora (Cangur 1r i 2n d’ESO); 30 pre-
guntes, 5 quarts d’hora —com en totes les edicions anteriors (Cangur 3r i 4t d’ESO 
i secundària postobligatòria).

Aquí, a l’ETSE, aquest any, aquestes proves s’han fet per a 4t d’ESO i 1r i 2n de bat-
xillerat. Una diferència respecte de l’edició anterior ha estat que les proves per a 1r, 
2n i 3r d’ESO s’han fet als mateixos centres. L’any passat l’ETSE també havia acollit 
els estudiants de 3r d’ESO. En realitat, aquest ha estat el primer any que s’han fet 
proves per als estudiants de 1r i 2n d’ESO.

El dia 17 de juny, l’ETSE va acollir la 9a edició del Concurs ETSEBOT, dirigit tant a 
alumnes de grau de l’Escola com a alumnes de secundària de cicles formatius supe-
riors i batxillerat. Aquest concurs, de robots mòbils, va tenir com a objectiu, d’una 
banda, resoldre un repte amb robots de la marca LEGO® dels mateixos participants 
o bé cedits per l’organització, i de l’altra, establir combats de robots SUMO.

En la categoria LEGO van participar 39 estudiants, que anaven des de 5è de primà-
ria fins a 4t d’ESO. Es van donar premis als tres primers equips guanyadors. D’altra 
banda, la categoria SUMO, en la qual van participar 17 estudiants, va estar oberta a 
la resta d’estudiants. Aquí es va donar un únic premi, i va correspondre a estudiants 
del grau d’Enginyeria Electrònica.

L’ETSE va participar al X Fòrum TRiCS, que va tenir lloc els dies 7 i 8 d’abril de 2016 
al Complex Educatiu de Tarragona. Enguany, el fòrum va assolir un nova fita, obrint 
la participació a tots els alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior 
de la demarcació de Tarragona, independentment de la modalitat o àrea del conei-
xement. A part del ST d’Ensenyament, aquest esdeveniment va estar representat per 
l’Associació Empresarial Química de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.

El Fòrum TRiCS és una activitat d’estímul de la creativitat científica dels estudiants 
de batxillerat que té una llarga i reeixida trajectòria. La Universitat va participar 
aquest any per primer cop oferint tallers per ajudar a promoure l’esperit científic 
entre el jovent. En aquesta línia, des de l’ETSE, es va voler fer un reconeixement 
als millors treballs de recerca presentats oferint un seguit de premis per facilitar als 
estudiants la continuïtat dels seus estudis en la mateixa escola.

El Fòrum de Treballs de Recerca i Crèdits de Síntesi va ser un esforç conjunt entre 
el Departament d’Educació i l’Associació Empresarial Química de Tarragona, per 
contribuir en el procés de formació dels joves, i té com a objectiu la creació d’un 
espai on es puguin intercanviar experiències. L’alumnat i el professorat tutor, en 
aquest esdeveniment, van ser els veritables protagonistes. L’alumnat de 2n curs de 
batxillerat va tenir l’oportunitat de presentar la feina feta mitjançant una defensa 
pública a les instal·lacions del Complex Educatiu, tot plegat per estimular als com-
panys de primer curs en la recerca i l’elaboració de treballs. Paral·lelament s’oferi-
en, en aquestes mateixes franges horàries, tallers pràctics organitzats pel professorat 
dels diferents centres i facultats universitàries de la URV que van participar. Per part 
de l’ETSE es van oferir alguns tallers, tals com “Tu també pots programar robots” i 
”Taller de telecomunicacions: domòtica i internet de les coses”.
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De total de participants, vint-i-cinc nois i noies van als 12 premis ETSE-Fòrum 
TRiCS que tenen com a objectiu reconèixer la qualitat tecnològica i científica dels 
treballs de recerca presentats al fòrum. 

Durant el curs, el DEIM ha organitzat un seguit d’actes en commemoració dels 25 
anys d’Estudis Universitaris d’Informàtica a Tarragona. Com a cloenda, el 30 de 
juny va organitzar Ei! CODE, un concurs de programació dirigit a qualsevol estudi-
ant de la URV. L’acte de lliurament de premis va ser el dia 1 de juliol al Paranimf de 
la URV amb presència del rector i amb les conferències del professor Andreu Mas-
Colell, exconseller de la Generalitat de Catalunya, i del professor Mateo Valero, 
director del Centre de Supercomputació de Barcelona i qui va fer la lliçó inaugural 
del primer curs a Tarragona d’estudis universitaris d’informàtica el 1990.

El concurs va tenir com a objectiu resoldre fins a quatre problemes de la manera 
més eficient possible. Els programes havien de estar elaborats amb els llenguatges 
Java, C o Phyton.

La participació en aquest concurs estava oberta a tots els estudiants de la URV, tot 
i que el perfil del premi era més adequat per a qualsevol estudiant amb coneixe-
ments informàtics. D’altra banda, no es podien presentar grups, és a dir, la resolució 
de la prova s’havia de fer de manera individual. Es van premiar els millors progra-
mes dissenyats durant la jornada: 1r premi per a la millor solució al màxim nombre 
de problemes, tenint en compte els jocs de proves que s’havien superat, el temps 
d’execució, etc.; segons premis per a la millor solució de cada exercici.

Pel que fa a la promoció de valors entre els joves, l’acció més rellevant ha estat 
donar continuïtat al projecte FIRST® LEGO® League i Junior FIRST® LEGO® Lea-
gue. És una activitat organitzada íntegrament per l’ETSE, en què participen centres 
d’educació primària i secundària, dedicada principalment a la captació d’estudi-
ants. L’esdeveniment va tenir lloc el 6 de febrer a les instal·lacions de FiraReus, a 
la localitat de Reus. Al primer van participar 22 centres amb un total de 32 equips, 
mentre que a la Junior ho van fer 6 centres amb 15 equips.

En aquest esdeveniment els equips participants han de dur a terme un projecte i 
construir un robot. Durant aquest procés, a més de promoure’s les vocacions cien-
tífiques, els alumnes han de treballar habilitats com el treball en equip, la comuni-
cació, la creativitat, o la innovació. A més, es fomenten valors com la cooperació, 
la integració, el respecte, l’esforç i el compromís amb la societat.

La millor manera de resumir FIRST® LEGO® League és dir que és un programa de 
creació robòtica per a joves entre 9 i 16 anys, el qual està dissenyat per motivar 
els joves amb la ciència i la tecnologia, i ensenyar-los importants valors i coneixe-
ments. La FLL es pot fer en una classe, però no fou dissenyat amb aquest propòsit. 
Els equips, amb almenys un entrenador adult, també poden provenir d’un club o 
d’una organització preexistent, extraescolar, o simplement ser un grup d’amics que 
desitgen fer alguna cosa increïble.

Contràriament a la creença popular, els entrenadors no necessiten cap experiència 
tècnica. A la FLL, els nens i nenes són els que fan la feina. I la feina és programar 
un robot autònom per puntuar sobre una temàtica preestablerta, i crear una solució 
innovadora a un problema com part del seu projecte, sempre seguint els valors co-
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mentats abans. Aquests tres elements —el robot game, el projecte i els valors de la 
FLL— comprenen el que s’anomena el desafiament anual. Com en qualsevol altre 
“esport” organitzat, els equips també creen una identitat, i viuen aventures junts.

El repte aquest any ha estat el Trash Trek. Amb aquest repte, els equips FLL van 
explorar el fascinant món dels residus, buscant noves formes de gestionar-los. Des 
de la recol·lecció, fins a la classificació i la reutilització intel·ligent. La idea va ser 
conscienciar la gent que els residus es poden aprofitar més del que sembla.

Durant el primer trimestre del curs acadèmic, els equips van resoldre un problema 
real relacionat amb la gestió de residus en el Projecte Científic. A més, havien de 
construir i programar un robot autònom utilitzant la tecnologia de LEGO MIND-
STORMS per resoldre una sèrie de missions en el Joc del Robot.

De la mateixa manera, en el cas de la Junior FIRST® LEGO® League, enfocada a 
nens i nenes entre 6 i 9 anys, el que es busca és captar la curiositat dels més petits 
i fomentar la seva creativitat natural per enfocar-la cap a nous descobriments que 
millorin el món que els envolta. Se’ls intenta motivar a participar en la recerca, la 
resolució de problemes i a introduir-se en conceptes bàsics d’enginyeria. Els pilars 
del programa són els valors, que posen de relleu les aportacions dels altres, el tre-
ball en equip, l’esperit amistós i esportiu i la participació de pares i mares.

El repte per als més petis va ser el Waste Wise. S’ha pretès que els equips desco-
breixin que llençar alguna cosa a les escombraries és només el principi. Des de la 
recol·lecció, a la classificació i la reutilització intel·ligent, mentre exploraven sobre 
una problemàtica real, els equips aprenien sobre màquines simples construint un 
model d’elements LEGO amb una part motoritzada. D’altra banda, també aprenien 
a presentar la informació amb un pòster il·lustratiu.

Per facilitar la col·laboració entre entitats ciutadanes i estudiants, la URV, per mitjà 
del programa Aprenentatge i Servei i l’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajunta-
ment de Reus, va dur a terme el Tercer Mercat de Projectes Socials el 21 d’abril a 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, al campus Bellissens de Reus.

Divuit entitats de Reus van assistir a la presentació del mercat, que els va permetre 
proposar projectes perquè els universitaris els desenvolupessin a partir de treballs 
de fi de grau o de màster. Les entitats interessades a col·laborar amb la universitat 
van poder presentar les seves propostes fins al dia 4 de març. Durant l’esdeveni-
ment, les entitats van exposar i concretar les seves propostes davant dels estudiants i 
dels professors de la URV. Aquesta vegada es van presentar 34 propostes de projec-
tes. No obstant això, el catàleg va incorporar també el centenar de propostes de les 
edicions anteriors, a les quals també podien accedir els estudiants. De la primera 
edició del mercat en van sortir 23 projectes, que van acabar en 25 treballs de final 
de grau i màster i que estaven relacionats amb 19 titulacions. En l’edició de l’any 
passat es van concretar 22 projectes i se’n van fer 32 treballs per a 15 titulacions.

El Mercat de Projectes Socials és una activitat inclosa en el Programa d’Aprenentat-
ge Servei, que compta amb el suport específic del Consell Social de la URV. Fa dos 
anys es va organitzar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i l’any passat 
va ser l’Ajuntament de Tarragona qui va facilitar el contacte amb les entitats de la 
ciutat. Aquesta tercera edició va tornar a Reus, concretament a l’Escola Tècnica 
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Superior d’Arquitectura. L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que com-
bina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Treba-
llar sobre les necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo, fa possible 
la formació dels estudiants no únicament com a professionals sinó també com a 
ciutadans, en els quals, amb el seu nivell cultural, els seus coneixements i habilitats 
específiques i el seu esperit crític i humanista, siguin la base d’una societat més 
justa, solidària i sostenible.

En el cas de fer divulgació de la ciència i la tecnologia, el centre ha ofert tres cursos 
oberts a la ciutadania en general dins el marc de la universitat d’estiu: Let’s pro-
gramming! (Anem a programar!); Usem la programació, interactuem amb el món!, 
i Introducció a l’astronomia pràctica d’aficionat.

D’altra banda, i en el programa Nexes, s’ha ofert un curs més en el seu vessant di-
rigit a estudiants (EstiURV): La Internet de les Coses. Mentre que en el seu vessant 
dirigit al professorat (Aprofundiments) s’han ofert: Introducció a WIMS, un entorn 
d’Autoaprenentatge; La Internet de les Coses; Aprendre a Programar sobre entorn 
Scratch 2.0, i Robòtica Educativa. En aquest últim cas, l’Escola i els seus departa-
ments van fer un esforç econòmic per cobrir les despeses de tres cursos que la URV 
no finançava. L’Escola va considerar que era de responsabilitat social oferir aquests 
cursos per fer la màxima divulgació en tecnologia.
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Memòria econòmica 

De l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Curs 2015-16

Introducció

Les orgàniques amb les quals l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria va comptar 
l’any 2015 per al seu funcionament ordinari van ser les vuit següents:

 – 1800000: Pressupost corrent

 – 1800015: Pressupost del Pla Estratègic

 – 1800039: Pressupost del Màster d’Enginyeria Informàtica: Seguretat Informà-
tica i Sistemes Intel·ligents

 – 1800040: Pressupost del Màster d’Intel·ligència Artificial

 – 1800041: Pressupost del Màster d’Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Elec-
trònics

 – 1800050: Pressupost del Màster de Seguretat de les Tecnologies de la Infor-
mació i de les Comunicacions

 – 1800054: Pressupost del Màster d’Enginyeria Industrial 

 – 1800055: Pressupost del Màster d’Enginyeria Computacional i Matemàtica

Tot i així, l’Escola disposa de 5 orgàniques més que no tractarem en aquesta me-
mòria i que responen a projectes de Centre: La FIRST® LEGO® League, l’Acte de 
Graduació de l’ETSE, el Model integral de gestió de les pràctiques externes, guar-
donada amb el Premi Xavier López Vilar a la qualitat i millora contínua de la gestió 
administrativa i tècnica del PAS i la subvenció Agaur projecte 2014 EMQE200009 
ETSE.

Ingressos

El diners assignats a l’Escola en les vuit orgàniques esmentades ha estat de 93.178,46 
€ distribuïts per capítols de la següent manera:
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D’acord amb el quadre, la major part dels diners assignats corresponen al capítol 
2 de despeses corrents.

Pel que fa a la distribució dels ingressos per orgàniques, la situació és la següent: 

Si ho agrupem per àmbits, podem veure que encara que el pressupost corrent és el 
que continua concentrant la major part dels ingressos (un 33,28%), el conjunt de 
pressupostos de màsters representen ja un 44,36% recursos econòmics disponibles. 
El fet que tots els màsters ja estiguin completament implantats i a ple rendiment, ha 
fet incrementar aquest percentatge respecte del curs passat. El Pla Estratègic repre-
senta aproximadament un 22,36% del pressupost.
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Despeses 

Les despeses que ha tingut l’Escola representen un total de 53.864,34 euros. La 
distribució de la despesa per capítols és la següent:

Si comparem el gràfic de distribució dels ingressos per capítols (gràfic 1) amb el de 
la distribució de la despesa per capítols (gràfic 3) veiem que, en bona mesura, es 
mantenen les proporcions.

Pel que fa a l’execució del pressupost, s’ha gastat el 57,81%, lleugerament per sota 
de l’any anterior. El motiu el trobem en dues orgàniques: 

Pla Estratègic: es van reservar diners per contractar un tècnic web a partir de se-
tembre de 2016 i a més, a causa de la concessió d’un ajut AGAUR, en molta part 
de despesa s’ha hagut de reclassificar o revisar l’assignació perquè corresponen a 
despeses lligades a aquest projecte.

Màster d’Enginy. Inform.: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents. Es va reser-
var gran part del pressupost per convocar beques d’assistent docent, però les dues 
persones a les quals es va concedir la beca no s’han incorporat al màster.

Quant a la resta d’orgàniques, com es pot observar en les taules que adjuntem a 
continuació, tant la despesa per orgàniques (taula 2) com la despesa per capítols 
(taula 3), o s’ha ajustat gairebé a l’assignació o bé ha estat per sota.
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Taula 2: Distribució despeses per orgàniques
Pressupost Ingressos Despeses
 Pressupost Corrent 31.011,70 29.217,78
 Pressupost de Pla Estratègic 20.831,65 8.508,24
Pressupost del Màster d’Enginy. Inform: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents 13.795,10 4.265,82
 Pressupost del Màster d'Intel·ligència Artificial 3.303,11 1.391,17
 Pressupost del Màster d'Enginyeria Electrònica 4.300,18 2.366,81
 Pressupost del Màster de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions 4.940,10 1.932,97
 Pressupost del Màster d'Enginyeria Industrial 7.718,84 2.833,28
Pressupost del Màster d'Enginyeria Computacional i Matemàtica 7.277,78 3.348,27
TOTAL 93.178,46 53.864,34

Taula 3: Detall d'ingressos i despeses per capítols
Capítol Ingressos Despeses
Capítol 1 5.703,00
Capítol 2 65.092,85 39.206,98
Capítol 4 15.919,33 9.200,29
Capítol 6 6.463,28 5.457,07
TOTAL 93.178,46 53.864,34

Com es pot observar, la major part de la despesa correspon al capítol 2, destinat a la 
despesa corrent, que és el que concentra el gruix de la depesa de centre. El capítol 
4 és el següent en despesa i el seu increment respecte l’any anterior es deu a les di-
verses beques que s’han atorgat per cobrir tasques que ajuden al bon funcionament 
de les unitats. Quant al capítol 6, en realitat hi ha més inversió en immobilitzat que 
la que es reflecteix al quadre, ja que tant en la convocatòria d’equipament docent 
(7051.99 €) com la de RAM (1157), les compres es fan de forma centralitzada; per 
tant, la part que aporta el centre és via transferència de crèdit; per això aquestes 
quantitats no es reflecteixen en aquesta taula com una despesa dins el capítol 6.

En la taula següent es pot veure la comparativa de la despesa entre l’any 2014 i 
2015:

Taula 4: Comparació despeses any 2014 i 2015

Capítol
Despeses

2014
Despeses

2015
Variació 
Despesa

Percentatge 
Variació

Capítol 1 0,00 0,00 0,00 0,00%
Capítol 2 61.791,67 39.206,98 -22.584,69 -36,55%
Capítol 4 5.377,43 9.200,29 3.822,86 71,09%
Capítol 6 4.031,99 5.457,07 1.425,08 35,34%
TOTAL 71.201,09 53.864,34 -17.336,75 -24,35%

Tal com es mostra, hi ha hagut un descens de la despesa d’un 24,35%, cosa que 
està correlacionada amb el descens dels ingressos, que ha estat d’un 14,77%.

Romanent

La diferència entre l’assignació i la despesa conforma el romanent de l’Escola, que 
és de 35.735,82 euros i que representa el 33,42% sobre el total de diners assignats. 
Aquest romanent s’ha incorporat íntegrament al pressupost del 2015. 

En el gràfic següent podem veure per a cada orgànica, el percentatge de despesa i 
el de romanent.
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Com es pot observar, en el cas del pressupost corrent, el percentatge d’execució és 
molt elevat. Els ajustaments de pressupost experimentats durant els darrers anys han 
fet que les despeses derivades del funcionament ordinari del centre n’absorbeixin 
bona, deixant un marge molt ajustat pel que fa a les inversions i fent que el roma-
nent sigui pràcticament testimonial. 

També es pot apreciar que les orgàniques lligades a màsters són les que proporci-
onalment tenen uns romanents més elevats. Aquesta situació es dóna any rere any, 
atès que l’assignació es fa per curs acadèmic i que els criteris s’acorden un cop fina-
litzada la matrícula. Aquest fet retarda tant la distribució de la dotació com l’ingrés 
dels diners, que es fa efectiu el 31 de desembre de cada any. En el cas del MEISISI, 
a més a més, es va fer una reserva important de diners per concedir diverses beques, 
la majoria de les quals van quedar desertes. I quant al Pla Estratègic, el romanent 
està destinat a la concessió de l’ajut AGAUR i a la intenció de contractar un tècnic 
web al setembre 2016 (punts ja explicats).


