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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Tercera Missió

En l’àmbit de la responsabilitat social universitària, les relacions externes tenen un paper 
essencial. S’ha continuat en la línia de millorar les relacions amb els centres de secundària, 
la societat en general i les empreses de l’entorn, i altres universitats per potenciar la mobi-
litat, tant d’estudiants com de professorat.

Les actuacions giren al voltant de, principalment, cinc 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’estudiantat 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 mencionats. No obstant això, 
l’últim dels esdeveniments 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’organització, 
els dies 14 de febrer i 1 de març, de la sisena edició del Girls’ Day per part de l’Observatori 
de la Igualtat, l’ETSE i l’ETSEQ.

Aquestes jornades estan dedicades exclusivament a les noies. És una iniciativa que pretén 
apropar el món de l’enginyeria a les estudiants de secundària, intentant incrementar el 
nombre de noies que decideixin estudiar ensenyaments d’enginyeria. Es parteix del reco-
neixement de l’existència de desigualtats per intentar combatre-les, garantint la igualtat 
d’oportunitats per raó de gènere. Per aquest motiu, el Girls’ Day proposa els objectius 
següents:

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

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

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

Durant aquestes jornades, les estudiants de secundària de diversos instituts de la demar-
cació 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 in-
vestigadores. 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, a través d’activitats 
dissenyades per mostrar la presència de dones professionals en aquest sector i la conveni-
ència d’equips de treball mixtos.

Quant al suport a activitats organitzades per a centres d’educació secundària, volem des-
tacar la col·laboració en l’organització de diverses iniciatives (Proves Cangur, Competició 
Brickània, Fira Tastet de Ciència, Fòrum TRiCS) i, a més, una organitzada íntegrament per 
l’ETSE i la URV (FIRST® LEGO® League).
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El dia 16 de març deL 2017, un any més, l’ETSE va acollir la Prova Cangur realitzada per 
estudiants de 4t d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat dels instituts i col·legis de les nostres 
comarques que ho havien demanat. En total van venir 18 centres, i hi van participar 213 
alumnes de 4t d’ESO, i 202 i 128 de 1r i 2n de batxillerat, respectivament. En total, hi va 
haver 543 alumnes. 

Aquesta va ser la XXII edició d’aquesta prova de matemàtiques a Catalunya. La prova con-
sisteix a resoldre una sèrie de qüestions de diversos nivells en un temps limitat, i simultàni-
ament a tota Europa i a altres països d’arreu del món. Els enunciats de la Prova Cangur se 
seleccionen en el Meeting Internacional que anualment convoca la Societat Internacional 
Le Kangourou Sans Frontières. Aquesta associació reuneix personalitats del món matemàtic 
de nombrosos països i Catalunya hi té representació nacional pròpia a través de la Societat 
Catalana de Matemàtiques. Té com a objectiu difondre la cultura matemàtica per tots els 
mitjans al seu abast i, en particular, per l’organització del joc concurs anual que es desen-
volupa el mateix dia en totes les nacions participants. Es basa en una participació massiva 
en un esdeveniment científic que assegura una àmplia base popular a aquesta activitat. El 
concurs vol atreure el màxim nombre de participants sense cap objectiu de selecció naci-
onal ni de comparació entre països.

Els dies 17 i 18 de juny es va celebrar Brickània, el Festival de Lego de Montblanc. El nom 
Brickània relaciona el concepte pel qual els col·leccionistes coneixen les peces brick, amb 
el sufix «-ània», associat als esdeveniments d’atractiu turístic organitzats per l’Ajuntament 
de Montblanc: Terrània i Clickània. L’escola ha participat en els següents tallers i exhibici-
ons de robòtica: exhibició de competició entre robots, basada en el format de competició 
de la FIRST LEGO League que es fa cada any a escala internacional; exhibició futbol robò-
tic, una nova exhibició participativa en la qual els infants van poder controlar dos robots 
mitjançant unes tauletes tàctils i disputar un petit partit de futbol; taller d’introducció a la 
programació de robots LEGO Mindstorm NXT, en què professors i alumnes de l’ETSE van 
explicar les aplicacions de la línia de robòtica de LEGO.

El 20 de maig l’ETSE va participar a la IV Fira Tastet de Ciència que va tenir lloc a Reus. 
Aquesta fira té com objectiu despertar les vocacions científiques i tecnològiques entre els 
estudiants de secundària i batxillerat del Camp de Tarragona. L’Escola, en el marc de pro-
moció dels seus ensenyaments, hi va participar com a entitat divulgadora de la ciència i la 
tecnologia oferint una activitat que combinava coneixements de programació, telecomu-
nicacions i robòtica.

L’ETSE va participar al XI Fòrum TRiCS que va tenir lloc els dies 30 i 31 de març de 2017 al 
Complex Educatiu de Tarragona. El Fòrum TRiCS és una activitat d’estímul de la creativitat 
científica dels estudiants de batxillerat que té una llarga i exitosa trajectòria. La Universitat 
va participar-hi oferint tallers per ajudar a promoure l’esperit científic entre el jovent. En 
aquesta edició, alguns dels nostres professors van formar part de la comissió que va avaluar 
els TDR (treballs de recerca) que es van presentar al premi URV. Això va implicar en una 
primera fase avaluar uns 10 TDR (els més relacionats amb els ensenyaments de l’ETSE), i 
després tornar a avaluar els 10 finalistes.

Pel que fa a la promoció de valors entre els joves, l’acció més rellevant ha estat donar con-
tinuïtat al projecte FIRST® LEGO® League i Junior FIRST® LEGO® League, celebrat el 4 de 
febrer al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. És una activitat organitzada íntegrament 
per l’ETSE i hi van participar 4 centres d’educació primària amb 11 equips i 20 centres de 
secundària amb un total de 33 equips. En aquest esdeveniment, els equips participants 
han de desenvolupar un projecte i construir un robot. Durant aquest procés, a més de pro-
moure’s les vocacions científiques, els alumnes han de treballar habilitats com el treball en 
equip, la comunicació, la creativitat, o la innovació. A més, es fomenten valors tals com la 
cooperació, la integració, el respecte, l’esforç i el compromís amb la societat.
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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 coneixements. La FLL pot organit-
zar-se en una aula, però no va ser dissenyat amb aquest propòsit. Els equips, amb almenys 
un entrenador adult, poden també provenir d’un club o una organització preexistent, ex-
traescolar, o simplement ser un grup d’amics que desitgin fer alguna cosa increïble. Con-
tràriament a la creença popular, els entrenadors no necessiten cap experiència tècnica. A 
la FLL, els nens i les nenes són els que fan la feina, que és programar un robot autònom 
per puntuar sobre una temàtica preestablerta, creant una solució innovadora a un proble-
ma com a part del seu projecte, i sempre seguint els valors comentats abans. Aquests tres 
elements –el robot game, el projecte i els valors de la FLL– comprenen el que s’anomena 
desafiament anual. Com qualsevol altre «esport» organitzat, els equips també creen una 
identitat, i passen per aventures junts.

El repte aquest any ha estat el «Animal Allies». Amb aquest repte, els equips FLL es van 
posar a la pell dels animals, i així van descobrir què es pot aconseguir quan ens ajudem els 
uns als altres. Per aquest repte s’ha de pensar en persones i animals com a aliats en l’intent 
de trobar una vida millor per a tots.

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-ne 
la 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 intro-
duir-se en conceptes bàsics d’enginyeria. Els pilars del programa també són els valors, que 
posen de relleu les aportacions dels altres, el treball en equip, l’esperit amistós i esportiu i 
la participació de pares i mares.

El repte per als més petis va ser el «Creature Craze». D’aquesta manera, els entrenadors van 
guiar els equips a través de les fases: Exploreu!, Creeu! i Compartiu!, escollint un animal 
que viu en el mateix hàbitat que una abella, aprenent coses sobre aquest animal i el seu 
hàbitat, i mostrant el que han après mitjançant una maqueta LEGO i un pòster il·lustratiu.

Per facilitar la col·laboració entre entitats ciutadanes i estudiants, la URV, a través del 
Programa d’Aprenentatge Servei, va dur a terme el IV Mercat de Projectes Socials que va 
tenir lloc al Campus Terres de l’Ebre de la URV, ubicat a la ciutat de Tortosa. Les entitats 
socials de la ciutat de Tortosa van definir les seves propostes de projectes susceptibles de 
ser desenvolupades per part de l’estudiantat com a treballs de fi de grau i fi de màster per 
al proper curs acadèmic 2017-18. Es poden trobar projectes de naturalesa social, cultural i 
ambiental de potencial interès per a titulacions de tots els àmbits de coneixement.

El Mercat de Projectes Socials és una activitat inclosa en el Programa d’Aprenentatge Servei, 
que compta amb el suport específic del Consell Social de la URV. Durant els anys anteriors, 
es va organitzar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus i també de l’Ajuntament de 
Tarragona que van facilitar el contacte amb les entitats d’aquestes ciutats. L’aprenentatge 
servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la 
comunitat en un sol projecte. Treballar 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. Els estudiants, amb el seu nivell cultural, fan que els coneixe-
ments, les habilitats específiques i el sentit crític i humanista, siguin la base d’una societat 
més justa, solidària i sostenible.
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Les Antenes del Coneixement són l’instrument de la URV per apropar el seu coneixement 
a les poblacions del seu territori. Des del punt de vista que el projecte pretén captar les 
necessitats de cada territori i donar-hi resposta per apropar-hi coneixement, professors de 
l’ETSE hi han participat impartint conferències, per exemple, sobre els futurs reptes de 
l’energia, o sobre habitatges sostenibles, que van tenir lloc a les localitats de Reus i Torre-
dembarra, respectivament.

El 12 de desembre del 2016 es van complir els vint-i-cinc anys de la creació de la Univer-
sitat Rovira i Virgili per part del Parlament de Catalunya. Durant aquests anys la Universitat 
Rovira i Virgili ha esdevingut motor de desenvolupament social, econòmic i cultural de les 
comarques del sud de Catalunya. En commemoració d’aquests 25 anys, el 21 d’abril el 
Campus Sescelades, on està situada l’ETSE, es va obrir a la gent. Es van programar prop de 
setanta activitats lúdiques, científiques i educatives per a totes les edats i adaptades a tots 
els nivells de coneixement: esports, visites teatralitzades, xerrades, activitats d’innovació, 
contes, actuacions de música en directe, tastos de vins i molts tallers, d’enologia, de qu-
ímica, d’enginyeria, de robòtica, de prehistòria i un llarg etcètera. Totes amb un objectiu 
comú: donar a conèixer el Campus Sescelades a la ciutadania i a tota la comunitat univer-
sitària. L’ETSE va estar implicada molt activament tant en l’organització de l’acte, com en 
la preparació de tallers relacionats amb totes les enginyeries que s’imparteixen a l’escola.

En el cas de fer divulgació de la ciència i la tecnologia, dins el Programa Nexes, l’escola 
participa en diversos programes:

Fem Recerca! Com que l’objectiu d’aquest programa és descobrir a l’estudiant un món 
desconegut però que pot resultar-li fascinant i abastable per l’estudi que li ofereix la URV, 
l’ETSE ofereix els tallers següents: «Mineria de dades (Big Data)», «Objectes intel·ligents», 
«Emmagatzematge/enviament segur de les dades», «Experimenta amb robots», «Telecomu-
nicacions, cases intel·ligents i Internet de les coses» i «Energies renovables».

Aprofundiments ofereix formació al professorat de secundària sobre els coneixements i la 
recerca generats en les diferents disciplines acadèmiques. Així doncs, els cursos que l’es-
cola ofereix són: Robòtica Educativa, Internet de les Coses i Introducció a WIMS.

EstiURV és un programa destinat als estudiants de 4t d’ESO i 1r de batxillerat, en què es vol 
oferir formació científica sobre alguns estudis de l’ETSE: RobòTIC@, Internet de les Coses 
i Big Data.

Talent Jove és un programa que té per objectiu la realització d’un seguit de tallers que 
permetran oferir coneixements avançats sobre matemàtiques i física a joves de 1r i 2n de 
batxillerat amb bones capacitats acadèmiques i especialment motivats. L’ETSE hi participa 
a través del professorat que imparteix matemàtiques.

Conferències científiques amb finalitat divulgativa del coneixement i de la seva aplicació. 
Per això, l’Escola s’ha involucrat en les conferències següents: «Internet de les coses», «La 
societat de la informació i la salut mental», «Podem aconseguir que un secret es mantingui 
secret?», «Quan tindrem robots amb sentits del gust i olfacte?», «El món de la robòtica a 
través del cinema», «L’evolució tecnològica fins a l’any 2025» i «El futur que ja és aquí: 
Intel·ligència artificial».

Pel que fa a les relacions amb les empreses de l’entorn, com cada curs, s’ha convidat a un 
conjunt d’empreses a participar en l’assignatura d’Orientació Professional i Acadèmica, 
per tal de donar a conèixer als alumnes de 1r les tasques que hi desenvolupen els enginyers 
i les enginyeres, així com les competències que valoren per contractar-los. Concretament, 
a aquest curs, hi han participat un total de 7 empreses: Lear Corporation, ANAV, Fermator-
Tecnolama, Dow Chemical, T-Systems, Tecnocom i SCA. Val a dir que aquesta assignatura 
ha estat guardonada amb el premi Jaume Vicens Vives 2016 a la qualitat docent universi-
tària.
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Tal com es va planificar en la reunió anual del curs passat amb el Consell Assessor, aquest 
curs s’han implicat empreses a impartir docència en dues assignatures optatives al Màster 
en Enginyeria i Tecnologies dels Sistemes Electrònics (METSE). En la reunió d’aquest curs, 
es va continuar explorant vies per promoure vocacions en l’àmbit de l’enginyeria entre els 
estudiants de secundària, així com la manera d’encarar el futur immediat de l’Escola. Re-
cordem que el Consell Assessor de l’ETSE està format per:

 – El Sr. Robert Marquès, mànager del Cluster 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’Associació 
Nuclear Ascó-Vandellòs II

 – El Sr. Carles Rovira, vicepresident d’AEST

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

 – El Sr. José-Manuel Barrios, director d’innovacions 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 del Grupo Castilla

Aquest any s’hi ha incorporat el Sr. Josep Boqué, de l’empresa Boston Scientifix, relacionat 
amb l’àmbit de l’enginyeria biomèdica, nova oferta docent de l’ETSE per al proper curs.

Fruit d’aquesta relació amb les empreses, ha tingut continuïtat la seva implicació en l’acte 
de graduació (que se celebra el 30 de juny), en què Fermator- Tecnolama SA, P3E Inter-
national Engineering Consulting, T-Systems, SCA Hygiene Products SL i Caixa d’Enginyers 
premien els estudiants amb perfils més propers al seu àmbit. 

Finalment, en l’àmbit de les relacions internacionals, l’ETSE ha establert el seu Pla Estratè-
gic d’Internacionalització, en el qual s’ha previst augmentar gradualment l’oferta d’assig-
natures impartides en anglès. No obstant això, aquest curs 2016-17 l’oferta d’assignatures 
impartides en anglès s’ha mantingut sense canvis, essent la següent:

 – Programming

 – Cisco Technologies

 – Oracle Database

 – Mobile and Embedded Applications

 – Engineering History 

 – Embedded Systems

 – Innovation and Entrepreneurialism

Un altre aspecte del Pla d’Internacionalització és mantenir 2 estudis de màster impartits en 
anglès. En aquest cas, s’ha mantingut el Màster en Enginyeria i Tecnologies Electròniques 
(METSE) i s’ha desplegat un nou màster: el Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica 
i Intel·ligència Artificial (MESIIA).



6

Tot i que en aquest Pla s’havia previst incrementar el nombre d’alumnes en mobilitat, tant 
dels que venen a fer una estada a l’ETSE (IN) com dels estudiants de l’ETSE que van a fer 
una estada en una altra universitat (OUT), aquest curs hi ha hagut una petita davallada 
respecte al curs anterior, especialment pel que fa a estudiants IN, tal com es pot observar 
a la gràfica adjunta.

Un altre dels objectius fixats que s’han assolit és l’increment dels convenis de mobilitat. 
A la taula següent es pot observar el nombre de convenis per cada programa de mobilitat 
que els alumnes tenien disponibles en funció de la titulació. Com es pot apreciar, s’han 
mantingut els convenis SICUE, però s’han incrementat el nombre de convenis Erasmus 
(s’han signat 3 nous convenis i s’ha extingit un) i el nombre de convenis MOU (s’han signat 
3 nous convenis). Cal remarcar, a més, que a banda d’aquests convenis recollits a la taula, 
també tenien la possibilitat de realitzar una estada de mobilitat en algunes universitats dels 
EUA dins el programa ISEP.

GEEIiA GEE GEI GET
CURS 15-16/16-17 15-16/16-17 15-16/16-17 15-16/16-17
SICUE 15/15 10/10 17/17 6/6
ERASMUS+ 18/17 14/17 25/25 14/14
MOU 19/21 20/20 31/32 10/10

També s’han identificat dues empreses disposades a rebre estudiants de l’ETSE en pràcti-
ques. No obstant aquestes bones notícies, aquest any no han reeixit els programes Study 
Abroad previstos. En el cas dels estudiants egipcis de la Cairo University, la devaluació 
de la seva moneda enguany n’ha fet impossible el desplaçament. En el cas dels estudiants 
xinesos de la Shenzhen Polytechnic University, un equip directiu de la seva universitat ha 
visitat l’ETSE per explorar les possibilitat de tornar-lo a posar en marxa. 

Finalment, cal assenyalar que, en el procés d’acreditació de les titulacions dels graus en 
Enginyeria Elèctrica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, l’escola va aconseguir 
l’etiqueta internacional EURACE, mentre que en el cas del Grau en Enginyeria Informàtica 
es va aconseguir l’etiqueta EURO INF. Amb l’assoliment d’aquestes dues etiquetes, els es-
tudiants graduats a l’ETSE seran reconeguts internacionalment. Durant aquest curs s’ha fet 
difusió d’aquest fet.


