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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE)

Tercera missió

Des de l’Escola Tècnica superior d’Enginyeria (ETSE), es considera que les relacions externes 
formen part de la responsabilitat social universitària i, en aquesta línia, s’ha continuat en l’en-
fortiment de les relacions amb els centres de secundària, les empreses de l’entorn i la societat 
en general. També cal potenciar la internacionalització i mobilitat, tant d’estudiants com de 
professorat, a altres centres universitaris.

Les actuacions que es detallaran a continuació giren principalment al voltant de cinc línies 
d’actuació: fomentar la igualtat entre homes i dones, donar suport a activitats organitzades 
tant per estudiants de la URV com per entitats externes que divulguin la ciència i la tecno-
logia, promoure valors i habilitats entre els joves, crear vincles amb el teixit empresarial de 
l’entorn i internacionalitzar l’Escola.

En el marc del foment de la igualtat entre homes i dones, hem de parlar de l’organització 
d’una nova edició, la setena ja, del Girls’ Day per part de l’Observatori de la Igualtat, l’ET-
SE i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ). Per tercera vegada, i per la 
demanda dels centres de secundària, es van programar dos dies, el 27 de febrer i el 20 de 
març.

Aquestes jornades pretenen apropar el món de l’enginyeria a les estudiants de secundària, 
per aquest motiu estan dedicades exclusivament a les noies, en aquest cas de 3r d’ESO. 
Està ben documentada la carència de noies en els estudis tècnics i, a partir d’aquesta cons-
tatació, s’intenta revertir la situació, garantint la igualtat d’oportunitats per raó de gènere. 
Per aquests motius, el Girls’ Day proposa donar visibilitat i mostrar a la societat la presència 
de dones professionals en enginyeria i tecnologia, amb la intenció de modificar els rols 
transmesos i assumits en la divisió sexual del treball. La constitució d’equips de treball 
paritaris per obtenir els millors rendiments hauria de ser la conseqüència natural d’una 
societat moderna.

Durant aquestes jornades, les estudiants de diversos centres de la demarcació de Tarra-
gona van tenir l’oportunitat d’experimentar en els tallers, a través d’activitats dissenyades 
i presentades de la mà de professores investigadores. També van conèixer de prop com 
és la professió d’enginyera a partir del testimoni d’exalumnes de l’ETSE i l’ETSEQ. La mi-
llor manera d’il·lustrar l’empoderament femení en aquest camp és presentant l’exestudiant 
d’Enginyeria Informàtica de l’ETSE Jordina Torrents Barrena, que va rebre el premi d’abast 
internacional Google Women Techmakers l’any 2017.

Al novembre, Teresa Torres Coronas, professora de Gestió d’Empreses a l’ETSE, va impulsar 
el projecte d’innovació educativa Gendering Research amb la col·laboració de G-NET, 
xarxa europea de formació en igualtat coordinada per la URV, i la plataforma virtual Mes-
sagenes. El projecte pretén construir una comunitat d’aprenentatge per a l’elaboració de 
treballs de recerca de secundària, en què alumnes i professors aprenen conjuntament a 
millorar el rigor científic del treball i incorporar la perspectiva de gènere en la formulació 
d’hipòtesis, en el mètode de recerca i en la presentació de dades. Aquest curs 2017-18, 
hi participen 36 estudiants i tutors de treballs de recerca de quatre centres de secundària: 
l’Institut Narcís Oller de Valls, l’Institut Baix Camp i el Col·legi Maria Rosa Molas de Reus, 
i l’Institut Joan Amigó de l’Espluga de Francolí.
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Quant al suport a activitats que divulguin la ciència i la tecnologia, volem destacar per la 
seva àmplia difusió, la col·laboració en l’organització de diverses iniciatives externes (pro-
ves Cangur, Competició Brickània, Fira Tastet de Ciència, Fira Portem la Ciència al Carrer, 
Fòrum TRiCS) i l’organització des de l’ETSE de dues altres (FIRST® LEGO® League i World 
Robot Olympiad), però hi ha tota una llista d’actuacions que seguidament enumerarem.

Des del 27 de setembre fins al 13 de desembre de 2017, es va oferir a estudiants de se-
cundària l’oportunitat d’assistir a sessions de dues hores setmanals de preparació per a 
l’Olimpíada Matemàtica. 

Des de fa anys, l’Escola té un programa de robòtica que s’estén més enllà de l’àmbit univer-
sitari. Gràcies a les diverses actuacions que es comentaran, s’arriba a un públic cada vega-
da més ampli i permet generar vocacions científiques que acaben arribant a les nostres au-
les. A l’Escola s’han constituït dues associacions d’estudiants, URBots i URVOLTAGE, molt 
actives en la promoció tecnològica. L’equip URBots va guanyar el segon premi del SEAT 
Autonomous Driving Challenge el novembre de 2017 dotat amb 5000€, amb el desenvo-
lupament un sistema de conducció autònoma. Fruit de la divulgació de la tasca de l’Escola, 
l’organització del XVIII Jocs Mediterranis va demanar a l’ETSE i URBots la construcció d’un 
sistema que els permetés recollir els discos, martells i javelines, un cop els esportistes els 
han llençat, per després transportar-los. La solució que van trobar els estudiants dels graus 
d’Enginyeria Electrònica i d’Enginyeria Informàtica va ser un vehicle elèctric que integra les 
funcionalitats necessàries demanades.

Aquestes associacions d’estudiants també han permès les sinèrgies necessàries per a la 
creació de dues empreses d’exalumnes que cobreixen gran part de la formació extraescolar 
en robòtica a les escoles de la demarcació.

El dia 28 de febrer de 2018, l’ETSE va organitzar una sessió informativa adreçada al pro-
fessorat de l’àmbit cientificotecnològic dels centres educatius que imparteixen ESO, Batxi-
llerat i/o Cicles Formatius. L’objectiu d’aquesta sessió era enfortir els lligams i les relacions 
amb els centres educatius de secundària i explicar-los les diverses accions de col·laboració 
que l’ETSE els pot oferir en el seu àmbit. La jornada va tenir molt bona acollida amb més 
de 40 assistents.

El dia 15 de març de 2018, l’ETSE va ser seu de la XXIII edició Prova Cangur a Catalunya. 
Van participar 231 participants de 4t ESO, 121 de 1r BAT i 124 de 2n BAT de 17 centres de 
secundària de les nostres comarques: Col·legi Mare Nostrum, Sec. d’Institut Pont del Dia-
ble, Col·legi Vedruna Sagrat Cor, Institut Els Pallaresos, Institut Antoni de Martí i Franquès, 
Institut Torreforta, Col·legi Sant Pau Apòstol, Institut Tarragona, Institut Pons d’Icart, Col-
legi El Carme, Institut Torredembarra, Col·legi Mare de Déu del Carme, Institut Collblanc, 
Institut Campclar, Institut Ramon de la Torre, Col·legi La Salle i Institut Compte de Rius. 
Els  estudiants de primària i dels tres primers cursos de secundària van fer la Prova als seus 
respectius centres. 

Els enunciats d’aquesta prova de matemàtiques els proposa la Societat Internacional Le 
Kangourou Sans Frontières, que 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 objectiu difondre la cultura matemàtica per tots els mitjans al seu 
abast i, en concret, a través de concursos sense cap objectiu de selecció nacional ni de 
comparació entre països, sinó de plantejar la resolució de problemes a tots els nivells edu-
catius. Participar-hi des de l’ETSE és una decisió inqüestionable.

L’ETSE va participar al XII Fòrum TRiCS que va tenir lloc els dies 12 i 13 d’abril de 2018 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 
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participar oferint tallers per ajudar a promoure l’esperit científic entre el jovent. En aquesta 
edició, l’ETSE va oferir un taller de domòtica i telecomunicacions i un taller de cibersegure-
tat. A més, dos professors de l’ETSE van formar part de la comissió que va avaluar els Treballs 
de Recerca que es van presentar al premi URV. Això va implicar en una primera fase avaluar 
17 treballs (els més relacionats amb els ensenyaments de l’ETSE) i després tornar a avaluar 
els 13 finalistes.

Entre abril i maig, l’ETSE va participar a la V Fira Tastet de Ciència i a la II Fira Portem la Ci-
ència al Carrer, que van tenir lloc a Reus i El Vendrell, organitzades pels Centres de Recursos 
Educatius comarcals corresponents. Aquestes fires tenen com a objectiu despertar les voca-
cions científiques i tecnològiques entre els estudiants de secundària i batxillerat. L’Escola, en 
el marc de promoció dels seus ensenyaments, hi va participar com a entitat divulgadora de la 
ciència i la tecnologia oferint el taller familiar  Els robots poden jugar a futbol?

Els dies 16 i 17 de juny es va celebrar a Montblanc el Festival de LEGO, Brickània. Nom 
que relaciona el concepte amb el qual els col·leccionistes coneixen les peces ‘brick’, amb 
el sufix ‘ània’, associat als esdeveniments d’atractiu turístic organitzats per l’Ajuntament de 
Montblanc. L’Escola hi ha participat amb les següents activitats: Exhibició tècnica de robots 
Mindstorm de LEGO; Exhibició futbol robòtic, una activitat participativa en la qual els infants 
van poder controlar robots mitjançant unes tablets i disputar un breu partit de futbol.

El divendres 8 de juny estudiants d’ESO van estar presents al nostre campus per participar 
a la primera edició de la World Robot Olympiad, que s’organitzava des de l’Escola en 
col·laboració amb l’empresa d’exalumnes Petits Enginyers. Una competició de robòtica 
educativa d’àmbit internacional on, amb l’ajuda d’un mentor, es construeix un robot amb 
l’objectiu de superar el repte proposat. Els guanyadors disputaran la final nacional a Platja 
d’Aro durant el proper mes de setembre.

Dins el programa Nexes de la URV de divulgació de la ciència i la tecnologia, l’Escola 
participa en diversos vessants:

Fem Recerca! Com que l’objectiu d’aquest programa és descobrir a l’estudiant un món 
desconegut, l’ETSE ofereix els següents tallers: Mineria de dades (Big Data); Objectes intel-
ligents; Emmagatzematge/enviament segur de les dades; Experimenta amb robots; Teleco-
municacions, cases intel·ligents i internet de les coses; 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 la 
escola ofereix són: Internet de les coses i Introducció a WIMS.

EstiURV és un programa destinat als estudiants de 4rt d’ESO i 1er de batxillerat, on es vol ofe-
rir formació científica sobre estudis relacionats amb l’ETSE:  Internet de les coses & Big Data.

Summer-Lab és una activitat d’estiu amb component lúdica iniciada aquest any, destinada 
a estudiants dels tres primers cursos d’ESO perquè entrin en contacte amb coneixements 
científics i afavoreixi les vocacions en aquest camp. Des de l’ETSE s’han proposat quatre 
tallers, un per a cada setmana: Telecomunicacions: descobreix el món del futur basat en el 
mòbil i la internet de les coses, Crea el teu propi joc de mòbil, Programem un robot ardu-
ino autònom i Seguretat informàtica.

Talent Jove és un programa que té per objectiu la realització d’un seguit de tallers que per-
metran oferir coneixements avançats sobre un 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.
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Conferències científiques amb finalitat divulgativa del coneixement i de la seva aplicació, 
per això el professorat de l’Escola s’hi ha involucrat amb les següents conferències: Big 
Data i Internet de les coses; Podem aconseguir que un secret es mantingui secret?;  El mon 
de la robòtica a través del cinema; L’evolució tecnològica i les professions del futur; El futur 
que ja està aquí: Intel·ligència artificial; Estalvi energètic en llars, o ficines i indústries; Les 
matemàtiques de la Música i la Música de les matemàtiques.

Pel que fa a la promoció de valors entre els joves, l’acció més rellevant ha estat la con-
tinuïtat del projecte Junior FIRST® LEGO® League i FIRST® LEGO® League, celebrat el 
3 de febrer a Fira Reus, segons conveni d’alternar la presència a Tarragona i Reus. És una 
activitat organitzada per l’ETSE i la Fundació URV, i hi van participar 7 centres d’educació 
primària amb 21 equips, de nens i nenes de 6 a 9 anys, i 23 centres de secundària amb un 
total de 30 equips de nens i nenes de 9 a 16 anys. Al llarg del curs, els equips inscrits han 
de desenvolupar un projecte sobre una temàtica preestablerta, que hauran de plasmar en 
un pòster il·lustratiu, i construir un robot autònom que haurà de superar unes proves prefi-
xades, o una maqueta amb algun component mòbil en el cas dels equips Junior. És durant 
aquest procés que els alumnes han de treballar habilitats com el treball en equip, la comu-
nicació, 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. Tot plegat té un rerefons 
amb esperit amistós i esportiu i no exclou la participació de pares i mares.

El repte aquest any per als equips FIRST® LEGO® League ha estat “Hydro Dynamics”, que 
consistia a investigar sobre el cicle humà de l’aigua, és a dir, aprendre tot el possible sobre 
aquest cicle: on i com trobar l’aigua, com transportar-la eficientment, com fer-la servir i 
com disposar-ne sense malbaratar-la.

De la mateixa manera, en el cas de la Junior FIRST® LEGO® League enfocada als més 
petits, el que es busca és captar la seva curiositat i fomentar la seva creativitat natural per 
enfocar-la cap a solucions d’enginyeria. El repte per a ells va ser el “Aqua Adventure”, per 
investigar també sobre el cicle humà de l’aigua. Van aprendre sobre màquines simples 
construint un model fet a partir d’elements LEGO® amb una part motoritzada. Sovint és la 
primera vegada que fan una presentació d’un treball davant de públic.

Posar de relleu les tasques que desenvolupen els enginyers i enginyeres a les empreses, així 
com exposar les competències que es valoraran d’ells per fer la seva feina, és una de les apor-
tacions de l’assignatura d’Orientació Professional i Acadèmica programada a primer curs. La 
millor manera d’aconseguir-ho és que les pròpies empreses els ho exemplifiquin, així que hi 
ha una vinculació amb les empreses del nostre entorn, que, com és costum els darrers anys, 
ens han visitat durant les sessions de classe. Han estat un total de 12 empreses: LEAR, EMDEP, 
CISCO, BOSTON SCIENTIFIC, T-Systems, ETECNIC, Essity, Viewnext, Associació Nuclear As-
có-Vandellós II, WHAT ABOUT TECHNOLOGIES, Grupo Castilla i Biosfer Teslab. La novetat 
d’aquest curs ha estat la incorporació d’empreses identificades amb l’àmbit de l’Enginyeria 
Biomèdica per donar resposta a les inquietuds del nou grau d’Enginyeria Biomèdica.

Aquesta estreta relació amb les empreses culmina en la reunió anual del Consell Assessor 
de l’ETSE, que aquest curs es va fer el dimecres 15 de novembre a la sala de reunions de 
l’ETSE. Quarta trobada des que es va constituir l’any 2015. Aquest Consell Assessor aplega 
representants d’empreses i institucions i tot l’equip directiu de l’Escola. Actualment, les em-
preses que formen part del Consell són: Clúster TIC Catalunya Sud, T-Systems, Cisco Catalyst 
LAN Switches EU, Associació Nuclear Ascó-Vandellós II, Associació d’Empreses de Serveis 
de Tarragona, Lear Corporation, Idiada, Solarca SL, Consell Social de la URV, Grupo Castilla, 
Boston Scientific. A més, aquest  curs, s’ha incorporat al Consell Assessor el Sr. Pere Marc 
Franquet, de l’empresa Essity, que ja fa temps que col·labora amb l’ETSE patrocinant premis 
als estudiants, i el Sr. David Alcon, de l’empresa MAHLE Holding España S.L.U., que actual-
ment està patrocinant el concurs Moto Student en el qual participen estudiants de l’Escola. 
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Els directors del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica i del Departa-
ment d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques es van afegir a la reunió per presentar les línies 
de recerca que es treballen i, especialment, la transferència de coneixement i tecnologia a 
partir de projectes en col·laboració amb empreses. El resultat d’aquesta trobada va ser la ge-
neració de sinèrgies entre l’Escola i les empreses en dues direccions: una primera per divulgar 
l’enginyeria en els centres de secundària i una segona per generar nous projectes de recerca.

També en aquesta reunió es van donar a conèixer els nous ensenyaments que s’iniciaran el 
curs 2018-19, fruit, en certa manera, d’anteriors converses en el si del Consell. En concret, 
són un Grau en Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils i un Màster 
en Tecnologies del Vehicle Elèctric. Uns mesos després, la Universitat i el Clúster TIC Cata-
lunya Sud, van signar un conveni de col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar 
el Grau en Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils. Les 41 empreses 
incloses al Clúster TICSUD.CAT acolliran tots els estudiants en pràctiques d’aquest nou 
grau i els donaran suport en el desenvolupament del seu Treball de Fi de Grau.

La implicació de les empreses en l’Escola arriba fins a l’Acte de Graduació dels estudiants 
de Grau i Màster, celebrat el 6 de juliol i en el qual s’ha comptat amb més empreses que 
mai patrocinadores de premis per als estudiants. Concretament han estat Fermator-Tecno-
lama, P3E International Engineering Consulting, T-Systems, Essity, Caixa d’Enginyers i, en 
aquesta edició, s’hi ha incorporat Quercus i Izertis.  

Finalment, en l’àmbit de les relacions internacionals i la mobilitat, l’ETSE va establir en el 
seu Pla Estratègic d’Internacionalització, impartir assignatures dels graus i màsters en an-
glès. Destacar l’oferta de tres màsters totalment en anglès: Màster en Enginyeria i Tecnologi-
es de Sistemes Electrònics, Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència 
Artificial i Màster d’Enginyeria Computacional i Matemàtiques. A més, el nou Màster en 
Tecnologies del Vehicle Elèctric també té la previsió d’usar l’anglès com a llegua vehicular.

Pel que fa als estudiants en mobilitat, aquest curs hi ha hagut una certa recuperació dels 
estudiants de l’ETSE que marxen a cursar part dels estudis a una universitat estrangera 
(OUT), però sense arribar al màxim assolit el curs 15-16, tal i com es pot apreciar a la grà-
fica adjunta. En el cas dels estudiants que vénen d’una universitat estrangera a cursar part 
dels seus estudis a l’ETSE, no s’ha aconseguit trencar la tendència negativa del curs passat. 
Un dels possibles motius pot estar relacionat amb el fet que el número d’assignatures que 
s’ofereixen en anglès, normalment optatives, s’ha reduït, per la baixa demanda que han 
tingut, en detriment dels objectius que s’havia fixat el centre. Aquesta tendència pot inclús 
empitjorar el curs vinent amb el tancament d’un dels màsters que s’ofereixen en anglès, el 
Màster en Enginyeria i Tecnologies de Sistemes Electrònics.
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Pel que fa als convenis disponibles, a la taula següent es pot trobar l’evolució respecte 
al curs anterior de les titulacions ja completament implantades. Un fet a remarcar és el 
canvi del Grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicació, que ha heretat els 
convenis signats prèviament per la titulació del Grau en Enginyeria Telemàtica. Com es pot 
apreciar, s’han mantingut els convenis SICUE, però s’ha incrementat el nombre de conve-
nis Erasmus (excepte en el cas del Grau en Enginyeria Elèctrica, en el que se n’ha extingit 
un) i el nombre de convenis MOU. 

Cal remarcar, a més, que a banda d’aquests convenis recollits a la taula, els estudiants 
també tenien la possibilitat de realitzar una estada de mobilitat en algunes universitats dels 
EEUU dins el programa ISEP.

GEEIiA GEE GEI GESST

CURS 16-17/17-18 16-17/17-18 16-17/17-18 16-17/17-18

SICUE 15/15 10/10 17/17 6/6

ERASMUS+ 17/20 17/16 25/31 14/16

MOU 21/23 20/22 32/33 10/14


