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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Captació d’estudiants

L’Escola és conscient que, a part de formar futurs enginyers i enginyeres, ha de transmetre 
a la societat quina és la funció de l’enginyeria i la seva importància. És per això que, en 
els darrers cursos, l’Escola ha posat èmfasi en les accions de difusió i promoció dels nos-
tres ensenyaments que despertin vocacions. L’exemple més clar ha estat la 6a edició de la 
FIRST Lego League celebrada el passat 4 de febrer i amb un rècord de participació. 

A part de dissenyar i editar fulletons de centre amb les diverses enginyeries amb les que 
comptem s’ha continuat amb les campanyes de promoció al Facebook, entre les quals cal 
destacar la corresponent al nou ensenyament d’Enginyeria Biomèdica per la qual cosa tam-
bé s’ha elaborat un vídeo promocional que es pot consultar al web de l’Escola.

Cal destacar l’increment de participants en les Jornades de Portes Obertes i la inauguració 
d’un nou taller d’energia elèctrica patrocinat per l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs. 
Aquest taller, elaborat per l’associació d’estudiants URBOTS, sota la supervisió del respon-
sable d’ensenyament del Grau en Enginyeria Elèctrica i dos membres més de la direcció del 
centre, permet als alumnes que visiten l’escola visualitzar de manera pràctica i entenedora 
el procés de gestió de les diverses energies. 

Finalment, cal remarcar la 6a 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 coneguin les titulacions i les professions de l’àmbit de les enginyeries i, 
així, fomentar que es matriculin en aquestes titulacions, tradicionalment masculinitzades. 
Per segona vegada, i per atendre la gran demanda, s’han realitzat dues jornades: el 14 de 
febrer i l’1 de març, en les quals van participar un total de 200 noies. Seguint l’opinió reco-
llida l’edició passada, s’han fet tallers més actius i no tantes presentacions.

A part d’aquestes actuacions directament organitzades pel Centre, s’ha participat en moltes 
d’altres que es comenten a l’apartat de Tercera Missió.

Tota aquesta activitat acaba tenint un reflex en les dades globals de matrícula dels graus i 
màsters. En la matrícula dels graus impartits a l’Escola, hi ha un lleuger increment, ja que 
dels 822 matriculats el curs passat al conjunt de graus hem passat als 834 d’aquest curs. 
L’increment de matrícula als màsters sí que és significatiu, perquè dels 184 estudiants de 
màster matriculats el curs passat hem passat als 223 d’aquest curs.
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Rendiment acadèmic

Que les titulacions de doble grau presentin uns resultats superiors, es considera lògic ja 
que els estudiants són d’un perfil acadèmic més alt.

La diferència de rendiment entre dones i homes va en un sentit o altre depenent de l’ense-
nyament. Tot i que en algun cas pot arribar a gairebé 18 punts, des del centre no es consi-
dera una diferència significativa perquè el nombre de noies matriculades és tan baix que la 
mostra no és estadísticament significativa per poder treure’n conclusions. 

És una bona notícia que en tots els graus, excepte un que està en extinció, el rendiment 
està per sobre del 65%. En el cas dels màsters, els rendiments pugen a més del 70%, amb 
una mitjana del 80%. Els ensenyaments d’enginyeria tenen una complexitat elevada i, per 
la gran demanada laboral, els estudiants sovint comencen a treballar a jornada completa 
abans d’acabar els estudis. Això provoca que el rendiment no sigui més elevat.

Activitats d’innovació docent

L’Escola és sensible al fet que els seus estudiants tinguin un bon nivell de matemàtiques, 
perquè és una matèria transversal que es troba en la base de l’enginyeria. A la jornada 
d’acollida als nous estudiants, se’ls va fer una prova de nivell de matemàtiques directament 
al Campus Virtual, o sigui que coneixien el resultat de manera immediata i, posteriorment, 
podien accedir-hi per a qualsevol tipus de consulta. Això permet una acció d’autoavalua-
ció i sensibilització de la situació individual.

La Comissió d’Innovació Docent delegada de la Junta de Centre va donar impuls a un nou 
calendari acadèmic diferenciat per als estudiants de 1r curs. Es tracta d’una innovació amb 
l’objectiu de millorar el rendiment acadèmic dels estudiants: durant dues setmanes es va 
fer un repàs de conceptes matemàtics que haurien d’estar assolits. Un cop iniciat el curs, 
es van mantenir dues hores de reforç fins a principis de novembre, en un horari estratègic 
de 15 a 17, per tal que qualsevol alumne pogués anar-hi. L’assistència és obligatòria per a 
aquells que no van superar uns mínims prefixats a la prova de nivell.

A resultes dels comentaris arribats des de les comissions encarregades d’avaluar els tres 
ensenyaments de grau que es van portar a acreditar, es va arribar a la conclusió de canviar 
la tipificació d’hores magistrals al laboratori o d’augmentar la presencialitat per encabir-hi 
hores de laboratori. Amb aquesta actuació es pretén mostrar de manera més tàcita la part 
pràctica de les assignatures dels graus en Enginyeria Elèctrica i/o d’Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica següents: Electrònica Digital, Fonaments Químics de l’Enginyeria, 
Termodinàmica i Hidràulica, Màquines i Mecanismes, Ciència i Resistència de Materials i 
Energies Renovables.
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Actuacions d’avaluació i millora

L’objectiu principal en activitats d’avaluació s’ha focalitzat en les acreditacions dels ense-
nyaments de màster següents:

 – Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica

 – Màster en Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics

 – Màster en Enginyeria Industrial

La participació en el procés de tota la comunitat universitària i dels ocupadors dels nostres 
retornats ha estat primordial, tant en la fase prèvia, durant l’elaboració de l’autoinforme, 
com en la fase final fonamentada en les entrevistes amb les audiències sol·licitades pels 
panells d’avaluació. Recentment, s’ha rebut l’informe d’avaluació favorable dels tres títols.

El Màster en Intel·ligència Artificial, un màster interuniversitari entre UPC, UB i URV re-
conegut amb la menció: «International Master’s Programme», va aconseguir l’acreditació 
Excel·lent, per part d’AQU Catalunya el novembre del 2016.

D’altra banda, dins del marc del Contracte Programa 2014-18, l’altra acció d’avaluació im-
portant realitzada l’octubre del 2016 és la verificació del nou títol del Grau en Enginyeria 
Biomèdica, del qual també s’ha rebut l’informe d’avaluació favorable. 

L’última activitat d’avaluació a esmentar és el seguiment continu de les titulacions en què 
es recullen evidències, les quals seran necessàries per a futures acreditacions. El centre està 
recopilant informació per realitzar l’informe de seguiment del curs 2015-16. Aquest segui-
ment facilita la millora contínua de les titulacions del centre. Paral·lelament al seguiment 
dels títols, els objectius que formen part de les activitats de millora del centre continuen 
sent: revisar l’oferta formativa del centre, millorar la difusió en llengua anglesa, que les 
guies docents de les assignatures estiguin revisades i publicades abans de la matrícula i, 
finalment, continuar amb la millorar del web. 

En l’àmbit de l’oferta formativa, i sempre dins del Contracte Programa 2014-18, s’han ini-
ciat dues propostes de noves titulacions: un grau en l’àmbit de la informàtica i un màster 
en l’àmbit del vehicle elèctric. La Universitat ha donat el seu vistiplau als plans d’estudis 
proposats i a la seva viabilitat. Ara caldrà preparar la documentació per aconseguir-ne 
l’autorització. 

Continuem amb la bona acollida per part dels estudiants a les dobles titulacions: el Doble 
Grau en Enginyeria Elèctrica i Electrònica Industrial i Automàtica va arribar a un 8,414 per 
a PAU i FP i el Doble Grau en Biotecnologia i d’Enginyeria Informàtica a un 10,784 per a 
PAU i FP.

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 del web en aquest idioma, incloent 
les guies docents de les assignatures a més de garantir que totes les guies docents de les as-
signatures 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 dona prioritat.
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Memòria econòmica

Com en l’any anterior, les orgàniques amb les quals l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
va comptar l’any 2016 per al seu funcionament ordinari van ser les dels vuit pressupostos 
següents:

 – Corrent

 – Pla Estratègic

 – Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial

 – Màster en Intel·ligència Artificial

 – Màster en Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics

 – Màster en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

 – Màster en Enginyeria Industrial 

 – Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica

A nivell general, els ingressos i les despeses han variat poc respecte el curs anterior. 

En el cas del pressupost corrent cal destacar l’increment de despesa en el capítol 6 d’inver-
sions a causa de la compra de 6 ordinadors portàtils per a la docència en el marc del pro-
grama d’equipament docent. També es va culminar el procés de renovació de projectors 
amb la instal·lació d’un nou canó a l’aula 212, es va instal·lar connexió HDMI a 10 aules 
i es va realitzar la instal·lació tècnica en 5 aules per acollir ordinador fixos procedents del 
programa de segona vida.

En el cas del Contracte Programa la despesa s’ha destinat a la contractació d’un tècnic grup 
III dedicat al desenvolupament d’aplicacions informàtiques de gestió. El romanent, prou 
elevat, es destinarà a la pròrroga d’aquest contracte atès que els treballs no s’han pogut 
finalitzar en el termini previst.

Quant als màsters, cal constatar que, un any més, els romanents estan al voltant del 50% 
dels ingressos. Aquesta circumstància ve donada pel fet que la dotació del curs 2015-16 es 
fa efectiva en data de 31 de desembre i s’incorpora com a romanent per al 2016.


