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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE)

Captació d’estudiants

Una de les activitats en les quals se centren més esforços des de l’Escola Tècnica Superi·
or d’Enginyeria (ETSE) és a fer difusió i promoció dels ensenyaments que formen part de 
l’oferta educativa del Centre. La formació dels futurs enginyers i enginyeres és una de les 
missions cabdals de l’Escola, però també considerem que ho és el foment de les vocacions 
científiques entre els joves. L’exemple més clar continua sent la celebració de la FIRST® 
LEGO® League, la 8a edició de la qual va tenir lloc el passat 2 de febrer, mantenint un 
nivell de participació molt alt, limitat només per la capacitat dels espais i per delimitar 
l’actuació a només un matí. En la mateixa línia d’atenció, es va consolidar la participació 
de l’Escola en l’organització de l’edició local de la World Robot Olympiad.

L’ampliació en l’oferta de titulacions que s’ajusti a la demanda de l’entorn s’ha materialit·
zat aquest curs amb l’inici del grau de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils i del 
màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric, per als quals es van fer campanyes específiques 
de promoció, amb vídeos promocionals publicats al web de l’Escola.

Les Jornades de Portes Obertes continuen essent una finestra a la societat amb participació 
que s’incrementa cada curs. Especialment ben rebuda va ser la sessió del dissabte, en què 
es van haver d’habilitar dues de les aules més grans del Centre per donar cabuda a tots els 
participants i respectius familiars. Com a novetat, aquest curs, l’empresa VIEWNEXT va col·
laborar·hi amb el taller «Altaveus intel·ligents», ideat i conduït per un exalumne del grau 
d’Enginyeria Informàtica. 

Finalment, cal remarcar la 8a edició del Girls’ Day en col·laboració amb l’Observatori de 
la Igualtat de la URV i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química. Aquestes jornades 
estan adreçades a noies de 3r d’ESO, amb l’objectiu de promocionar les professions de 
l’àmbit de les enginyeries, tradicionalment molt masculinitzades. Per a atendre la demanda 
dels centres de secundària, per quart any consecutiu s’han realitzat dues jornades, avan·
çant·les al gener i febrer per encaixar·les millor en la dinàmica dels centres de secundària. 
També en aquest cas s’ha comptat amb la participació d’una empresa, en concret LEAR 
Corporation, des de la qual es va dissenyar un taller tipus scape room.

Dins del programa NEXES per a la relació de la Universitat amb secundària, s’ha participat en 
moltes d’altres activitats, detallades a l’apartat de tercera missió, però cal destacar les 16 con·
ferències que s’han sol·licitat i que el professorat ha anat a impartir als centres de secundària.

Tota aquesta activitat promocional té un reflex en les dades globals de matrícula dels graus, 
que els darrers cursos s’ha anat incrementant significativament. La matrícula de nous alum·
nes als graus i dobles graus de l’ETSE al curs 2018·19 ha estat molt bona, omplint pràcti·
cament totes les places disponibles excepte en el cas del nou grau de Tècniques de Des·
envolupament d’Aplicacions Web i Mòbils. Aquest grau, malgrat ser de nova creació i no 
ser encara prou conegut, va omplir més de la meitat de la seva oferta. La gran acceptació 
dels estudis oferts per l’ETSE ha fet que s’arribi a la xifra total de 977 alumnes matriculats 
en estudis de grau a l’Escola, davant dels 875 del curs 2017·18. 

Als màsters coordinats per la URV s’ha arribat als 205 alumnes matriculats, enfront dels 
194 del curs passat, destacant el màster en Enginyeria Industrial (89) i el màster en Enginye·
ria Computacional i Matemàtiques (78). El nou màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric 
ha tingut una bona acceptació, amb 17 matriculats. Cal remarcar, també, l’èxit de matrícu·
la en altres màsters en què participa l’ETSE, com el màster interuniversitari en Intel·ligència 
Artificial URV·UPC·UB, per al qual es van rebre més de 200 preinscripcions per a les 50 
places de nova entrada disponibles.
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Tant als graus com als màsters continua havent·hi un baix percentatge de matrícula de dones 
(14·15%). Cal destacar, però, el grau d’Enginyeria Biomèdica en què hi ha més dones que 
homes matriculats (53,6%). Al doble grau d’Enginyeria informàtica i Biotecnologia el percen·
tatge de matrícula femenina és del 28% i al màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica 
i Intel·ligència Artificial és del 33%. A la banda negativa, cal indicar els nous estudis (grau 
de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils, i màster en Tecnologies del 
Vehicle Elèctric) que només van tenir matriculats homes (21 i 17, respectivament). Esperem 
que les accions dirigides des de l’Escola facin el seu fruit en propers cursos.

Rendiment acadèmic

Les taxes de rendiment dels graus per al curs 17·18 han continuat en els valors habituals 
(60·70%), amb l’excepció del grau d’Enginyeria Elèctrica (56%). Aquestes xifres són ha·
bituals en els ensenyaments de caràcter tècnic. En els dobles graus ha baixat una mica el 
rendiment respecte del curs anterior, encara que es mantenen per sobre del 80%. 

Sense considerar els màsters en procés d’extinció, les taxes de rendiment dels màsters estan 
en una mitjana per sobre del 70%, tant en els de docència presencial com virtual, desta·
cant el 83% del màster en Enginyeria Industrial.

Activitats d’innovació docent

L’Escola orienta les seves actuacions vers els mateixos estudiants cap a la millora dels estu·
dis que repercuteixi en una millor formació, i una línia especialment buscada és la innova·
ció a les aules. S’ha mantingut l’inici retardat de curs als estudiants de nou accés per tal de 
fer una transició més suau amb el repàs de les matèries bàsiques. Aquest curs s’ha iniciat 
l’experiència d’unificar a tot el campus tecnològic aquestes classes prèvies a la docència 
reglada de grau, anomenades de síntesi o curs zero. En el cas específic de l’ETSE, es van 
afegir les matèries de Física i Química a les Matemàtiques que ja es venien impartint. Els 
resultats d’aquests cursos són difícils de mesurar perquè l’assistència, tot i que molt reco·
manable, no es pot imposar de cap manera i no s’avalua el rendiment acadèmic directa·
ment. Malgrat això, tots els actors implicats estem d’acord que cal una acció sostinguda en 
el temps per generar confiança i detectar·ne els possibles beneficis.

Pel que fa a experiències de millora ja pròpies dels graus, cal comentar els fruits de la feina 
que es fa a les aules i que ha culminat en aquest cas amb el premi SISTEDES al millor article 
de les XXV Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática 2019 en l’àmbit de 
l’enginyeria del programari i les tecnologies del desenvolupament de programari. Aquest 
premi ha estat concedit a l’article «Millora de la formació en el disseny i desenvolupament 
de programari a partir de la coordinació de diferents assignatures», presentat pels professors/
es de l’ETSE Maria Ferré, Carlos García·Barroso, Montse García·Famoso, David Sánchez i 
Aida Valls. Aquestes jornades promouen el debat sobre els mètodes pedagògics i sobre els 
enfocaments innovadors orientats a millorar la docència de la informàtica a les universitats.
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Actuacions d’avaluació i millora

Durant el curs 2018·19 les activitats d’avaluació s’han focalitzat en la preparació per a la 
certificació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) i en la definició de dos 
nous dobles graus a implantar el proper curs 2019·20:

• Doble titulació en grau d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis 
de Telecomunicacions

• Doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Tècniques de Desenvolu·
pament d’Aplicacions Web i Mòbils

El primer doble grau el formen dos graus impartits al centre, i en la segona titulació està 
involucrada, també, la Facultat d’Economia i Empresa, la qual cosa afegeix un cert nivell 
de dificultat de coordinació.

El seguiment de les titulacions ha millorat amb la incorporació del Quadre de Comanda·
ment. Aquest és un instrument d’anàlisi en què es recullen tots els indicadors del Sistema 
Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ), i que serveix d’ajut al centre per poder valorar 
l’estat de la seva consecució.

En paral·lel al seguiment, aquest curs s’han presentat modificacions dels màsters del centre 
per a incorporar les noves competències transversals institucionals URV. Aquest nou model 
de competències unifica les transversals i nuclears definides inicialment, i incorpora els 
resultats d’aprenentatge treballats i amb rúbriques definides per a facilitar·ne l’avaluació. 

Un dels objectius que forma part de les activitats de millora del Centre és l’oferta formativa 
del Centre tenint present la demanda de l’entorn professional, i en aquest sentit, com ja 
s’ha comentat anteriorment, s’ha iniciat el grau de Tècniques de Desenvolupament d’Apli·
cacions Web i Mòbils, que va ser una de les reivindicacions de l’empresariat del Consell 
Assessor per a cobrir la gran demanda creixent d’aquest perfil a les empreses de l’entorn. 
També ha iniciat docència el màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric, fruit d’un nou 
enfocament del màster ja existent de la branca de l’enginyeria electrònica, però amb parà·
metres més actuals dirigits a la innovació en el món dels vehicles elèctrics.

La millora de l’oferta formativa es manté gràcies a un bon SIGQ. En aquest sentit, aquest 
curs s’hi ha incorporat la revisió de tots els seus processos amb l’ajut d’instruments d’ava·
luació per part dels seus responsables directes. Aquesta revisió s’ha analitzat a l’informe de 
revisió del SIGQ amb el resultat d’un pla de millora.

Memòria econòmica

Els ingressos de l’any 2018 es van reduir respecte a l’any 2017 en aproximadament un 25%. 
Tant l’orgànica de pressupost corrent, com la de contracte programa es van rebaixar al voltant 
del 20%, però en el pressupost de màsters és on es va produir la reducció més important, 
arribant al 34%. Això ha provocat una contenció de la despesa. Finalment, cal constatar que, 
un any més, els romanents són alts, atès que la dotació dels màsters del curs 2017·2018 es fa 
efectiva en data de 31 de desembre i s’incorpora com a romanent per al 2019.


