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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química

Els objectius definits inicialment per a aquest curs acadèmic estan centrats al voltant dels 
tres aspectes fonamentals que consten al nostre pla estratègic: captació, qualitat i consoli-
dació del mapa d’ensenyaments del centre. 

Pel que fa a la captació, s’ha fet un gran esforç de difusió dels ensenyaments del centre 
que es reflecteix en totes les activitats descrites a l’apartat 2.2 d’aquest informe. Hem de 
destacar, però, la continuació per quart any del programa Work Experience (http://www.et-
seqexperience.com/). Com anteriorment, es tracta d’un seguit d’accions dirigides a millorar 
el nombre d’estudiants d’ingrés i millorar el perfil d’entrada dels alumnes que accedeixen 
als estudis de l’Escola. Addicionalment, hem seguit les accions dins de la plataforma CDIO, 
a la qual pertany el centre des de març de 2014 (www.cdio.org).  

El segon aspecte que s’ha tingut en consideració de forma preferent ha esta la millora de la 
qualitat, incloent-hi totes les accions encaminades a reduir la taxa d’abandonament. Entre 
altres accions, s’ha treballat per reforçar el seguiment personalitzat del estudiants de pri-
mer curs a través de l’acció tutorial. També, amb l’ajuda dels departaments, hem establert 
cursos zero de suport per assignatures “coll d’ampolla” com la Física i les Matemàtiques, 
per tal de facilitar la integració i continuïtat dels estudis als alumnes de primer curs que 
presenten un baix nivell en aquestes matèries. Aquest ha estat el tercer any consecutiu que 
s’ha dut a terme aquesta iniciativa. L’avaluació de l’impacte d’aquestes accions indica que 
encara tenim un llarg camí per recórrer que reforça l’interès dels alumnes per les assigna-
tures amb què tenen més dificultats. Amb tot, cal indicar que les titulacions de grau del 
centre van associades a una professió i, per tant, és imprescindible garantir la competència 
dels graduats, encara que de vegades el preu siguin unes taxes d’abandonament no tan 
baixes com es voldria. Una disminució del nombre d’estudiants d’entrada milloraria signi-
ficativament el perfil d’entrada i també les taxes d’èxit i abandonament.

El centre ha obtingut finalment el segell EURACE per al grau d’Enginyeria Química, el d’En-
ginyeria Mecànica i el màster en Enginyeria Química. També han obtingut l’acreditació fa-
vorable del màster en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera.

També cal destacar que enguany hem inclòs un nou màster interuniversitari i a distància, el 
màster en Dinàmica de Fluids Computacional, dins del pla director de docència del centre. 
En el moment present ja hem lliurat la memòria per a la verificació i iniciar les activitats al 
curs 2017-18.

Davant de la pobra matrícula i el grau d’abandonament del GEA, el centre ha verificat un 
nou grau amb les atribucions de l’enginyer tècnic agrícola, de 240 ECTS, amb títol grau en 
Bioprocessos Alimentaris, que arrenca el curs 2017-18. Aquest grau està fortament vinculat 
amb el nou grau de Tècniques en Bioprocessos Alimentaris, també verificat positivament. 
Malauradament aquest grau no es podrà implantar el proper 2018-19 degut al nou decret 
que s’ha publicat. La DGU ha posposat la seva implantació fins el proper curs. 

Addicionalment, dins també de les accions encaminades a la millora de la qualitat dels 
nostres estudis, aquest any hem continuat amb l’aplicació AUDAX per a l’avaluació de 
les competències socials, de manera consecutiva des de la prova pilot del curs 2012-
13. L’avaluació competencial ens permet donar feedback als estudiants sobre les seves 
capacitats i limitacions. 
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Pel que fa als màsters, l’informe mostra l’evolució de la matrícula durant els darrers anys. 
La dada més significativa és el nombre d’estudiants de fora de la URV que s’hi han matri-
culat. En aquest moment, la tipologia de l’estudiant de màster de l’ETSEQ és predominant-
ment de fora de Tarragona. 

La matrícula dels graus depèn més de la demografia del territori i és difícil que les accions 
que tenim al nostre abast puguin modificar significativament les dades de matrícula. Es 
mostren a la taula 3.

La matrícula de graus i màster del centre és bona, tot i que encara hi ha espai per a la 
millora. No obstant això, és remarcable que el grau d’Enginyeria Mecànica (60 places) 
tingui nota de tall i que el grau d’Enginyeria Química, amb 20 places més a cobrir (80), 
cobreixi totes les places ofertes durant el primer període de matrícula i fregui una nota de 
tall superior al 5. El grau d’Enginyeria Agroalimentària ha remuntat els valors baixos del 
curs anterior. Com hem comentat, enguany hem verificat dues noves titulacions que subs-
titueixen el GEA. La problemàtica d’aquest perfil no és exclusiva de la URV i probablement 
demana una solució a escala nacional que podríem veure en els propers anys. L’oferta de 
les noves titulacions apunta a millorar sobretot el perfil d’entrada i el nombre d’estudiants 
que el poden cursar. 

Pel que fa als màsters, el centre ha tingut un bon nivell de matrícula que pensem que serà 
superada durant el curs vinent. Creiem que és el fruit d’una adequada oferta de títols i un 
esforç de captació important. Els màsters que han tingut una matrícula per sota del llindar 
estan en procés de revisió.

La direcció estratègica i de govern durant aquest any acadèmic s’ha focalitzat principal-
ment en la promoció del centre cap l’exterior per tal d’atraure més i millors estudiants, i 
per millorar les relacions amb l’entorn industrial amb l’objectiu de garantir les estades en 
pràctiques i incrementar l’ocupabilitat dels nostres titulats. D’altra banda, es vol donar ser-
vei a les necessitats formatives de les indústries per convertir-nos en un veritable centre de 
coneixement i de recerca i innovació en els nostres àmbits. Aquests objectius estratègics se 
suporten en uns eixos d’actuació principals:

• Consolidar una oferta educativa de grau i màster competitiva. Al mateix temps, 
consolidar una oferta de doctorat de qualitat internacional, incidint en la inter-
nacionalització del postgrau. Explorar les possibilitats d’acreditació internaci-
onal per als nostres títols.

• Incidir sobre la dinàmica docent del centre per donar una formació adequada 
que millori la inserció laboral dels nostres titulats, sobretot en llocs relacionats 
amb la seva formació. Fer palesa, tant per l’alumnat com pel professorat, la 
necessitat de proveir una formació basada en competències. Introduir l’ava-
luació i l’avaluació competencial com un element important per fomentar els 
comportaments professionals.

• Difondre els ensenyaments del centre apuntant, sobretot, als estudiants de bat-
xillerat i als professors, com a mitjà de captació enfocat a regions perifèriques 
de la demarcació. Difusió a l’estranger, sobretot orientada a estudiants d’ense-
nyaments que podrien tenir interès a fer un postgrau (màster o doctorat).

• Establir convenis amb empreses dels àmbits de coneixement del centre per 
consolidar una oferta de pràctiques externes per als nostres titulats i proporci-
onar l’oferta de formació i innovació des del centre. Incrementar la percepció 
pública de la interrelació entre la universitat i l’empresa.
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La política de qualitat de l’ETSEQ es va començar a definir a principis del 2010 i es va 
aprovar per Junta de Centre el 24 de març de 2010. Una revisió la política de qualitat es 
va aprovar en la Junta de Centre del 14 de juny del 2012. En aquesta Junta també es va 
aprovar el sistema integral de garantia de la qualitat de l’ETSEQ, que recull els diferents 
processos necessaris per fer un seguiment i millorar la qualitat dels ensenyaments de l’Es-
cola. Anualment el centre revisa la política de qualitat i en fa les esmenes pertinents, que 
són aprovades en Junta de Centre. 

La pàgina web de l’ETSEQ disposa d’un apartat públic dedicat a la qualitat. En aquest espai 
s’hi pot trobar el document que descriu la política de qualitat conjuntament amb d’altres re-
lacionats amb el procés de millora de la qualitat de l’Escola. L’adreça web de l’espai ETSEQ 
dedicat a la qualitat és: http://www.etseq.urv.es/etseq/ca/2-coneix_etseq/103-qualitat.html

L’elaboració dels informes de seguiment i el treball realitzat en la definició de la política 
de qualitat de l’Escola han fet evident la importància del sistema intern de garantia de la 
qualitat i la necessitat d’una definició correcta dels processos que han de permetre realitzar 
un seguiment acurat de l’evolució dels diferents aspectes relacionats amb la millora dels 
ensenyaments de l’Escola. 

Enguany, coincidint amb les acreditacions del proper mes d’octubre, el centre ha iniciat 
tasques de revisió del SIGQ per ajustar-lo a la realitat de la praxi quotidiana del centre.  

Entre les accions lligades al CDIO, el centre ha estat present en els congressos i tallers de la 
iniciativa, per difondre les nostres accions i alhora conèixer les dels altres centres adscrits. 
En particular, la Dra. Ferrando va assistir al Regional Meeting del CDIO, que va tenir lloc 
a Delft (Holanda) a començaments de febrer de 2016. A més, el director del centre va ser 
també present al 8th European Convention of Engineering Deans, que va tenir lloc a Lon-
dres, durant la primavera de 2016.

Davant dels reptes de futur que tenim, el pressupost destinat al centre resulta molt escàs. 
Malgrat que l’informe indiqui que tenim romanent, el fet és que, en el cas del pla estratè-
gic, la dotació adreçada a mantenir un becari de suport a la difusió encara figura a l’orgàni-
ca i no es gasten fins a meitat de l’any següent. En el cas dels màsters, amb una contribució 
important dels patrocinadors del programa Work Experience, les consignacions s’han fet 
a 29 de desembre de l’any anterior i, a dia 1 de gener, figuren com a romanents, però en 
realitat formen part del pressupost de l’any següent.


