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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present Informe de Revisió del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat 

(SAIQ) corresponent a l’any 2017 ha estat preparat pel Vicedeganat de Planificació 

Estratègica i Qualitat, atenent al procés 280.1.0.1 Definició de la Política i Objectius 

de Qualitat del SAIQ de l’FNB. 

 

 

2. REVISIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT 
 

Política de Qualitat 

 

La Política de Qualitat de l’FNB ha estat revisada i es considera actualitzada, per 

aquesta raó no s’han introduït canvis.  

 

Objectius de Qualitat 

 

Objectiu 1:  Captació d’estudiants al Grau de Tecnologies Marines (GTM) 

 

La baixa demanda de GTM en comparació a d’altres estudis de grau de la UPC pot 

comprometre la seva viabilitat futura (veure comparativa amb la resta de graus de 

la UPC a l’Annex).  Per aquest motiu, el 22/11/16, en Junta de Facultat 

Extraordinària, es van debatre les propostes de diferents comissions i grups de treball 

amb l’objectiu de millorar la demanda als graus que ofereix l’FNB.  L’anterior Equip 

Deganal va iniciar algunes d’aquestes accions i l’actual Equip les hi ha donat 

continuïtat.   

 

En concret, el curs passat es va incloure com a objectiu de qualitat la millora de la 

demanda de GTM en primera preferència a la convocatòria de juny. 

 

L’indicador de referència d’aquest objectiu de qualitat és l’índex de captació, calculat 

com el quocient entre el nombre d’assignats en primera preferència a la convocatòria 

de juny (enguany publicat el 06/07/17) i l’oferta de places (40 places) en tant per 

cent. 



 

INFORME DE REVISIÓ DEL SAIQ - 2017 

 

 
 

 
 
2017 Facultat de Nàutica de Barcelona 3/25 
 

Data Curs 
Nº assignats en 

1ª pref. a la 
conv. de juny 

Oferta 
places 

Índex de 
captació 

Objectiu de 
qualitat Assolit? 

08/07/14 14/15 35 40 87.5% - - 
08/07/15 15/16 18 40 45% - - 
05/07/16 16/17 8 40 20% - - 
06/07/17 17/18 14 40 35% 50%  

 18/19  40  50%  

Taula 1.  Evolució de l’assignació en 1ª preferència en la convocatòria de juny 
 

Tot i la millora de 15 punts percentuals respecte al curs 16/17 enguany no hem 

assolit l’objectiu de qualitat fixat (índex de captació del 50%).  Tanmateix s’ha decidit 

mantenir-lo per al proper curs ja que es preveu que les accions de promoció comencin 

a donar resultats significatius.  En concret, el proper mes de desembre de 2017 es 

posarà en marxa el nou portal web de la Facultat el qual incorpora algunes de les 

idees que es van debatre en l’esmentada sessió de la Junta de Facultat. 

 

 

Objectiu 2:  Rendiment a la fase inicial dels graus 

 

Les següents taules mostren l’evolució del rendiment a la fase inicial dels graus 

juntament amb l’objectiu de qualitat associat.  L’índex de rendiment s’ha obtingut 

com el quocient del nombre d’aptes a la fase inicial entre el nombre de matriculats 

de nou accés, en tant per cent.   

 

(Nota:  A les taules del darrer informe de 2016 els paràmetres de rendiment van ser 

extrets del quadre de comandament de la UPC.  Davant el dubte de que el seu càlcul 

fos correcte s’ha decidit re-calcular de nou la taula a partir de les dades objectives 

de nombre de matriculats i nombre d’aptes extretes directament de PRISMA.  Els 

objectius de qualitat decidits en el seu moment no s’han modificat) 

 

GESTN 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Matriculats 68 63 70 67 67 68 58 
Aptes FI 51 62 50 64 61 60  
Rendiment 75% 98% 71% 96% 91% 88%  
Objectiu - 35% 35% 50% 85% 85% 90% 

Assolit? -       

Taula 2.  Evolució del rendiment a la fase inicial. GESTN 
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GNTM 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Matriculats 50 51 58 54 54 59 53 
Aptes FI 47 50 55 31 31 56  
Rendiment 69% 79% 79% 46% 46% 82%  
Objectiu - 35% 35% 50% 95% 95% 90% 

Assolit? -       

Taula 3.  Evolució del rendiment a la fase inicial. GNTM 
 

 

GTM 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Matriculats 36 44 42 48 46 40 31 
Aptes FI 21 24 39 43 45 28  
Rendiment 58% 55% 93% 90% 98% 70%  
Objectiu - 20% 20% 30% 80% 80% 90% 

Assolit?        

Taula 4.  Evolució del rendiment a la fase inicial. GTM 
 

A la vista de l’evolució d’aquest indicador s’ha decidit establir com a objectiu de 

qualitat per al curs 2017/2018 un rendiment del 90% en la fase inicial de tots els 

graus. 

 

 

Objectiu 3:  Mobilitat 

 

L’índex de mobilitat és el quocient entre el nombre d’estudiants de mobilitat 

(incoming més outcoming) i el nombre total d’estudiants matriculats.  A la vista dels 

resultats obtinguts els dos darrers cursos (veure Taula 5) s’ha decidit posar un 

objectiu de qualitat per a aquest índex del 5.5% per al curs 17/18. 

 

Curs estudiants outgoing incoming percentatge objectiu Assolit? 
14/15 731 24 4 3.83% 3%  
15/16 731 31 6 5.07% 3.5%  
16/17 722 22 15 5.13% 3.5%  
17/18 723*    5.5%  

* Dada en el moment de fer l’informe 

Taula 5.  Evolució de l’indicador de qualitat de mobilitat 
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La Taula 6 mostra el repartiment dels estudiants de mobilitat per programes en els 

darrers cursos. 

 

Mobilitat 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

         
Outgoing Erasmus KA103 8 15 5 25 16 28 15 24 

Outgoing SICUE-SÈNECA 2 1 3 5 6 3 4 1 

Outgoing SMILE-MAGALHAES 0 4 1 3 2 0 3 5 

Total Outgoing 10 20 9 33 24 31 22 30 
         

Incoming Erasmus KA103 8 11 14 5 4 6 15 3 

Incoming SICUE-SÈNECA 1 1 1 0 0 0 0 0 

Total Incoming 9 12 15 5 4 6 15 3 
         

Total 19 32 24 37 28 37 37 33 
Les dades del curs 17/18 fan referència només al primer quadrimestre 

Taula 6.  Detall dels estudiants outgoing i incoming 
 

 

Objectius de qualitat per al 2018 

 

La Taula 7 mostra els objectius de qualitat per al proper any. 

 

Objectiu 1 Captació d’estudiants a GTM 
curs 18/19 índex de captació GTM > 50% 

Objectiu 2 Rendiment a la fase inicial 
curs 17/18 

rdt. FI GTM>90% 
rdt. FI GNTM>90% 
rdt. FI GESTN>90% 

Objectiu 3 Mobilitat curs 17/18 Mobilitat FNB >5.5% 

Taula 7.  Resum dels objectius de qualitat per al 2018  
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3. REVISIÓ DELS PROCESSOS I PROCEDIMENTS 
 

En el moment d’elaborar aquest informe s’està portant a terme una revisió de tots 

els processos i procediments per tal de fer l’adaptació a la nova norma ISO 

9001:2015.  Per a fer-ho s’estan mantenint reunions amb els responsables i usuaris 

dels processos i procediments i consensuant els canvis amb ells. 

 

En el moment en que estigui tot el sistema revisat es presentarà en el seu conjunt a 

la Comissió de Qualitat i, posteriorment, a la Junta de Facultat per a la seva 

aprovació.  Es preveu tenir el sistema totalment adaptat abans del proper mes de 

Setembre de 2018. 

 

 

Resum del principals canvis 

 S’està afegint l’anàlisi de riscos i oportunitats, i l’anàlisi sistemàtica del context 

extern i intern. 

 S’estan simplificant els processos, unificant el format, repassant la redacció i 

refent els fluxgrames. 

 S’estan eliminant ambigüitats, eliminant els impersonals i fent que totes les 

accions tinguin definides clarament qui les ha d’executar.  S’està deixant clar què 

entra al sistema i què no. 

 Sempre que és possible s’estan incloent dades temporals (indicant quin mes de 

l’any aproximadament cal fer cada tasca). 

 S’està refent el llistat de formats. 

 S’ha canviat la numeració d’alguns documents. 

 S’està actualitzant el mapa de processos del SAIQ, re-numerant alguns 

documents i eliminant duplicitats a les entrades i sortides dels processos i 

procediments. 

 S’estan fent canvis a la web de l’FNB i, en concret, canvis a l’apartat de qualitat. 

 S’estan desenvolupant les millores propostes en el pla de millora: procés 

d’anàlisi, orientació professional, publicació de la informació professional. 

 S’implementarà la signatura digital a la documentació del sistema (Llei 59/2003, 

de 19 de desembre; RD 3/2010, de 8 de gener). 
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 S’estan incorporant els canvis derivats de la delegació de funcions per part de la 

Junta de Facultat recollides en el Reglament d’Organització i Funcionament de 

l’FNB (Acord 116/2013 del Consell de Govern de la UPC del dia 19/07/2013). 

 

Revisió del Manual de Qualitat 

S’ha revisat el Manual de Qualitat (Rev. 6 – Octubre 207):  S’ha actualitzat 

l’organigrama afegint l’àrea de Recerca al Vicedeganat de Relacions Internacionals.  

S’han actualitzant els noms dels màsters biennals: Màster universitari en Gestió i 

Operació d’Instal·lacions Energètiques Marítimes (antic Màster universitari en 

Enginyeria Marina) i Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim 

(antic Màster universitari en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim), atenent a la 

Sentència del Tribunal Suprem nº2377/2016 per la qual s’havia d’eliminar la paraula 

“enginyeria” dels noms d’ambdós màsters.  S’ha actualitzat el llistat de procediments 

amb el canvi de numeració del procediment de matrícula. 

 

Procediments actualitzats al llarg del 2017 

PE-1.2.2/ED-01  Control d’Assistència Docent    Rev. 1  -  Juliol 2017 

S’ha unificat el format del document amb la resta de procediments del SAIQ, s’ha 

revisat el redactat i s’han afegit enllaços d’internet.  S’ha refet l’índex i s’ha inclòs 

l’apartat de Seguiment.  S’ha actualitzat el desenvolupament i simplificat el 

fluxgrama. 

 

PE-1.4.1/SG-01  Operativa de compres     Rev. 5  -  Juliol 2017 

S’ha unificat el format del document amb la resta de procediments del SAIQ, s’ha 

revisat el redactat i s’han afegit enllaços d’internet.  S’ha refet l’índex, s’ha inclòs 

l’apartat de Seguiment i s’ha eliminat l’apartat d’Avaluació i re-avaluació de 

proveïdors.  S’ha actualitzat el desenvolupament.  S’ha afegit el fluxgrama.  S’han 

actualitzat i re-numerat els formats. 

 

PE-1.4.1/SG-04  Adquisició de material bibliogràfic        Rev. 3  -  Octubre 2017 

S’ha unificat el format del document amb la resta de procediments del SAIQ, s’ha 

revisat el redactat i s’han afegit enllaços d’internet.  S’ha refet l’índex i s’ha inclòs 

l’apartat de Seguiment i l’apartat de Normativa/referències.  S’ha actualitzat el 

desenvolupament especificant quines de les tasques es porten a terme des del SPBA.  
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S’ha actualitzat la referència de Pla Estratègic de Biblioteques (Enginy20: 6è Pla 

Estratègic 2015-2020).  S’ha refet el fluxgrama.  S’ha eliminat el format obsolet FOR-

141-01 (Full de dades pel procés físic del document).   

 

PE-1.2.1/SG-02  Matrícula            Rev. 2  -  Octubre 2017 

S’ha re-numerat per tal de fer més clar que depèn del procés 1.2.1 (la referència 

anterior era PE-1.1.1/SG-02  Matrícula).  S’ha unificat el format del document amb 

la resta de procediments del SAIQ i s’ha revisat el redactat.  S’ha actualitzat el nom 

de les unitats en consonància a la nova Unitat Transversal de Gestió de l’àmbit de 

Nàutica.  S’ha actualitzat el desenvolupament.  S’ha actualitzat el fluxgrama i s’ha 

posat en el mateix format que la resta de processos i procediments.  S’han actualitzat 

i re-numerat els formats. 

 

PG-2.0.0/QA-02  Organització de la docència amb simuladors  Rev. 0  -  Nov. 2017 

S’ha afegit aquest nou procediment com a resultat del Pla d’Accions motivat per 

l’auditoria que l’EMSA va portar a terme a l’FNB l’octubre de 2016.  Aquest 

procediment contempla el disseny dels cursos, testeig d’exercicis, desenvolupament 

de les sessions i mètodes d’avaluació. 

 

Llistat de formats nous o renumerats 

FOR-1.4.1-01    Autorització de despesa. Model AD (antic FOR-141-02) 

FOR-1.4.1-02    Reconeixement d’obligació/ordre de pagament. Model RO/OP (antic 

FOR-142-03) 

FOR-1.2.1-01    Full de sol·licitud de matrícula. Model M  (antic FOR-03.08) 

FOR-1.2.1-02    Instància de modificació de matrícula (antic FOR-03.09) 

 

4. AUDITORIES 
 

Auditoria Externa ISO 9001:2008 
 

L’Auditoria Externa de seguiment (primera visita de manteniment) del Sistema de 

Qualitat (SAIQ), certificat ISO 9001:2008 d’acord a l’àmbit de certificació “Disseny 

dels plans d’estudi i accions formatives, organització i desenvolupament de l’activitat 

docent, incloent el codi de formació del conveni STCW-2010”, es va realitzar el 

25/11/16.  En l’informe no s’indiquen No conformitats, no s'han detectat àrees que 
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requereixin una atenció especial per part de la Direcció i no s’ha plantejat cap 

observació. 

 

La segona i darrera visita de manteniment tindrà lloc el proper 12/12/17.  En aquesta 

visita l’auditor també ens assessorarà sobre els canvis necessaris per a la nova versió 

i comprovarà si les modificacions que hem estat realitzant hi són conformes.   

 

Auditoria Externa ISO 9001:2015 
 

La visita de transició a la norma ISO 9001:2015 tindrà lloc pels voltants del mes 

d’abril de 2018.   

 

Homologació DP - Nautical Institute 
 

Properament, l’Aula Professional FNB presentarà al Nautical Institute la sol·licitud 

d’homologació per al Curs de Dynamic Positioning (DP).  En aquests moments estem 

preparant la documentació necessària i preparant dos nous procediments (per a 

l’homologació dels cursos d’especialitat i per a la docència amb simuladors) per a 

l’Aula Professional. 

 

Seguiment i acreditació de les titulacions 
 

Segons el calendari de l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya) el desembre de 2018 cal presentar l’Informe de Seguiment del Centre 

que justifica les dues modificacions obligatòries (qualitat dels TFGs i informació 

professional a la web) que van condicionar l’acreditació de les tres titulacions de grau 

en l’avaluació de 2016.  

 

La visita per a l’acreditació dels màsters serà el 2020 i la propera visita per a 

l’acreditació dels graus serà el 2022.  Per a les acreditacions només cal tenir dos 

informes de seguiment pels graus i un pels màsters.  Tanmateix la UPC fa la 

recomanació d’elaborar informes de seguiment anuals i ha facilitat una plantilla amb 

els mateixos apartats que es demanen en l’informe d’acreditació.    
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5. FORMACIÓ I XARXA DE QUALITAT DE LA UPC 
 

Formació ISO 9001:2015 

 

Els dies 2 i 3 de novembre de 2017 es va impartir a l’FNB un “Curs de formació en 

Auditors Interns ISO 9001:2015” de 16 hores organitzat per l’ICE (Institut de 

Ciències de l’Educació) de la UPC i al qual van assistir diversos membres del PDI i 

PAS de la Facultat.  Aquest curs era la continuació del “Curs de Norma ISO 

9001:2015” que es va impartir a l’FNB el novembre de 2016. 

 

Formació sol·licitada a l’ICE 

 

En el moment d’elaborar aquest informe l’ICE està preparant els següents cursos per 

a impartir a les instal·lacions de l’FNB. 

 

 Curs de docència en anglès 

 

 Curs de “Formació de Formadors. Curs d'entrenament per a instructors segons 

model OMI 6.09” (tercera edició del curs, adreçat al PDI que no van assistir a 

les dues edicions anteriors o que s’han incorporat recentment a l’FNB) 

 

 Curs de docència no presencial 

 

Xarxa de Qualitat de la UPC 

 

L’FNB és membre actiu de la Xarxa de Qualitat de la UPC, en concret, en el grup de 

treball de “Formació en temes de Qualitat”.    

 

Dins de les activitats d’aquest grup de treball, el proper 19 de gener de 2018 

s’impartirà un Taller de Qualitat a l’FNB adreçat a l’Equip Deganal, Coordinadors de 

les Titulacions, membres del PAS relacionats amb la Qualitat i representants dels 

estudiants. 
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6. INCIDÈNCIES I DESVIACIONS 
 

No conformitats 

 

Des del darrer informe s’han documentat 5 No Conformitats vinculades a l’activitat 

acadèmica corresponents a la modificació de les Actes d’Avaluació fora del termini 

oficial.  S’ha comprovat el compliment de les accions correctives i totes han estat 

analitzades, resoltes i tancades a la data d’aquest informe. 

 

Bústia d’incidències, suggeriments i felicitacions 

 

Aquest any 2017 la Bústia ha rebut 26 missatges, 25 dels quals han estat enviats per 

estudiants de grau i 1 per una persona externa a l’FNB que oferia feina als nostres 

titulats i que va ser convenientment reconduït a la Bossa de Treball.   

 

 

Figura 1. Nombre d’incidències a la Bústia 
 

De les 20 queixes sobre el PDI, plans d’estudis, pràctiques externes i mobilitat, 

algunes fan referència a una mateixa situació i en conjunt impliquen a 11 professors 

diferents i són queixes sobre la qualitat/adequació de l’ensenyament i/o atenció a 

l’estudiant (6 professors), incidències en la revisió i/o publicació de notes (3 

professors) i falta d’assistència (4 professors).  Dins de les accions correctores, s’han 
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portat a terme entrevistes amb els professors implicats (tant per part de l’Equip 

Deganal com dels responsables departamentals).  En un cas, el professor es va oferir 

a fer una trobada amb els estudiants del curs del qual havien arribat les queixes, 

però cap estudiant va venir a l’aula on s’havia de fer la trobada.  

 

Les 2 queixes sobre serveis fan referència a la sala d’estudis i al correu d’informació 

general de l’FNB.  I destaquem també 2 queixes referents a la modificació del 

Calendari Acadèmic, queixa que va ser presentada també a la Síndica de Greuges de 

la UPC per part d’un estudiant.  Dins de les accions correctores l’Equip Deganal va 

enviar un escrit a la Delegació d’Estudiants donant les explicacions pertinents. 

 

L’ús de la Bústia s’ha incrementat en el darrer any tot i que encara està per sota del 

nivell d’altres anys.  S’observa que és un servei que majoritàriament fan servir els 

estudiants de grau en detriment de la resta de col·lectius.  Per tal de saber si el 

conjunt de la comunitat la considera una eina útil, s’ha inclòs aquesta pregunta en 

l’Enquesta de Satisfacció amb els Serveis de l’FNB que es portarà a terme 

properament.  Finalment, per tal de potenciar més el seu ús, es posarà un enllaç 

directe en el nou portal web de l’FNB que es posarà en marxa el proper mes de 

desembre. 

 

Control de l’assistència docent (control de signatures) 

 

El Procediment d’Assistència Docent PG-1.2.2ED-01 es va posar en marxa el segon 

quadrimestre curs 2015/2016.  A continuació es mostren les estadístiques més 

rellevants des de la seva posada en marxa.  Les estadístiques del primer 

quadrimestre del curs 17/18 no es mostren atès que en el moment d’elaborar aquest 

informe encara no han acabat les classes. 

 

Curs Total Justificades* Justificades  
2ª instància** 

Tancades sense 
justificar 

1516 – 2Q 198 51  (26%) 50  (25%) 97  (49%) 
1617 – 1Q 224 33  (15%) 63  (28%) 128  (57%) 
1617 – 2Q 194 11  (6%) 43  (22%) 140  (72%) 

*No hi ha signatura però abans de la classe ja s’havia introduït la incidència 
de docència corresponent. 

**No hi ha signatura però després de la classe el professor o coordinador 
han introduït el motiu a l’aplicatiu d’incidències de docència. 

Taula 8.  Nombre total d’incidències de no signatura 
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Per professors, el professor que més incidències acumula en té 53 (totes sense 

justificar), el segon en té 30 (de les quals ha justificat només 8), el següent té 25 

(amb 14 sense justificar), el següent té 18 (10 sense justificar), el següent té 15 (3 

sense justificar), el següent té 13 (11 sense justificar), el següent té 13 (2 sense 

justificar), el següent té 12 (totes justificades) i el següent te 10 (3 sense justificar).  

La resta de professor/res tenen menys de 10 incidències. 

 

El nombre d’incidències de no signatura es té en compte en l’elaboració dels diferents 

informes sobre professorat que es demanen a l’FNB (per exemple, en les 

convocatòries d’avaluació de l’activitat docent, informes de càtedres, etc...) segons 

els Punt 7 del “Document de valoració del professorat” aprovat en la Comissió 

Permanent Ordinària del dia 26 de febrer de 2015 (Acord 003-15 - Aprovació del 

document sobre els criteris avaluació del PDI a FNB) i que està disponible a la intranet 

de l’FNB a l’enllaç https://www.fnb.upc.edu/content/pdi-documentacio.   

 

Per assignatures, l’assignatura amb més incidències en té 48 (47 sense justificar), la 

segona en té 42 (39 sense justificar), i la següent en té 36 (35 sense justificar).  En 

aquestes assignatures, a més, no es té informació de a quin professor cal associar la 

no-signatura ja que en la casella corresponent apareixen els noms de tots els 

professors assignats a l’assignatura en qüestió.  Quan les estadístiques del primer 

quadrimestre del curs 2017/2018 estiguin disponibles, es concertaran entrevistes 

amb els professors coordinadors d’aquestes assignatures i els seus responsables 

departamentals. 

 

Enguany un professor ha presentat una queixa al Vicerector de Personal en relació a 

aquest procediment que ha estat resolta favorablement a l’FNB, atès que (1) la 

Facultat pot decidir els controls que cregui pertinents per garantir la qualitat dels 

ensenyaments, (2) el procediment va ser aprovat en Junta de Facultat (Acord 005-

16) i (3) se’n va fer la adequada difusió entre el PDI de la Facultat. 

 

Incidències de docència 

 

L’aplicatiu per entrar les incidències de docència (disponible a l’enllaç 

https://www.fnb.upc.edu/user/login?destination=content/pdi-incidencies-docencia) es va 
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posar en marxa el novembre de 2011.  La seva activitat s’ha incrementat a partir de 

la implantació del procediment de no signatures (curs 1516-2Q).   

 

Curs 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 
Quadrim. 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 

N 1 6 15 10 9 8 2 2 14 105 131 82 

Taula 9.  Nombre total d’incidències de docència introduïdes a l’aplicatiu 
 

Les següents taules mostren un resum de les incidències de docència i reserva d’aules 

relacionades amb el procediment de control d’assistència docent. 

 
 

1516_2Q 1617_1Q 1617_2Q 
Canvi aula 21 18 34 
Oblit 16 32 16 
Viatge 28 33 6 
Error full 12 18 5 
Motius personals 9 5 11 
Indefinit 5 9 7 
Reunió 6 9 1 
Indisposició 6 2 2 
Feina 1 4 0 
Altres 1 1 0 

Total 105 131 82 

Taula 10.  Incidències de docència: Justificacions de les no signatures 
 

 
1516_2Q 1617_1Q 1617_2Q 

Cap 38 58 49 
Recuperar un altre dia 29 30 15 
Parlar amb els estudiants 14 18 7 
Assignar treballs 10 6 3 
Allargar classes 9 8 4 
Ajuntar grups 3 2 4 
Altres 2 9 0 

Total 105 131 82 

Taula 11.  Incidències de docència: Mesures correctores de les no signatures 
 

 

 



 

INFORME DE REVISIÓ DEL SAIQ - 2017 

 

 
 

 
 
2017 Facultat de Nàutica de Barcelona 15/25 
 

 
1516_2Q 1617_1Q 1617_2Q 

Aules de recuperació 27 26 18 
Percentatge sobre el nombre total d’incidències 26% 20% 22% 

Taula 12.  Incidències de docència: Reserva d’aules per a recuperació de classes 
 

 

7. ENQUESTES 
 

Inserció laboral (Promoció de 2013) 

 

Cada tres anys AQU Catalunya enquesta a una mostra significativa de titulats del 

Sistema Universitari Català, per tal de conèixer dades sobre la seva inserció laboral i 

sobre la satisfacció de la formació rebuda.  Enguany, les promocions objecte d'estudi 

han estat els estudiants de grau que van finalitzar els estudis l'any 2013.   

 

Els resultats complets a nivell general de la UPC així com a nivell desagregat per 

titulacions/centre pel que fa als estudis de grau es pot consultar a l'enllaç 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquestes-als-titulats y 

també a l’AQU, http://estudis.aqu.cat/dades/Web/Inici. 

 

L’índex de qualitat ocupacional (IQO) es calcula a partir dels indicadors d’estabilitat 

(tipus contracte), satisfacció amb la feina, retribució i adequació de la feina als 

estudis cursats. 

 

Titulació %ocupat IQO %que repetirien 
carrera 

%que repetirien 
universitat %participació 

GTM 92.9 65.5 71.4 64.3 51.9 
GNTM 81.8 69.1 66.7 75.8 71.7 
GESTN 76.7 68.8 63.3 80 56.6 

Taula 13.  Inserció laboral de la promoció de 2013 
 

 

Pel que fa a la percepció de la qualitat dels estudis cursats, se’ls ha demanat per a 

diferents competències fins a quin punt els ha resultat útil a la feina (utilitat) i que 

valoressin la qualitat de l’ensenyament rebut a l’FNB (nivell).   

 



 

INFORME DE REVISIÓ DEL SAIQ - 2017 

 

 
 

 
 
2017 Facultat de Nàutica de Barcelona 16/25 
 

  GTM  GNTM  GESTN 
Competència  Nivell Utilitat  Nivell Utilitat  Nivell Utilitat 
Solució de problemes  5.8 7.0  5.6 6.8  5.9 8.0 
Creativitat  3.7 4.6  3.6 4.3  4.2 6.0 
Pensament crític  5.2 5.6  5.4 5.5  6.0 7.3 
Expressió oral  4.0 4.3  5.2 4.9  4.8 6.1 
Expressió escrita  4.5 4.0  5.2 5.2  5.3 7.0 
Treball en equip  4.5 6.1  6.0 6.9  5.4 6.9 
Gestió  3.9 4.6  4.8 5.3  4.7 6.9 
Informàtica  4.5 3.7  5.9 5.8  4.2 6.6 
Idiomes  2.4 5.0  3.7 6.0  2.7 6.9 
Formació teòrica  6.3 4.6  6.3 5.0  6.0 5.7 
Formació pràctica  3.2 4.3  3.8 4.6  3.1 4.0 

Totes les dades són sobre 10 

Taula 14.  Valoració de les competències adquirides (promoció de 2013) 
 

Satisfacció dels estudiants (2017) 

 

Cada tres anys la UPC passa una enquesta als estudiants per conèixer el seu grau de 

satisfacció amb els plans d’estudis.  Enguany l’enquesta es va passar el mes de març. 

 

Pregunta GTM GNTM GESTN GTM/ 
GESTN MEM MENTN Total 

FNB 
Les tutories són útils i contribueixen a 
millorar el meu aprenentatge 2.5 1.88 2.29 1.5 2.00 4.00 2.18 

Els serveis de suport a l'estudiantat 
(informació, matrícula, tràmits acadèmics, 
beques, orientació, etc) són adequats 

2.88 2.73 3.10 2.33 2.00 4.00 2.88 

La informació disponible a la pàgina web de 
la titulació (pla d'estudis, guies docents, 
horaris exàmens, …) és accessible i 
m'ha resultat útil 

3.44 3.77 4.18 3.33 4.00 5.00 3.83 

L'entorn virtual Atenea és útil pel meu 
aprenentatge 3.94 4.23 4.05 2.67 4.00 5.00 4.03 

Les aules (condicionament, equipament, 
il·luminació, mobiliari, etc) són adequades 3.19 3.41 3.14 3.33 3.00 5.00 3.28 

L'equipament dels laboratoris, tallers i 
espais informàtics són adequats a les 
necessitats dels meus estudis 

2.5 2.57 2.55 2.33 2.00 5.00 2.56 

La resta d'espais per a altres activitats 
d'estudi (aules d'estudi individuals i 
grupals) responen a les meves necessitats 

2.75 2.85 2.45 2.33 2.00 4.00 2.67 

Les meves queixes i suggeriments han 
rebut una resposta adequada 2.86 2.57 3.23 2.00  5.00 2.89 

Les accions d'orientació professional 
rebudes per part del centre (xerrades, 
fòrums,...) han estat rellevants per al meu 
aprenentatge 

3.92 3.4 3.17 4.00 2.00 4.00 3.45 

En general, estic satisfet/a amb els recursos 
i serveis destinats al meu ensenyament 3.92 3.4 3.17 4.00 2.00 4.00 3.17 

La taula mostra les mitjanes.  Escala de valoració entre 1 i 5 

Taula 15.  Enquesta de Satisfacció dels estudiants 2017:  Resultats 
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 GTM GNTM GESTN GTM/GESTN MEM MENTN Total 
Participació (%) 11.41 8.63 8.36 14.29 10 14.29 9.09 

Taula 16.  Enquesta de Satisfacció dels estudiants 2017:  Participació 
 

Activitat docent 

 

Les següents figures mostren els resultats obtinguts a les enquestes quadrimestrals 

de valoració de les assignatures per al passat curs 16/17.  La pregunta que es mostra 

és la P3: En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura, i l’escala de valoració 

és de 1 a 5. 

 

 

Figura 2.  Valoració assignatures:  Primer quadrimestre del curs 16/17 
 

 

Figura 3.  Valoració assignatures:  Segon quadrimestre del curs 16/17 
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Les següents figures mostren els resultats obtinguts a les enquestes quadrimestrals 

de valoració de l’actuació docent del professorat a les diverses assignatures per al 

passat curs 16/17.  La pregunta que es mostra és la P2: Penso que el/la professor/a 

és un/a bon/a docent, i l’escala de valoració és de 1 a 5. 

 

 

 

Figura 4.  Valoració actuació professorat:  Primer quadrimestre del curs 16/17 
 

 

Figura 5.  Valoració actuació professorat:  Segon quadrimestre del curs 16/17 
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Aula Professional 

 

L’FNB és qui actualment gestiona les enquestes dels cursos especialitat que 

s’imparteixen a l’Aula Professional però hem contactat amb el Gabinet de Planificació, 

Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC per a que les gestionin ells a partir del proper 

curs 18/19.  En el moment d’elaborar aquest informe estem analitzant conjuntament 

quines són les necessitats concretes i quin és el millor format per portar-les a terme. 

 

En el format actual les enquestes s’organitzen en 4 parts: (1) satisfacció amb el 

contingut acadèmic del curs, (2) valoració de la organització del curs, (3) valoració 

de la tasca docent dels professors i (4) respostes lliures on els estudiants poden 

indicar quins aspectes els han semblat més positius i quin són millorables.  L’escala 

de valoració és de 1 a 5. 

 

Les enquestes s’analitzen semestralment (al juliol i al desembre de cada any) per tal 

de realitzar el seguiment de la millora contínua i, si s’escau, actualitzar els objectius 

de qualitat i el model d’enquesta.  Per a que les enquestes siguin d’utilitat, cada 

professor rep semestralment els resultats corresponents als cursos que ha impartit 

al llarg del darrer període. 

 

Els indicadors de qualitat escollits per mesurar la satisfacció dels estudiants per a 

cada un dels tres apartats (valoració acadèmica, organització i tasca docent del 

professorat) s’obtenen a partir de les respostes a la Pregunta 1 de cadascun d’aquests 

apartats:   

 

 Valoració del curs: P1. Mi valoración sobre los aspectos académicos de la 

actividad es positiva 

 Organització del curs: P1. La organización general de la actividad 

(coordinación e infraestructuras) ha sido adecuada 

 Tasca docent professorat: P1. Mi grado de satisfacción en cuanto al profesor 

es positivo 

 

En concret, considerem: 
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 La mitjana de la P1 (Q1) 

 El percentatge de respostes amb valoració 5 (completament d’acord) a laP1 

(Q2) 

 La suma dels percentatges de respostes valorades amb 4 (d’acord) i amb 5 

(completament d’acord) a la P1 (Q3) 

 

Els resultats obtinguts des del darrer informe de revisió del SAIQ són els següents: 

 

  Curs   Organització   Professorat  
Indicador  Objectiu Resultat   Objectiu Resultat   Objectiu Resultat  

Q1  4 4,4   4 4,35   4 4,66  
Q2  40% 59,2%   40% 53,1%   40% 68,2%  
Q3  80% 87,7%   80% 87,5%   80% 89,2%  

Taula 17.  Objectius de qualitat i assoliment per al segon semestre de 2016 
 

  Curs   Organització   Professorat  
Indicador  Objectiu Resultat   Objectiu Resultat   Objectiu Resultat  

Q1  4.2 4,48   4.2 4,37   4.2 4,67  
Q2  50% 56,41%   50% 53,23%   50% 70,65%  
Q3  85% 92,18%   85% 86,04%   85% 84,00%  

Taula 18.  Objectius de qualitat i assoliment per al primer semestre de 2017 
 

Properes enquestes 

 

Segons el calendari del GPAQ disponible al Portal de Dades de la UPC 

(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes) el present curs 17/18 es portaran a 

terme les següents enquestes gestionades per la UPC:  Enquesta als estudiants de 

màster de nou ingrés (juliol a octubre), enquesta de satisfacció al PDI i PAS (març), 

enquesta de satisfacció dels doctorands (juny) i enquesta de satisfacció dels graduats 

(gener i febrer). 

 

Pel que fa a l’enquesta de satisfacció amb els serveis, és l’FNB qui decideix les 

preguntes i el període de consulta.  Les darreres consultes van tenir lloc el 2011, 

2013 i 2015.  En el moment d’elaborar aquest informe ja està sol·licitada al GPAQ i 

la previsió és passar-la a principis de 2018. 
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8. ACCIONS DE MILLORA 
 

La Taula 19 mostra les accions de millora obertes en el moment d’elaborar el present 

informe.  La previsió és tancar-les totes el primer semestre de 2018. 

 

280.M.457.2016 Actualització simulador DP 
280.M.458.2016 Re-definició del procés de captació d’estudiants 
280.M.459.2016 Millora del procés de gestió de pràctiques externes del SAIQ 
280.M.460.2016 Millora del procés de gestió i orientació a l’estudiant del SAIQ de l’FNB 
280.M.461.2016 Millora del procés d’anàlisi dels resultats del SAIQ 
280.M.462.2016 Aplicar sistemes de mesura per a la valoració de la satisfacció dels 

estudiants envers les activitats d’orientació professional 
280.M.463.2016 Aplicar un sistema de quantificació i valoració dels resultats de les 

pràctiques externes (informes dels estudiants) 
280.M.464.2016 Aplicar un sistema de quantificació i valoració dels resultats de les 

pràctiques externes (informes d’empresa) 
280.M.465.2016 Procés 280.1.1.1  Garantia de Qualitat dels Programes Formatius 
280.M.495.2016 Formació del professorat sobre tècniques i metodologies d’orientació i 

tutoria a estudiants 
280.M.496.2016 Millorar la facilitat d’accés a la informació professional de la web de l’FNB 
280.M.497.2016 Seguiment de la qualitat dels Treball Fi de Grau 
280.M.498.2017 Seguiment Treballs Fi de Grau dels Estudiants de Mobilitat 

Taula 19.  Pla de millora 
 

 

Pel que fa a la millora 457, el proper mes de desembre l’Aula Professional de l’FNB 

presentarà la sol·licitud d’homologació al Nautical Institute. 

 

Les millores 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 495 i 498 han comportat 

modificacions als processos del SAIQ relacionats i quedaran tancades en el moment 

en que s’aprovi la nova versió del SAIQ 9001:2015 en Junta de Facultat.  

Addicionalment, en el cas de la 462 s’ha modificat l’enquesta de serveis per tenir-la 

en compte; en el cas de la 495 s’està treballant en la definició d’un nou Pla d’Acció 

Tutorial (PAT); i en el cas de la 498 s’està estudiant la possible modificació de la 

normativa acadèmica. 

 

Les millores 496 i 497 són les modificacions obligatòries de les quals cal retre comptes 

en l’Informe de Seguiment del Centre que cal presentar a l’AQU el desembre de 2018. 
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Acció de millora 280.M.496.2016 

 

Per millorar la facilitat d’accés a la informació professional de la web de l’FNB s’ha 

dissenyat un nou portal web de l’FNB que es posarà en marxa el proper mes de 

desembre.  En concret, per a la informació professional s’han desenvolupat uns 

fluxgrames informatius i l’estudiant David García Soler ha elaborat la primera edició 

del document “Estudis Nàutics i Titulacions Professionals”.  Aquest document es farà 

públic a la nova web sota una llicència Cretative Commons que permetrà la seva 

actualització futura des de l’FNB. 

 

Acció de millora 280.M.497.2016 

 

Per tal de millorar la qualitat dels Treballs Fi de Grau, el 13/06/2017 en Junta de 

Facultat Ordinària es va aprovar la Fitxa d’Avaluació per a TFG/TFM (Acord 010/17).  

A banda, a la fi de cada quadrimestre i amb el suport de la Biblioteca i Gestió 

Acadèmica es portaran a terme xerrades informatives (“Com fer un TFG i com 

s’avaluarà?”).  La propera xerrada tindrà lloc el proper 13/12/17.  Tota la informació 

relacionada (fitxa d’avaluació i material de les xerrades es publicarà a l’apartat 

TFG/TFMs de la nova web). 

 

Al llarg del 2018 es farà un recull dels TFGs defensats i les seves qualificacions a fi 

de fer el seguiment de les accions de millora i poder incloure el resultats en l’Informe 

de Seguiment del Centre que caldrà presentar a l’AQU el desembre de 2018. 

 

 

9. PLA ESTRATÈGIC 
 

Enguany finalitza el pla estratègic 2014-2017, els objectius estratègics del qual han 

estat majoritàriament assolits.  En concret cal destacar la creació i desenvolupament 

de la Unitat Transversal de Gestió de l’àmbit de Nàutica (UTGAN), la consolidació dels 

patrocinadors dels diferents actes institucionals de l’FNB, la posada en marxa del 

Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica amb una molt bona matrícula, i 

l’assignació de l’FNB com a seu de la 19th Annual General Assembly (AGA) de la 

International Association of Maritime Universities (IAMU) el 2018. 
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Per a l’elaboració del Pla Estratègic per al proper trienni 2018-2020, el GPAQ ens ha 

ofert el suport del Sr. Ricard de la Vega qui ens ajudarà en les diferents fases del 

disseny i implementació.   

 

L’estructura del nou Pla Estratègic no seguirà el model tradicional de línies 

estratègiques sinó que es centrarà en uns pocs reptes estratègics, als quals s’hi 

associaran diferents objectius estratègics.   

 

En el moment d’elaborar aquest informe l’Equip Deganal està enllestint el llistat de 

stakeholders, és a dir, persones de referència dins el sector (empleadors, alumni, 

estudiants de darrers cursos, personal docent d’altres centres,...) a qui se’ls 

entrevistarà i demanarà l’opinió per tal de fer un diagnòstic de l’estat actual de l’FNB 

que ens permeti de decidir els reptes futurs.  Un cop realitzat el diagnòstic es passarà 

al disseny i implementació, amb el suport i aprovació de la Junta de Facultat. 

 

La previsió és tenir el Pla Estratègic dissenyat el proper mes de març de 2018. 
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10. ANNEX 
 

Assignació de places als graus UPC en primera preferència 

Curs 17/18 - Convocatòria de juny (publicat el 06/07/17) 

 
 

NOM 
OFERTA 
PLACES 

PREF 1 PREF 2 PREF 3 TOTAL 
PREF1/ 

OFERTA 

1 
Enginyeria de sistemes TIC (Àmbit 
d'Informàtica i Comunicacions) (Manresa) 40 48 1 0 51 120% 

2 
Disseny, Animació i Art Digital "CITM" 
(Terrassa) 40 48 2 0 50 120% 

3 
Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 
(Terrassa) 60 70 0 0 70 117% 

4 
Enginyeria d'Automoció * * (Manresa / 
Barcelona) 50 58 2 0 60 116% 

5 
Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del 
Vallès) 60 69 2 0 71 115% 

6 Multimèdia (Terrassa) 40 45 4 0 50 113% 

7 Enginyeria Física (Barcelona) 40 45 2 3 50 113% 

8 
Enginyeria de Disseny Industrial i 
Desenvolupament del Producte (Terrassa) 60 66 2 0 70 110% 

9 
Enginyeria Civil (Docència en Anglès) (Àmbit 
de Camins, Canals i Ports) (Barcelona) 20 22 1 2 25 110% 

10 
Disseny i Desenvolupament de Videojocs 
(Barcelona / Terrassa) 40 43 6 0 50 108% 

11 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) 350 365 36 5 412 104% 

12 Nàutica i Transport Marítim (Barcelona) 50 51 3 2 59 102% 

13 Ciència i Enginyeria de Dades (Barcelona) 50 49 7 5 61 98% 

14 
Màrqueting i Comunicació Digital "EAE" * * 
(Barcelona) 40 38 2 0 43 95% 

15 Enginyeria Informàtica (Barcelona) 400 376 25 11 420 94% 

16 
Enginyeria en Tecnologies Industrials 
(Barcelona) 450 419 37 15 481 93% 

17 

Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / 
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació 
- Enginyeria Telemàtica (Agrupació de 
simultaneïtat) (Castelldefels) 40 37 6 11 54 93% 

18 
Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 
(Barcelona) 60 55 10 2 75 92% 

19 
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
(Barcelona / Sant Adrià de Besòs) 125 113 15 3 135 90% 

20 

Disseny i Desenvolupament de Videojocs 
(Docència en Anglès) (Campus Barcelona) 
(Barcelona / Terrassa) 30 27 2 2 32 90% 

21 
Economia / Estadística (Simultaneïtat) 
(Barcelona) 20 18 6 4 30 90% 

22 
Enginyeria Mecànica (Barcelona / Sant Adrià 
de Besòs) 215 193 29 9 240 90% 

23 
Màrqueting i Comunicació Digital "EUNCET" 
(Terrassa) 70 62 6 2 75 89% 

24 

Enginyeria de Disseny Industrial i 
Desenvolupament del Producte (Vilanova i la 
Geltrú) 100 86 29 4 124 86% 

25 Matemàtiques (Barcelona) 50 43 5 4 52 86% 

26 

Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil / 
Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica 
/ Enginyeria Química (Agrupació) (Terrassa) 270 228 45 13 295 84% 

27 Òptica i Optometria (Terrassa) 90 75 17 12 131 83% 
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28 
Enginyeria de l'Energia (Barcelona / Sant 
Adrià de Besòs) 65 53 9 4 74 82% 

29 
Enginyeria de Tecnologies i Serveis de 
Telecomunicació (Barcelona) 300 242 41 15 317 81% 

30 
Enginyeria Civil (Àmbit de Camins, Canals i 
Ports) (Barcelona) 100 78 8 5 97 78% 

31 
Bioinformàtica (Docència en Anglès) 
(Barcelona) 40 28 6 5 47 70% 

32 Estadística (Barcelona) 50 34 6 12 61 68% 

33 
Enginyeria de Sistemes Biològics 
(Castelldefels) 50 33 9 11 65 66% 

34 
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 
(Terrassa) 60 39 10 3 57 65% 

35 Enginyeria Química (Igualada) 30 19 2 1 25 63% 

36 
Enginyeria Elèctrica (Barcelona / Sant Adrià 
de Besòs) 100 63 25 6 100 63% 

37 
Enginyeria en Tecnologies Industrials 
(Terrassa) 180 109 57 11 184 61% 

38 Enginyeria Minera (Manresa) 40 24 0 0 24 60% 

39 
Enginyeria Química (Barcelona / Sant Adrià 
de Besòs) 120 71 20 10 111 59% 

40 Enginyeria Alimentària (Castelldefels) 50 29 4 5 42 58% 

41 
Enginyeria en Vehicles Aeroespacials 
(Terrassa) 60 34 29 4 69 57% 

42 
Enginyeria de Sistemes Aeroespacials 
(Castelldefels) 120 67 32 32 139 56% 

43 
Enginyeria de Materials (Barcelona / Sant 
Adrià de Besòs) 40 21 15 1 40 53% 

44 Arquitectura Tècnica i Edificació (Barcelona) 140 73 8 1 83 52% 

45 
Administració i Direcció d'Empreses 
"EUNCET" (Terrassa) 50 25 1 0 28 50% 

46 Enginyeria Informàtica (Vilanova i la Geltrú) 50 25 27 13 75 50% 

47 
Enginyeria Química (Semipresencial) 
(Igualada) 10 5 0 0 5 50% 

48 

Ciències Culinàries i Gastronòmiques (Santa 
Coloma de Gramenet / Castelldefels / 
Barcelona) 80 39 4 3 50 49% 

49 
Administració i Direcció d'Empreses "Centre 
Universitari EAE" (Barcelona) 130 62 14 9 101 48% 

50 

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
/ Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química 
(Agrupació) (Manresa) 140 66 25 4 97 47% 

51 Enginyeria Agrícola (Castelldefels) 50 23 2 2 29 46% 

52 

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / 
Enginyeria Telemàtica (Inclou xarxes i 
Internet) (Agrupació) (Castelldefels) 120 51 16 8 78 43% 

53 
Enginyeria Biomèdica (Barcelona / Sant 
Adrià de Besòs) 50 21 27 13 80 42% 

54 

Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica 
Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica 
(Agrupació) (Vilanova i la Geltrú) 200 81 19 4 107 41% 

55 
Enginyeria Agroambiental i del Paisatge 
(Castelldefels) 50 19 2 1 24 38% 

56 Tecnologies Marines (Barcelona) 40 14 4 0 19 35% 

57 Enginyeria d'Obres Públiques (Barcelona) 70 20 2 0 22 29% 

58 
Arquitectura, Estudis d' (Febrer) (Sant Cugat 
del Vallès) 60 14 26 0 40 23% 

59 
Màrqueting i Comunicació Digital "EUNCET" 
(Semipresencial) (Terrassa) 40 6 5 1 13 15% 

60 
Administració i Direcció d'Empreses 
"EUNCET" (Semipresencial) (Terrassa) 40 4 0 0 4 10% 

61 
Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 
(Barcelona) 40 4 1 1 7 10% 

62 Enginyeria Geològica (Barcelona) 40 2 0 1 4 5% 

 


