
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Anual de Qualitat - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat:   Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 22.12.2022 
Aprovat: Comissió de Qualitat 21.02.2023 
Aprovat Junta de Facultat 28.02.2023 

 

  



 
INFORME ANUAL DE QUALITAT - 2022 

 
 
 

 
 
2022 Facultat de Nàutica de Barcelona 2/70 

 

 

 

 

CONTINGUT 

1. INTRODUCCIÓ .............................................................................. 3 

2. ANÀLISI DE CONTEXT .................................................................... 3 

3. RISCOS I OPORTUNITATS .............................................................. 5 

4. OBJECTIUS ANUALS DE QUALITAT ................................................... 6 

4.1 Grau d’assoliment dels objectius de qualitat del 2022 ......................................... 6 

4.2 Objectius de qualitat plantejats per al 2023 ....................................................... 11 

5. AUDITORIES .............................................................................. 12 

6. INCIDÈNCIES I DESVIACIONS ...................................................... 14 

7. SEGUIMENT DELS INDICADORS DELS PROCESSOS .......................... 16 

7.1  Accés als estudis i promoció .................................................................................... 16 

7.2  Suport i orientació a l’estudiant .............................................................................. 20 

7.3  Indicadors acadèmics .............................................................................................. 22 

7.4  Mobilitat .................................................................................................................. 26 

7.5  Orientació professional ........................................................................................... 28 

7.6  Pràctiques externes ................................................................................................. 30 

7.7  Cursos d’especialitat ................................................................................................ 30 

7.8  PDI i PAS ................................................................................................................... 31 

7.9  Recursos i serveis ..................................................................................................... 35 

8. RETROACCIÓ DE LES PARTS INTERESSADES .................................. 37 

8.1  Enquesta als estudiants de nou ingrés .................................................................... 37 

8.2  Enquestes de docència ............................................................................................ 39 

8.3  Enquestes de satisfacció als titulats/des ................................................................. 43 

8.4  Enquestes de satisfacció triennals de la UPC .......................................................... 51 

8.5  Enquestes sobre absentisme ................................................................................... 55 

8.6  Enquestes pròpies de l’FNB ..................................................................................... 60 

 

  



 
INFORME ANUAL DE QUALITAT - 2022 

 
 
 

 
 
2022 Facultat de Nàutica de Barcelona 3/70 

 

1. INTRODUCCIÓ 
 

El present Informe Anual de Qualitat corresponent a l’any 2022 ha estat elaborat 

atenent als processos 280.1.1 Definició de la Política i Objectius de Qualitat i 280.6.1 

Recollida de dades i anàlisi dels resultats del Sistema d’Assegurament Intern de la 

Qualitat (SAIQ) de l’FNB.   

 

El propòsit de l’informe és presentar el seguiment anual dels processos que 

conformen el SAIQ tot mostrant l’evolució temporal dels diferents indicadors recollits 

pels responsables del processos i presentant la retroacció de les parts interessades. 

 

 

2. ANÀLISI DE CONTEXT 
 

El context internacional el 2022 s’ha vist afectat a diferents nivells per la guerra 

d’Ucraïna, l’emergència climàtica i la crisi energètica mundial.  Pel que fa al context 

polític local, la sortida del Govern de Junts ha suposat el relleu del president del Port 

de Barcelona, on Lluís Salvadó ha substituït en Damià Calvet.  D’altra banda, des del 

novembre en Ivan Planas és el nou gerent de la UPC en substitució d’en Xavier Massó. 

 

Pel que fa al finançament, el pressupost assignat a l’FNB per la UPC el 2022 ha estat 

de 47.238,89€, el que suposa un increment del 11,75% respecte a l’assignació de 

2021. Tot i així, cal tenir present que estem molt lluny de recuperar el nivell 

d’assignació pressupostària del 2010, que es xifrava aleshores en 111.669€. 

 

Pel que fa a la posició als rànkings, segons l’U-Ranking de les titulacions universitàries 

a l’estat espanyol (https://www.u-ranking.es/) del BBVA a la família Ingeniería Civil 

y Arquitectura, subfamília Grado en Aquitectura e Ingeniería Naval y Marítima, 

ponderació per defecte (docència 56%, investigació i innovació 44%), totes les 

nostres titulacions de grau estan a les primeres posicions: 

  

https://www.u-ranking.es/
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Ranking Valor índice Grado 
    

1 1.5 Grado en Tecnologías Marinas 
(UPC) Barcelona 

1 1.5 Grado en Náutica y Transporte Marítimo 
(UPC) Barcelona 

1 1.5 Grado en Ingeniería Marina 
(Univ. Cantabria) Santander 

    

2 1.4 Grado en Ingeniería en Sistemas y 
Tecnología Naval (UPC) Barcelona 

2 1.4 Grado en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo (Univ. Cantabria) Santander 

2 1.4 Grado en Ingeniería Marítima 
(Univ. Cantabria) Santander 

    

3 1.3 Grado en Ingeniería Marítima 
(UPM) Madrid 

3 1.3 Grado en Arquitectura Naval 
(UPM) Madrid 

    

4 1.2 Grado Abierto UC3M en Ingeniería 
(Univ. Carlos III) Leganés 

    

5 1.1 Grado en Náutica y Transporte Marítimo 
(UPV) Portugalete 

5 1.1 Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de 
Sistemas Marinos (U. Politécnica Cartagena) Cartagena 

5 1.1 Grado en Marina  
(UPV) Portugalete 

5 1.1 Grado en Náutica y Transporte Marítimo  
(Univ. Oviedo) Gijón 

5 1.1 Grado en Marina  
(Univ. Oviedo) Gijón 

5 1.1 PCEO Grado en Ingeniería Mecánica / Grado 
en Ingeniería Naval y Oceánica (U da Coruña) Ferrol 

5 1.1 Grado en Máquinas Navales  
(U da Coruña) Coruña 

    

6 1.0 Grado en Náutica y Transporte Marítimo 
(U. Cádiz) Puerto Real 

6 1.0 Grado en Marina  
(U Cádiz) Puerto Real 

6 1.0 Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería 
Marítima (U Cádiz) Puerto Real 

6 1.0 Grado en Ingeniería Naval y Oceánica  
(U. da Coruña) Ferrol 

6 1.0 Grado en Náutica y Transporte Marítimo  
(U. La Laguna) La Laguna 

6 1.0 Grado en Tecnologías Marinas  
(U La Laguna) La Laguna 

    

7 0.9 Grado en Ingeniería en Tecnología Naval 
(U. de Las Palmas de GC) 

Las Palmas 
de GC 

Taula 1.  Posicionament als graus a l’estat espanyol (Font:  U-Ranking, consulta 
octubre 2022) 
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Finalment, enguany el creuament del DAFO ha tornat a donar com a resultat una 

estratègia adaptativa, on la superació de les febleses ha de permetre aprofitar les 

oportunitats.  Les fortaleses més rellevants són la situació privilegiada a l’entorn del 

Port, seguida per la singularitat dels estudis i l’aula professional.  La feblesa més 

important és la limitació d’instal·lacions i equipament seguida de la dispersió de la 

recerca.  L’oportunitat més rellevant és la creació de sinergies al voltant del Port de 

Barcelona, seguida de la introducció de nous coneixements.  La principal amenaça 

segueix sent la competència d’altres centres de l’estat i la UPC, seguida de la baixa 

demanda dels estudis de màsters. 

 

 

3. RISCOS I OPORTUNITATS 
 

La Norma 9001:2015 requereix que periòdicament s’avaluïn i tractin els riscos i 

oportunitats que afecten a l’activitat i objectius de qualitat de l’FNB.   

 

L’any 2022 s’ha fet un seguiment de riscos i oportunitats segons el descrit en el 

procediment d’àmbit general PG-10/QA-01 Gestió de Riscos i Oportunitats. 

 

Enguany s’han detectat com a nous riscos la davallada demogràfica i la diversitat 

dels estudiants.  Es manté el risc de desprogramació del MUGOIEM degut a la poca 

matrícula i, en aquest mateix sentit, els darrers cursos s’ha detectat una important 

davallada en la demanda del MUENO per la qual cosa passa també a tenir seguiment 

de risc. 

 

Com a oportunitats destaquem la propera celebració de la Copa Amèrica per poder 

donar projecció a la Facultat i la possibilitat de posar en marxa dobles titulacions de 

màster internacionals. 
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4. OBJECTIUS ANUALS DE QUALITAT 
 

El procés 280.1.1 Definició de la Política i Objectius de Qualitat estableix que, a banda 

dels objectius de qualitat genèrics i els definits al Pla Estratègic, cal definir un conjunt 

específic d’objectius anuals de qualitat, assignar-hi accions i realitzar el seu 

seguiment. 

 

4.1 Grau d’assoliment dels objectius de qualitat del 2022 

 

La Taula 2 mostra els objectius de qualitat que es van plantejar per al 2022 i el seu 

grau d’assoliment.  A continuació s’analitzarà l’evolució temporal d’aquests indicadors 

i es valorarà l’eficàcia de les accions realitzades. 

 

 Objectiu de Qualitat Valor a assolir Valor obtingut Resultat 

1 Captació estudiants a 
GTM - curs 22/23 

captació GTM ≥ 45% 
(18/40) 

captació GTM = 40% 
(16/40) No assolit 

2 Rendiment a la fase 
inicial - curs 20/21 

rdt. FI GTM ≥ 45% rdt. FI GTM = 48.6% Assolit 

rdt. FI GNTM ≥ 80% rdt. FI GNTM = 82.2% Assolit 

rdt. FI GESTN ≥ 80% rdt. FI GESTN = 73.9% No assolit 

3 Mobilitat - curs 21/22 Mobilitat FNB ≥ 3% Mobilitat FNB = 4.95% Assolit 

4 Nombre d’admissions als 
màsters - curs 22/23 

MUENO ≥ 32 MUENO = 14 No assolit 

MUGOIEM ≥ 10 MUGOIEM = 10 Assolit 

MUNGTM ≥ 32 MUNGTM = 24 No assolit 

Taula 2.  Assoliment del objectius de qualitat plantejats per al 2022 
 

 

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

 

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 (publicada enguany el 21/07/22) i l’oferta de places (40 places) en tant per 

cent.  La següent taula mostra l’evolució. 
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Data Curs 
Nº assignats en 

1ª pref. a la 
conv. de juny 

Oferta 
places 

Índex de 
captació 

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% 
06/07/18 18/19 11 40 28% 
06/07/19 19/20 13 40 32.5% 
04/08/20 20/21 25 40 62.5% 
23/07/21 21/22 17 40 42.5% 
11/07/22 22/23 16 40 40% 

Taula 3.  Evolució de l’assignació en 1ª preferència en la convocatòria de juny 
 

 

 

Figura 1.  Demanda GTM 
 

 

Mentre no es canviï el nom de la titulació i no es recuperi el nom “enginyeria” és molt 

difícil assolir la demanda que teníem abans del canvi de nom.   

 

De tota manera, observem un increment en la demanda d’aquests estudis en la resta 

de preferències. El nombre total de sol·licituds de 2022 (169 sol·licituds) només és 

superat pel valor de 2014 (243 sol·licituds), quan el grau es deia “Grau en Enginyeria 

Marina”.  La següent taula mostra també el nombre de sol·licituds en segona opció. 
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GTM 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Sol·licituds totals 243 137 112 104 92 113 135 125 169 
Demanda en 1a pref. 42 18 8 14 11 13 25 17 16 
Demanda en 2a pref. 62 43 37 36 37 5 44 39 46 

Taula 4.  Evolució de la demanda total, en 1a preferència i en 2a preferència a la 
convocatòria de juny 

 

Pel que fa a les accions, el 18.02.22 i el 22.04.22 es va fer Jornades de Portes Obertes 

virtuals, a banda de les presencials. Hem comprovat que assisteix més gent que quan 

es fan presencials i les mantindrem com a complement a les presencials.  D’altra 

banda, cinc professors i professores han portat a terme activitats amb diferents 

centres de secundària.  La valoració d’aquestes activitats és molt positiva però cal 

que més persones s’impliquin amb la promoció als estudiants de secundària. 

 

 

Objectiu 2:  Rendiment a la fase inicial dels graus 

 

El rendiment a la fase inicial (FI) és la relació percentual de l'estudiantat d'una cohort 

de nou ingrés que ha superat la FI del pla d'estudis (Q1+Q2). Alguns la superen el 

mateix curs que ingressen als estudis i altres la superen al curs següent. 

 

Així, l’indicador “rendiment FI” del curs 20/21 és la suma dels Aptes FI en el temps 

previst (els que van superar la FI el 20/21) i els Aptes FI en el temps previst més un 

any (els que la van superar la FI el 21/22 però es van matricular per primera vegada 

el 20/21). 

 

Les següents taules mostren l’evolució dels Aptes de la FI en el temps previst i en el 

temps previst més un any i l’indicador de rendiment calculat.  Les dades fins el 19/20 

s’han obtingut del llibre de dades de la UPC.  Les dades del curs 20/21 s’han extret 

directament de PRISMA ja que en el moment de realitzar aquest informe encara no 

estaven publicades al llibre de dades. 

 

En el cas de GESTN, el 20/21 van entrar 55 estudiants de nou ingrés, dels quals 6 

van demanar trasllat d’expedient i 3 van renunciar a la matrícula.  El curs 20/21 van 

superar la FI 16 estudiants i el curs 21/22 la van superar 18 més. 
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GESTN 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 
Nota de tall 5.4 5.970 5.020 5.020 5.142 5.966 
Estudiants nous 66(1) 67(1) 57(1) 61(1) 64(1) 55 
Aptes FI tp 47% 53.7% 38.6% 36.1% 59.4% 34.8% 
Aptes FI tp+1 36.4% 34.3% 36.8% 36.1% 21.9% 39.1% 
Rendiment FI 83.4% 88% 75.4% 72.2% 81.3% 73.9% 

tp: temps previst 
(1) No inclou estudiants FI a temps parcial, que han 
anul·lat tota la matrícula o que han entrat al febrer 

Taula 5.  Evolució del rendiment a la fase inicial GESTN 
 

 

En el cas de GNTM, el 20/21 van entrar 58 estudiants de nou ingrés, dels quals 1 va 

demanar trasllat d’expedient i 1 va renunciar a la matrícula.  El curs 20/21 van 

superar la FI 37 estudiants i el curs 21/22 la van superar 9 més. 

 

GNTN 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 
Nota de tall 6.8 6.355 5.626 6.469 6.174 7.078 
Estudiants nous 50(1) 62(1) 52(1) 53(1) 55(1) 58 
Aptes FI tp 48% 54.8% 34.6% 45.3% 63.6% 66.1% 
Aptes FI tp+1 30% 30.6% 44.2% 47.2% 12.7% 16.1% 
Rendiment FI 78% 85.4% 78.6% 92.5% 76.3% 82.2% 

tp: temps previst 
(1) No inclou estudiants FI a temps parcial, que han 
anul·lat tota la matrícula o que han entrat al febrer 

Taula 6.  Evolució del rendiment a la fase inicial GNTM 
 

 

En el cas de GTM, el 20/21 van entrar 43 estudiants de nou ingrés, dels quals 8 van 

demanar trasllat d’expedient.  El curs 20/21 van superar la FI 5 estudiants i el curs 

21/22 la van superar 12 més. 

 

GTM 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 
 5 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Estudiants nous 44(1) 38(1) 28(1) 39(1) 36(1) 43 
Aptes FI tp 18.2% 13.2% 17.9% 12.8% 27.8% 14.3% 
Aptes FI tp+1 54.6% 26.3% 35.7% 35.9% 16.7% 34.3% 
Rendiment FI 72.8% 39.5% 53.6% 48.7% 44.5% 48.6% 

tp: temps previst 
(1) No inclou estudiants FI a temps parcial, que han 
anul·lat tota la matrícula o que han entrat al febrer 

Taula 7.  Evolució del rendiment a la fase inicial GTM 
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Pel que fa a les accions, valorem positivament el Pla d’Acció Tutorial (al qual enguany 

s’ha afegit més professorat), els projectes d’innovació docent a Q1 i, sobretot, la 

tasca dels padrins i padrines.  Enguany, aquests han rebut formació i han incrementat 

el nombre d’activitats d’acollida (visites a totes les instal·lacions, xocolatada,...) 

 

 

Objectiu 3:  Mobilitat 

 

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

mobilitat (incoming més outcoming) i el nombre total d’estudiants matriculats.   

 

Curs estudiants outgoing incoming percentatge 
14/15 731 24 4 3.83% 
15/16 731 31 6 5.07% 
16/17 722 22 15 5.13% 
17/18 723 30 3 4.56% 
18/19 819 22 13 4.27% 
19/20 763 24 12 4.72% 
20/21 862 2 7 1.04% 
21/22 827 23 18 4.95% 

Taula 8.  Evolució de l’indicador de qualitat de mobilitat 
 

La mobilitat s’ha recuperat un cop ha passat la pandèmia i enguany hem assolit el 

millor índex dels darrers 5 anys. 

 

Pel que fa a les accions, la jornada informativa es va portar a terme el dia 22.02.22, 

es mantenen els grups d’anglès a Informàtica i Física de Q1 i s’ha incrementat el 

nombre de convenis de mobilitat internacional amb la signatura de de 6 nous Acords 

de mobilitat Erasmus+:  KTH (Suècia), NVNA (Bulgària), Strathclyde (Escòcia), 

Nantes (França), Stenden (Holanda), Svendborg (Dinamarca).   

 

 

Objectiu 4:  Nombre d’admissions als màsters 

 

Des del 2019 es va afegir com a objectiu de qualitat el nombre d’admissions als 

màsters, ja que a fi d’evitar la desprogramació dels mateixos ens interessa que 

aquest nombre sigui adequat a l’oferta de places. 
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Segons PRISMA, l’evolució del quocient entre l’admissió als màsters i el nombre de 

places ofertes és la següent: 

 

 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 
MUNGTM 44 / 15 33 / 15 36 / 20 31 / 20 24 / 20 
MUGOIEM 10 / 15 18 / 15 15 / 15 9 / 15 10 / 15 
MUENO 44 / 40 42 / 40 45 / 40 32 / 40 14 / 35 

Taula 9.  Admissions/nombre de places als màsters 
 

Pel que fa a les accions, la Jornada de Portes Obertes es va portar a terme el 06.05.22 

en format virtual.  Tot i que ja no és necessari haver presentat el TFG per accedir a 

un màster, no s’ha notat un increment de la matrícula.  A la jornada informativa 

interna del 20.4.22 només van assistir 3 persones. 

 

 

4.2 Objectius de qualitat plantejats per al 2023 

 

A la vista dels resultats obtinguts el 2022, es decideix mantenir els mateixos objectius 

de qualitat i modificar els valors a assolir tal i com es mostra a la següent taula. 

 

 Objectiu de Qualitat Valor a assolir 

1 Captació estudiants a GTM - curs 23/24 captació GTM ≥ 45% (18/40) 

2 Rendiment a la fase inicial - curs 21/22 

rdt. FI GTM ≥ 50% 

rdt. FI GNTM ≥ 82% 

rdt. FI GESTN ≥ 80% 

3 Mobilitat - curs 22/23 Mobilitat FNB ≥ 5% 

4 Nombre d’admissions als màsters - curs 
23/24 

MUENO ≥ 20 

MUGOIEM ≥ 10 

MUNGTM ≥ 25 

Taula 10.  Objectius de qualitat plantejats per al 2023 
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Accions planificades per al 2023 

 

Objectiu 1.  A banda de les accions ja iniciades el 2022, es decideix seguir amb les 

Jornades de Portes Obertes virtuals a més a més de les presencials i incrementar les 

accions destinades a la promoció en centres de secundària com ara organitzar un 

premi al millor treball de recerca de l’àmbit nàutic.  També es planteja la realització 

d’un vídeo promocional i tenir més presència a les xarxes socials. 

 

Objectiu 2.  Es continuarà amb el Pla d’Acció Tutorial i el Pla d’Acollida (padrins) ja 

que veiem que donen molt bons resultats.   

 

Objectiu 3.  S’ha planificat un augment gradual de la docència en anglès i es donarà 

suport al PDI per poder-ho implementar.  Es posaran en marxa els padrins per als 

estudiants de mobilitat. 

 

Objectiu 4.  S’intensificarà la promoció al darrer curs dels graus.  Es mantindran les 

jornades de presentació dels màsters i es faran tant en format presencial com virtual.  

Es passarà una enquesta de nou ingrés a tots tres màsters. 

 

 

5. AUDITORIES 
 

Auditoria Externa ISO 9001:2015 

 

La primera visita de manteniment es va portar a terme els dies 25 i 28 de novembre 

de 2022.  L’informe d’auditoria és favorable i no conté cap no conformitat. 

 

Auditoria interna 

 

L’auditoria interna es va portar a terme els dies 20 i 25 d’octubre i 10, 15, 17 i 18 de 

novembre de 2022.  A l’auditoria interna s’han documentat com a desviacions el 

desconeixement de la “Política de Qualitat” entre alguns membres de la comunitat, 

la no publicació de les fitxes docents corresponents als Treballs Fi de Grau, la manca 

d’informació sobre els criteris d’avaluació d’alguns exercicis amb simuladors i la no 
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avaluació de totes les pràctiques extracurriculars.  Totes les desviacions detectades 

a l’auditoria interna anterior han estat resoltes satisfactòriament. 

 

DGMM 

 

En data 22.12.22 s’han obtingut les homologacions de Transports Especials 

(certificats bàsics i avançats de gasers, quimiquers i petroliers). 

 

Acreditació institucional 

 

L’FNB forma part del primer grup de centres de l’UPC que opten a l’Acreditació 

Institucional de l’AQU.  El 22.09.22 vam tenir la visita prèvia per part del Comitè 

d’Avaluació Externa.  L’informe resultant va ser favorable i per tant es va seguir amb 

la visita de certificació.  Aquesta va tenir lloc els dies 12 i 16 de desembre de 2022 i 

a les entrevistes van participar diversos membres de tots els col·lectius (PDI, PAS, 

estudiants, ocupadors) i persones dels serveis centrals de la UPC.  En el moment de 

redactar aquest informe encara no tenim el resultat de la visita. 

 

L’Acreditació Institucional substitueix les acreditacions individuals de les titulacions. 

La renovació de l'acreditació dels centres, o re-acreditació institucional, es porta a 

terme cada sis anys tot i que fa un seguiment a nivell de centre cada tres anys, que 

inclou l’anàlisi de titulacions.   

 

MARC VSMA de les titulacions 

 

Pel que fa al procés 280.2.1  Garantia de la Qualitat dels Programes Formatius, 

subprocés 2.1.3 Modificació, enguany AQU ens ha enviat les memòries modificades 

del MUGOIEM i el MUNGTM amb data 22.04.22.  Aquestes modificacions es van 

demanar arrel de l’acreditació d’aquests dos màsters el 2020.  Les memòries 

modificades estan disponibles a la web de la Facultat, a l’apartat corresponent de 

cadascun dels estudis. 
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6. INCIDÈNCIES I DESVIACIONS 
 

En aquest apartat es realitza el seguiment del procés 280.3.7  Gestió d’incidències i 

reclamacions. 

 

6.1  Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions 

 

Aquest any 2022, i fins el moment de fer aquest informe, hem rebut 26 missatges a 

la Bústia de Qualitat (Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions) repartits per 

àrees tal i com es mostra a la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Nombre de missatges a la Bústia de Qualitat 
 

 

D’aquests missatges 14 han estat queixes, 6 reclamacions, 4 peticions, 1 consulta i 

1 suggeriment.  En el moment de redactar aquest informe tots han estat resolts i 

contestats. 

 

La major part dels missatges rebuts fan referència a la docència.  D’aquests, alguns 

corresponen a una mateixa situació i en conjunt impliquen 6 assignatures diferents.  

Els missatges fan referència a la dificultat dels exàmens, als criteris de correcció dels 
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mateixos, a la disponibilitat de còpies en castellà i a la petició de que els exàmens 

siguin online.  També hi ha hagut entrades relacionades amb la docència en cas 

d’embarcament del professorat i amb els horaris de la doble titulació GESTN-GTM. 

 

En l’àmbit dels certificats d’especialitat hi ha hagut diverses entrades sol·licitant 

informació sobre els de transports especials.  Sobre aquest mateix tema el mes 

novembre va arribar una queixa a la Síndica de Greuges de la UPC. 

 

Les entrades a l’àmbit dels serveis fan referència al campus digital Atenea, a les 

llicències de software i a la formalització d’una matrícula. 

 

Finalment, les entrades etiquetades com a “Altres” inclouen una consulta externa 

sobre com accedir a la borsa de pràctiques externes. 

 

 

6.2  No conformitats 

 

Enguany s’han documentat 12 No conformitats al sistema.  En 11 d’elles s’han portat 

a terme les accions per al seu tancament d’acord a la norma i, en el moment de 

realitzar aquest informe, només una resta oberta, a l’espera de la finalització de 

l’acció correctiva, consistent en la constitució d’una comissió acadèmica/docent.  Les 

no conformitats que romanien obertes en el moment d’elaborar l’informe de l’any 

2021 s’han tancat satisfactòriament al llarg del 2022 amb la finalització d’una nova 

edició del curs de Formació de Formadors i el nou procediment de sorteigs de TFEs 

per al curs 2022-23. 
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7. SEGUIMENT DELS INDICADORS DELS PROCESSOS 
 

7.1  Accés als estudis i promoció 

 

En aquest apartat es realitza el seguiment del procés 280.3.1 Promoció dels estudis 

i admissió d’estudiants. 

 

Nota de tall 

La Taula 11 i la Figura 3 mostren l’evolució de la nota de tall als graus (assignació 

juliol). 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
GESTN 5,970 5,020 5,020 5,142 5,966 6,929 7,726 
GTM 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

GNTM 6,355 5,626 6,469 6,174 7,078 7,056 7,820 

Taula 11.  Nota de tall 
 

 

Figura 3. Nota de tall (la línia vertical indica el canvi de nom de GTM i GNTM) 
 

 

Demanda dels graus 

A continuació es mostra el nombre total de sol·licituds d’accés als graus (en qualsevol 

preferència), el nombre de sol·licituds d’accés en primera preferència (demanda en 

primera preferència) i el nombre d’estudiants assignats en primera preferència.   
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Figura 4. GTM: Sol·licituds i assignacions el juliol 2022 
 

 

 

Figura 5. GNTM: Sol·licituds i assignacions el juliol 2022 
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Figura 6. GESTN: Sol·licituds i assignacions el juliol 2022 
 

 
Demanda dels màsters 

Pel que fa als màsters, les següents gràfiques mostren l’evolució de l’oferta de places, 

preinscripcions i matrícula de nou accés.  El curs 17/18 no hi va haver oferta dels 

màsters MUGOIEM i MUNGTM degut a la posada en marxa del MUENO.  El curs 18/19 

el MUGOIEM i el MUNGTM van començar a impartir-se en modalitat semipresencial. 

 
* Pla 2013 

Figura 7. MUGOIEM. Oferta de places, preinscripció i estudiantat nou matriculat 
(Font:  Llibre de dades, oct22) 
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* Pla 2013 

Figura 8. MUNGTM. Oferta de places, preinscripció i estudiantat nou matriculat 
(Font:  Llibre de dades, oct22) 

 

 

En el cas del MUENO, el curs 22/23 s’ha passat a oferir 36 places en comptes de 40. 

 

 

Figura 9. MUENO. Oferta de places, preinscripció i estudiantat nou matriculat (Font:  
Llibre de dades, oct22) 
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Pla de promoció 

S’han portat a terme Jornades de Portes Obertes (JPO) presencials sobre els graus 

els dies 16.02.22 (40 inscripcions) i 20.04.22 (52 inscripcions); i sobre els màsters 

el dia 04.05.22 (20 inscripcions).  A banda de les presencials també s’han portat a 

terme JPOs virtuals sobre els graus els dies 18.02.22 (28 participants) i 22.04.22 (37 

participants); i sobre els màsters el dia 06.05.22 (10 participants).  Addicionalment 

el 20.4.22 es va fer una presentació per als estudiants interns i només van assistir 3 

persones. 

 

S’han fet 7 visites a centres de secundaria (IES Fort Pius Barcelona, IES Les Corts 

Barcelona, Escola Voramar, IES Alsina, IES Vilatzara Vilassar de Mar, IES Pere Ribot 

Vilassar de Mar, IES Barceloneta Barcelona), un taller al Club Nàutic del Masnou  i 

ens han visitat 2 centres (Escola Voramar, ICFS Tres Turons d’Arenys de Mar). El 

30.09.22 ens va visitar el Col·legi Lestonnac (Batxillerat tecnològic, 27 assistents). 

 

S’ha participat al Saló d’Ensenyament (16-20 de març) i al Saló Nàutic de Barcelona 

(12-16 d’octubre).  Enguany l’estand al Saló Nàutic ha estat el propi Barcelona i un 

total de 154 persones es van acostar per demanar informació.  Enguany, la Facultat 

també ha tingut estand a la Fira de Nadal del Port (del 5 de desembre al 6 de gener). 

 

 

7.2  Suport i orientació a l’estudiant 

 

En aquest apartat es realitza el seguiment del procés 280.3.2 Suport i orientació a 

l’estudiant. 

 

Pla d’Acció Tutorial 

Les següents taules mostren l’evolució dels indicadors del Pla d’Acció Tutorial als 

graus.  Als màsters el tutor és el coordinador/a de la titulació. 

 

Nombre de PDI tutor 19/20 20/21 21/22 22/23  
GTM 4 4 5 7  
GNTM 6 7 6 6 = 
GESTN 9 10 8 10  

Taula 12.  Pla d’Acció Tutorial.  Nombre de PDI tutor 
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Ratio estudiants/PDI tutor 19/20 20/21 21/22 22/23  
GTM 6 8.25 8 6.14  
GNTM 8.83 7.6 9.3 8.67  
GESTN 5.22 6.1 6.75 6.78  

Taula 13.  Pla d’Acció Tutorial.  Nombre d’estudiants per tutor/a 
 

 

Pla d’Acollida 

La Jornada d’Acollida a tots tres graus es va portar a terme el primer dia de curs, 

12.09.22.  Van participar la direcció, gestió acadèmica, centre de càlcul i biblioteca.  

En total van assistir 143 estudiants: 

GESTN: 13 noies i 49 nois: 62 assistents 

GTM: 5 noies i 32 nois: 37 assistents 

GNTM: 12 noies i 32 nois: 44 assistents 

 

 

Pel que fa a l’evolució dels padrins i padrines, les següents taules mostren l’evolució 

temporal.  La reunió inicial es va portar a terme el 10.09.21. 

 

Nombre de padrins/es 19/20 20/21 21/22 22/23  
GTM 21 8 3 4  
GNTM 23 23 7 5  
GESTN 29 29 5 13  

Taula 14.  Pla d’Acollida.  Nombre de padrins/es 
 

 

Ratio estudiants – padrí/na 19/20 20/21 21/22 22/23  
GTM 1.8 2.4 13 15.25  
GNTM 2.4 2.4 8 10.4  
GESTN 2.4 2.4 12.4 4.69  

Taula 15.  Pla d’Acollida.  Nombre d’estudiants per padrí/na 
 

 

Com a novetat, els padrins i padrines del curs 22/23 van rebre 12 hores de formació 

el mes de juny com a preparació per la seva tasca.  A banda de la formació a càrrec 

de l’ICE també se’ls va fer una xerrada sobre la història i recorregut per l’FNB. 
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I també, aquest curs s’han programat reunions i visites dels estudiants de primer a 

totes les instal·lacions de l’FNB.  Els responsables de tallers i laboratoris van fer-los 

presentacions dels seus espais.  Les visites van acabar amb xocolatades organitzades 

per la Delegació d’Estudiants.  Aquestes visites han tingut molt bona valoració tant 

per part dels estudiants nous com per part dels padrins i padrines. 

 

 

7.3  Indicadors acadèmics 

 

En aquest apartat es realitza el seguiment del procés 280.3.3  Metodologia de 

l’ensenyament i avaluació.  Els principals indicadors de les titulacions són públics i 

poden consultar-se als portals EUC (Estudis Universitaris de Catalunya, 

http://estudis.aqu.cat/euc/) i al llibre de dades de la UPC 

https://gpaq.upc.edu/lldades/ > Quadres de comandament.  Aquí es presenten les 

darreres dades disponibles. 

 
Nota: 

Taxa d’èxit:  Relació entre el nombre de crèdits ordinaris superats pel total d'estudiants 
matriculats a la titulació entre el nombre de crèdits ordinaris presentats pel total d'estudiants 
matriculats a la titulació un cop superada la fase inicial. 
 
Taxa de rendiment:   Relació percentual entre el nombre de crèdits superats ordinaris pel 
total d'estudiants matriculats en un determinat any acadèmic respecte el nombre de crèdits 
matriculats a la Fase no Inicial per aquests estudiants en aquest mateix any. 
 
Taxa d’abandonament: Relació percentual entre el nombre total d'estudiants d'una cohort 
de nou ingrés que haurien d'haver acabat el curs anterior i que no s'han matriculat ni en 
aquest curs ni en l'anterior 
 
Taxa de graduació: Percentatge d'estudiants que acaba la titulació en el temps previst en el 
pla d’estudis o en un any més en relació amb la seva cohort d'entrada. 
 
Taxa d’eficiència: Relació percentual entre el nombre total de crèdits establerts en el pla 
d'estudis i el nombre total de crèdits en els que han hagut de matricular‐se al llarg dels seus 
estudis el conjunt d'estudiants titulats en un determinat curs acadèmic 
 
EETC:  Estudiants Equivalents a Temps Complet 

  

http://estudis.aqu.cat/euc/
https://gpaq.upc.edu/lldades/
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Indicadors dels graus 

 

GTM 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23(1Q)  
Oferta de places 40 40 40 40 40 40 40 40 = 
Estudiants nous 42 41 34 44 58 53 48 59  
Estudiants totals 167 168 168 165 162 174 161 174  
EETC 125 109,1 124.3 110,3 100,7 121 109 81,2  
          
Taxa d'èxit % 73,3 76,3 82,3 82,2 89 84,9 82,7   
Taxa de rendiment % 67,3 69,8 75,6 77,8 82,2 77,3 75,6   
Taxa d'abandonament % 36,1 34,9 30,6 34 36,6 77,1 51,8   
Taxa de graduació % 16,7 7 24,5 17 19,5 11,4 25,9   
Taxa d'eficiència % 86,9 87,9 86,7 87,7 86,6 88 86,6   
Titulats 10 8 26 28 23 27 16   

Taula 16.  Indicadors acadèmics del GTM (Font:  Llibre de dades UPC, des22) 
 

En el cas de GTM la memòria de verificació estima la taxa d’abandonament en el 

38%, la taxa d’eficiència en 75% i la taxa de graduació en 28%. 

 

 

GNTM 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23(1Q)  
Oferta de places 50 50 50 50 50 50 50 50 = 
Estudiants nous 50 62 52 55 57 55 61 55  
Estudiants totals 223 248 248 243 245 253 226 225  
EETC 184,7 211,9 193,1 205,9 190,1 208,5 182,7 95,9  
          
Taxa d'èxit % 88,4 93 90,2 93,3 94.4 92.8 89.8   
Taxa de rendiment % 84 88.7 84,6 89,5 89.6 87.1 80.9   
Taxa d'abandonament % 24,1 21,4 21,7 21,7 26.1 12.7 17   
Taxa de graduació % 50 42,9 51,7 45,6 41.3 52.7 38.3   
Taxa d'eficiència % 96,5 96,9 96,2 93,2 96.5 95.6 96   
Titulats 30 27 45 40 32 50 32   

Taula 17.  Indicadors acadèmics del GNTM (Font:  Llibre de dades UPC, des22) 
 

En el cas de GNTM la memòria de verificació estima la taxa d’abandonament en el 

30%, la taxa d’eficiència en 80% i la taxa de graduació en 33%. 
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GESTN 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23(1Q)  
Oferta de places 60 60 60 60 60 60 60 60 = 
Estudiants nous 64 66 67 57 75 68 67 64  
Estudiants totals 295 300 314 320 314 320 286 215  
EETC 240,5 231 260,6 247 246,8 252,5 227,2 136  
          
Taxa d'èxit % 82,9 88 88,6 87,3 89.7 87.8 84.4   
Taxa de rendiment % 79 83,3 85 82,9 85.7 82.6 77.5   
Taxa d'abandonament % 19,7 25,8 30,8 20 19.3 16.9 22.2   
Taxa de graduació % 36,6 56,1 43,6 46.2 42.1 58,5 44,4   
Taxa d'eficiència % 91,2 90,7 90,6 87,3 89.9 89.5 90.3   
Titulats 55 40 59 61 51 57 36   

Taula 18.  Indicadors acadèmics del GESTN (Font:  Llibre de dades UPC, des22) 
 

En el cas de GESTN la memòria de verificació estima la taxa d’abandonament en el 

38%, la taxa d’eficiència en 75% i la taxa de graduació en 28%. 

 

 

Indicadors dels màsters 

 

MUGOIEM  16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23(1Q)  
Oferta de places  20 0 15 15 15 15 15 = 
Preinscripció  12 0 6 18 15 9 9 = 
Estudiants nous  7 0 6 10 5 7 8  
Estudiants totals  8 8 8 16 16 12 15  
EETC  7,8 3,7 5 11,7 7.9 8.6 5.8  
          
Taxa d’èxit %  93.8 95 90,2 93.1 93.9 95.7   
Taxa de rendiment %  75.5 86 76,9 86.4 80.9 86.4   
Taxa d'abandonament %  44.4 14.3 0 - 16.7 10   
Taxa de graduació %  22.2 14.3 50 - 0 70   
Taxa d'eficiència %  94.5 98,2 85,7 - 78.5 92.6   
Titulats  2 3 1 0 3 6   

Taula 19.  Indicadors acadèmics del MUGOIEM (Font:  Llibre de dades UPC, des22) 
 

En el cas de MUGOIEM la memòria de verificació estima la taxa d’abandonament en 

el 15%, la taxa d’eficiència en 85% i la taxa de graduació en 75%. 
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MUNGTM  16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23(1Q)  
Oferta de places  30 0 15 15 20 20 20 = 
Preinscripció  12 0 44 33 36 31 29  
Estudiants nous  11 0 26 20 18 24 20  
Estudiants totals  11 9 28 44 40 40 50  
EETC  10,3 3,3 23,8 31 25.45 26.9 19  
          
Taxa d’èxit %  100 100 98,9 98.9 93.4 92.6   
Taxa de rendiment %  90.1 100 95,5 96.2 81.5 77.6   
Taxa d'abandonament %  16 6.2 18,2 - 11.5 10   
Taxa de graduació %  60 81.2 54,6 - 57.7 40   
Taxa d'eficiència %  99.1 100 90,2 95.6 89.6 92.6   
Titulats  7 4 2 12 10 5   

Taula 20.  Indicadors acadèmics del MUNGTM (Font:  Llibre de dades UPC, des22) 
 

 

 

En el cas de MUNGTM la memòria de verificació estima la taxa d’abandonament en 

el 15%, la taxa d’eficiència en 85% i la taxa de graduació en 75%. 

 

MUENO  17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23(1Q)  
Oferta de places  30 40 40 40 40 36  
Preinscripció  57 44 42 45 32 18  
Estudiants nous  41 26 24 20 25 11  
Estudiants totals  41 62 67 61 50 48  
EETC  32,8 51,7 46,5 43.3 41.7 19.5  
         
Taxa d’èxit %  96,4 95,7 96.7 97.2 98.1   
Taxa de rendiment %  91,4 91,7 92.8 92.7 92.7  = 
Taxa d'abandonament %  - - 10 8.7 29.2   
Taxa de graduació %  - - 22.5 39.1 25   
Taxa d'eficiència %  - 87,1 93.8 87.6 92   
Titulats  - 4 9 13 17   

Taula 21.  Indicadors acadèmics del MUENO (Font:  Llibre de dades UPC, des22) 
 

En el cas de MUENO la memòria de verificació estima la taxa d’abandonament en el 

15%, la taxa d’eficiència en 85% i la taxa de graduació en 75%. 
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Punts de docència 

 

L’evolució dels punts de docència assignats a l’FNB per part de la UPC es mostra a 

la següent taula: 

Curs Punts de docència 
2014/2015 3.250 
2015/2016 3.285 
2016/2017 3.483 
2017/2018 3.484 
2018/2019 3.484 
2019/2020 3.561 
2020/2021 3.619 
2021/2022 3.636 
2022/2023 3.783 

Taula 22.  Punts de docència 
 

 

Els nous punts aquest any s’han dedicat a reconèixer la direcció de TFG i TFM, 

l’augment de grups de pràctiques sobretot en les assignatures amb simulador, la 

creació de pràctiques puntuals en les assignatures de Teoria del vaixell i Construcció 

Naval i Mecànica de Fluids. 

 

 

 

7.4  Mobilitat 

 

En aquest apartat es realitza el seguiment del procés 280.3.4 Mobilitat d’estudiants, 

PDI i PAS. 

 

 

Estudiants outgoing i incoming 

La Taula 23 mostra el repartiment dels estudiants de mobilitat per programes en els 

darrers cursos.   
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Mobilitat 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22  

         
Outgoing Erasmus KA103 28 15 24 17 18 2 23  

Outgoing SICUE-SÈNECA 3 4 1 2 5 3 2  

Outgoing SMILE-MAGALHAES 0 3 5 3 2 0 2  

Total Outgoing 31 22 30 22 24 5 27  

         
Incoming Erasmus KA103 6 15 3 9 7 4 18  

Incoming SICUE-SÈNECA 0 0 0 1 0 0 0 = 
Incoming SMILE-MAGALHAES 0 0 0 0 1 0 0 = 

Incoming NINGBO - - - 3 4 0 0 = 

Total Incoming 6 15 3 13 12 4 18  
         

Total 37 37 33 35 36 9 45  

Taula 23.  Detall dels estudiants outgoing i incoming 
 

 

Convenis de mobilitat 

Aquest any s’han renovat els següents 8 convenis:  Zadar (HR ZADAR01), Brest (F 

BREST08), Riga (LV RIGA12), Bergen (N BERGEN14), Szczecin (PL SZCZECI03), 

Lisboa (P LISBOA109), Istanbul (TR ISTANBU04), Goteborg (S GOTEBORG02). 

 

Es considera estratègic establir Dobles Titulacions internacionals per augmentar 

l’admissió d’estudiants nous a l’FNB, especialment a nivell Màster. Així, també estem 

en procés de renovar el conveni de doble titulació amb amb Ningbo University. També 

estem en procés de negociació per signar nous acords de mobilitat amb l’École 

Centrale Nantes (F NANTES07) pel que fa a una nova doble titulació. 

 

Finalment, el vicedeganat de Relacions Internacionals també ha iniciat el procés de 

signar dos convenis SICUE més, que es podran oferir ja per al curs 22/23: 

• Universitat de Cadis per  al GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES I 

TECNOLOGIA NAVAL de la FNB amb el GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E 

INGENERÍA MARÍTIMA de la UCA: 5 estudiants i 9 mesos 

• Universitade da Coruña per al GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES I 

TECNOLOGIA NAVAL de la FNB amb el GRADO EN INGENIERÍA NAVAL Y 

OCEÁNICA de la UDC: 3 estudiants i 9 mesos 
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També volem afegir estudiants al conveni amb Chalmers, que ara només permet 

mobilitat entre professors. 

 

 

Mobilitat PDI/PAS 

L’any 2022 L’any 2022 un total de tres professors i professores han fet 5 estades en 

missió docent d’entre 2 i 5 dies a Chalmers (Suècia), a l’Antwerp Maritime Academy 

(Bèlgica) i a la Universidad Nacional de Quilmes (Argentina). 

 

De forma similar, han visitat l’FNB en missió docent 4 professors de Szczecin Maritime 

Academy (Polònia), Latvian Maritime Academy (Letònia) i University of West Attica 

(Grècia). 

 

 

Altres 

Al llarg del 2022 l’FNB ha acollit una visita institucional de la University of South-

Eastern Norway (Noruega) i va acollir la Staff Training Week, organitzant una visita 

a les instal·lacions de l’FNB. 

 

Es reben les visites dels coordinadors de programes de mobilitat de Molde University 

College (Noruega), NHL Stenden University of Applied Sciences (Holanda) i KTH Royal 

Institute of Technology (Suècia). I una visita d’un grup d’estudiants de Maritime 

Engineering, de la Hogeschool Rotterdam (Holanda) 

 

També s’elabora el Pla d’Internacionalització de l’FNB per al període 2022-2025. 

 

 

 

7.5  Orientació professional 

 

En aquest apartat es realitza el seguiment del procés 280.3.5 Gestió de l'orientació 

professional. 
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Tallers d’orientació professional 

Es van portar dos tallers d’ocupació organitzats per la Biblioteca i UPC Alumni: 

• Taller sobre com fer un curriculum vitae (23.02.22) 

• Taller sobre com preparar una entrevista de feina (28.02.22) 

La participació va ser molt baixa:  de 5 i 4 persones respectivament 

 

Reunió de Mota i Fusta 

El dia 02.03.22 es va portar a terme la jornada d’empreses de l’FNB, Reunió de 

Mota i Fusta, amb la participació de 16 empreses: 

 

ALG 
Aresa Shipyard 
Astilleros Miquel Nicolau 4.0 S.L. 
BAC Engineering Consultancy Group 
DNV GL Services Spain S.L. 
Enginyeria – Assajos no destructius 
Grupo SGS 
Kuehne + Nagel   (van estar presents virtualment) 
MAR Recruitment & Consulting, S.L. 
MAR Recruitment & Consulting, S.L. 
Marina Barcelona 92* 
Navozyme 
Port de Barcelona 
Terminal BEST* 
TMS (Total Maritime Solutions)* 
Varador 2000 
VETUS HISPANIA, S.A. 

 

Les empreses amb asterisc van presentar, a més, una ponència a la Sala d’Actes.  La 

informació i fotos de l’esdeveniment es poden consultar a la web de la Facultat, a 

l’apartat Empreses i Recerca > Jornades d’empresa a l’FNB. 

Es van inscriure 64 estudiants.  La distribució per titulacions va ser GESTN (21 

estudiants), GNTM (19 estudiants), Doble titulació GESTN-GTM (10 estudiants), 

MUENO (8 estudiants), GTM (3 estudiants) i MUNGTM (1 estudiant). 
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7.6  Pràctiques externes 

 

En aquest apartat es realitza el seguiment del procés 280.3.6 Gestió de les pràctiques 

externes. 

 

Enguany es va portar a terme una xerrada informativa sobre les pràctiques externes 

el dia 11.05.22. 

 

La següent taula mostra les dades disponibles pel que fa als convenis de cooperació 

educativa en el moment d’elaborar el present informe. 

 

Curs 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Nº convenis finalitzats 115 137 112 54 78 59 
Total estudiants 100 128 130 57 71 51 
Total hores 43.505 54.177 55.320 16.069 33.321 26.468 

Taula 24.  Convenis de cooperació educativa amb empreses 
 

Des del 1 de juny de 2021 s’utilitza un nou aplicatiu per a la gestió de convenis a la 

UPC que dóna molta consistència a la gestió i que ha reduït considerablement la 

morositat prèvia de les factures que la UPC emet a les empreses amb estudiantat en 

pràctiques remunerades. 

 

 

7.7  Cursos d’especialitat 

 

En aquest apartat es realitza el seguiment del procés 280.3.8 Gestió dels cursos 

d’especialitat. 

 

En el cas dels estudiants interns, l’any 2022 s’han fet tres edicions del curs de 

Formació Bàsica en seguretat (12.03.22, 07.05.22, 29.10.22), dues del curs de 

Formació Bàsica en protecció marítima (18.03.22, 04.11.22), dues del curs avançat 

de lluita contra-incendis (19.03.22, 05.11.22), tres del curs embarcacions de 

supervivència i bots de rescat no ràpids (20.03.22, 14.05.22, 12.11.22) i quatre de 

bots de rescat ràpids (02.04.22, 28.05.22, 11.06.22, 26.11.22) 
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 2021 2022  
FB_PS Nombre edicions 3 3 = 
FB_PS Nombre estudiants 53 42  
FB_PC Nombre edicions 3 2  
FB_PC Nombre estudiants 53 38  
AVLCI Nombre edicions 1 2  
AVLCI Nombre estudiants 11 32  
ES_BRNR Nombre edicions 3 3 = 
ES_BRNR Nombre estudiants 43 38  
BRR Nombre edicions 4 4 = 
BRR Nombre estudiants 36 29  
Total estudiants: 196 179  

Taula 25.  Mòduls pràctics i nombre d’estudiants 
 

 

 

7.8  PDI i PAS 

 

En aquest apartat es realitza el seguiment dels processos relacionats amb el PDI i 

PAS: 280.4.1 Definició de polítiques de PDI i PAS, 280.4.2 Accés de PDI i PAS, 280.4.3 

Avaluació de PDI i PAS, i 280.4.4 Formació de PDI i PAS. 

 

 

Distribució per categories del PDI dels graus 

 

GTM 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22  
% HIDA permanent doctor (CAT, TU, AGR) 60,8 54,1 56,7 53,8 46 44,4 42,3  
% HIDA permanent doctor (TEU, COL) 4,6 2,3 3,1 3,4 1,6 3,7 2,2  
% HIDA permanent no doctor (TEU, COL) 7,1 6,2 6,1 7,4 7,5 4,4 3,8  
% HIDA lector 0,5 5,7 4,7 2,5 4,9 4,3 2,2  
% HIDA associat doctor 18,7 20,2 15,2 19,6 20,6 14,8 16,7  
% HIDA associat no doctor 8,3 11,5 14,8 13,4 16,8 23,4 29,4  
% HIDA altres doctor - - - - - - 1,1  
% HIDA altres no doctor - - - - 0,5 1,1 2,2  
         
% HIDA del PDI amb tram de docència viu 68,2 53,4 61,6 59,4 50,9 49,0 48,1  
% HIDA del PDI amb tram de recerca viu 22,6 17,8 28,5 30,7 26 22,5 20,6  

HIDA:  Hores impartides de docència 

Taula 26.  Professorat del GTM (Font:  Llibre de dades UPC, des22) 
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GNTM 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22  
% HIDA permanent doctor (CAT, TU, AGR) 37 34,9 32,7 34,2 33,4 35,2 30,4  
% HIDA permanent doctor (TEU, COL) 9,6 9,2 8 7,3 8,2 7 7,9  
% HIDA permanent no doctor (TEU, COL) 5,5 5,5 7 10,2 9,7 9,8 7,3  
% HIDA lector 1,4 1,7 3,4 4,5 3 - -  
% HIDA associat doctor 17,2 17,7 15,4 15,2 16,1 15,7 17,6  
% HIDA associat no doctor 29,3 31 33,4 28,6 24,4 27,7 32,2  
% HIDA altres doctor - - - - - - 4,3  
% HIDA altres no doctor - - - - 0,7 0,7 0,2  
         
% HIDA del PDI amb tram de docència viu 45 43,2 39,4 42,3 45,3 40,1 44,2  
% HIDA del PDI amb tram de recerca viu 21,9 12,2 17,2 17 20,5 19,9 13,8  

HIDA:  Hores impartides de docència 

Taula 27.  Professorat del GNTM (Font:  Llibre de dades UPC, des22) 
 

GESTN 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22  
% HIDA permanent doctor (CAT, TU, AGR) 52,1 47,6 46,4 45,8 41,7 38,3 32,2  
% HIDA permanent doctor (TEU, COL) 4,2 2,1 3,2 3,5 1,5 3,5 2,5  
% HIDA permanent no doctor (TEU, COL) 7,5 6,4 7,9 8,7 8,4 6,4 6,1  
% HIDA lector 0,5 5,9 4,5 2,6 5,9 4,0 6,0  
% HIDA associat doctor 22,8 23,1 20,8 23,7 22,6 19,1 23,3  
% HIDA associat no doctor 13 14,9 17,2 15,7 19,2 25,9 28,8  
% HIDA altres doctor - - - - - - 1,0  
% HIDA altres no doctor - - - - 0,5 1,1 0,2  
         
% HIDA del PDI amb tram de docència viu 60,5 49,3 55,1 55,2 49,8 44,7 43,4  
% HIDA del PDI amb tram de recerca viu 26 19,9 30,4 32,6 27,8 22,9 16,9  

HIDA:  Hores impartides de docència 

Taula 28.  Professorat del GESTN (Font:  Llibre de dades UPC, des22) 
 

Distribució per categories del PDI dels màsters 

 

MUGOIEM  16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22  
% HIDA permanent doctor (CAT, TU, AGR)  66,2 66,7 53,8 60,6 60,2 53,2  
% HIDA permanent doctor (TEU, COL)  - - - - - -  
% HIDA permanent no doctor (TEU, COL)  16,9 - 17,5 13,1 6,6 7,9  
% HIDA lector  - - 7,8 - - - = 
% HIDA associat doctor  12,7 33,3 18,3 13,1 13,3 19,5  
% HIDA associat no doctor  4,2 - 2,6 13,1 19,9 19,5  
         

% HIDA del PDI amb trams vius de docència  74,7 66,7 63,6 67,2 60,2 56,8  
% HIDA del PDI amb trams vius de recerca  67,6 33,3 18,8 26,3 26,5 15,1  

HIDA:  Hores impartides de docència 

Taula 29.  Professorat del MUGOIEM (Font:  Llibre de dades UPC) 
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MUNGTM  16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22  
% HIDA permanent doctor (CAT, TU, AGR)  25,9 44,4 25,2 38 37 24,2  
% HIDA permanent doctor (TEU, COL)  12,4 - 10,6 6,1 8,1 16,4  
% HIDA permanent no doctor (TEU, COL)  17,2 - 21,2 18,2 16,3 6,9  
% HIDA lector  5,7 - 4,3 - 0,6 0,6 = 
% HIDA associat doctor  12,9 - 14,2 6,1 5,6 11,3  
% HIDA associat no doctor  25,8 55,6 24,4 18,2 18,8 24,5  
         

% HIDA del PDI amb trams vius de docència  46,9 44,4 49,9 48,8 40,2 47,4  
% HIDA del PDI amb trams vius de recerca  8,6 33,3 13,6 22,1 21,2 22,1  

HIDA:  Hores impartides de docència 

Taula 30.  Professorat del MUNGTM (Font:  Llibre de dades UPC) 
 

 

MUENO  17/18 18/19 19/20 20/21 21/22  
% HIDA PDI permanent doctor (CAT, TU, AGR)  52,8 39,6 41,1 41,1 25,7  
% HIDA PDI permanent doctor (TEU, COL)  - - - - -  
% HIDA PDI permanent no doctor (TEU, COL)  - 9,3 7,3 7 -  
% HIDA PDI lector  4,4 6,2 7,3 7,4 6,4  
% HIDA PDI associat doctor  16,5 20,1 8,4 3,4 9,9  
% HIDA PDI associat no doctor  23,9 23,6 33,1 39,1 50,5  
% HIDA altres doctor  2,4 1,1 1,3 1,0 1,0 = 
% HIDA altres no doctor  - - - - 6,0  
        

% HIDA del PDI amb trams vius de docència  52,8 45,6 44,7 44,6 29,5  
% HIDA del PDI amb trams vius de recerca  54,7 26,1 31,8 34,6 19,0  

HIDA:  Hores impartides de docència 

Taula 31.  Professorat del MUENO (Font:  Llibre de dades UPC) 
 

 

Pla d’Acollida al PDI 

El mes de setembre es van incorporar 11 nous professors/es.  El dia 8.9.22 es fa fer 

un “Cafè amb el Degà” per donar la benvinguda al professorat de nova o recent 

incorporació.  Van ser convidats 11 professors i professores dels quals van assistir 3. 

 

Formació personal docent i investigador (PDI) 

La següent taula mostra l’evolució del nombre d’hores i membres del PDI de l’FNB 

que han participat i acabat satisfactòriament els cursos que ofereix l’Institut de 

Ciències de l’Educació (ICE). 
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 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 
Hores 110 1164 1369 426 445 331 1583,5 
Núm. cursos 12 31 60 44 63 31 37 
Núm. participants 6 23 22 16 33 16 33 

Taula 32.  Formació ICE per a PDI de l’FNB  (Font:  ICE) 
 

La distribució per cursos ha estat la següent:  6 cursos de formació contínua, incloent  

el curs de Formació de Formadors OMI que aquest any han superat 9 professors/es, 

2 cursos de formació sobre riscos laborals, 2 cursos sobre formació en anglès, 9 

cursos en formació STEM i 17 de formació en altres àmbits (gènere, recerca,...). 

 

 

Formació personal d’administració i serveis (PAS) 

Amb caràcter general, les activitats formatives per al conjunt del Personal 

d’Administració i Serveis (PAS) de la UPC són organitzades pel Servei de 

Desenvolupament Organitzatiu (SDP) de la UPC. 

 

L’any 2022 s’ha realitzat una planificació trimestral d’oferta formativa, a fi de poder 

millorar l'adaptació a necessitats emergents i flexibilitzar la possibilitat d'oferir noves 

edicions o donar continuïtat a activitats realitzades prioritàries a curt termini.  

 

1a part oferta formativa (publicada al març): activitats formatives que donen 

continuïtat a la formació específica en anglès per als nivells inicial, intermig i 

superiors, mantenint la línia work in english, així com la formació de suport a la 

preparació de les acreditacions oficials.  

 

2a part Oferta Formativa (publicada al maig): incorporació de tres activitats sobre 

ofimàtica que treballen les funcionalitats dels fulls de càlculs, les bases de dades i 

l'edició de textos. També s'han incorporat dues formacions sobre habilitats relacionals 

en la que es treballen la realització i participació en reunions de treball i la gestió de 

la interculturalitat. 

 

3ª part Oferta Formativa (publicada al setembre): activitats formatives en modalitat 

presencial per donar a conèixer els principals recursos disponibles per a la millora de 

la qualitat lingüística dels textos: “Eines i recursos per a la correcció” i “Taller de 

redacció per a la gestió universitària”.  
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Cal destacar especialment la incorporació de tres activitats en línia i asíncrones 

obertes a tot el PAS i obligatòries per a les persones que presten serveis en modalitat 

de Teletreball: 

- Estratègies per a la millora del desenvolupament i els resultats del teletreball 

- Prevenció dels riscos laborals en el teletreball 

- Taller de bones pràctiques en cibersegureta 

 

En conjunt, un total de 17 persones del PAS han rebut formació aquest 2022. 

 

7.9  Recursos i serveis 

 

En aquest apartat es realitza el seguiment dels processos relacionats amb el PDI i 

PAS: 280.5.1 Gestió dels recursos materials i 280.5.2 Gestió dels serveis. 

 

Pressupost de funcionament 

El pressupost UPC per a l’exercici 2022, aprovat pel Consell Social (Acord 

CS/2021/07/04 de la sessió de 21 de desembre del Consell Social de la UPC) presenta 

un 7,70% d’increment respecte l’any anterior (un 4,38% pel que fa al pressupost 

genèric), en un context de recuperació econòmica i afavorit per la introducció dels 

fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que entre d’altres 

repercuteixen amb un increment del finançament de la Generalitat i de retruc de les 

universitats públiques. 

 

En data 28.01.22, la gerència de la UPC ha comunicat al centre que el pressupost 

total que té assignat l’FNB per al 2022 és de 47.238,89€, el que suposa un increment 

del 11,75% respecte a l’assignació de 2021. 

 

Any Pressupost %variació interanual 
2018 39.447,20€ 13,63 
2019 39.128,05€ -0,81 
2020 43.040,85€ 10 
2021 42.271,35€ -1,79 
2022 47.238,89€ 11,75 

Taula 33.  Evolució del pressupost 
 

Tot i així, cal tenir present que estem molt lluny de recuperar el nivell d’assignació 

pressupostària del 2010, que es xifrava aleshores en 111.669€. 
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Els criteris d’assignació del pressupost dins la UPC no han variat i són:  

Nombre d’estudiants ETC (mitjana darrers tres cursos):  40% 

Mobilitat estudiants (mitjana darrers tres cursos):  17% 

Titulats (mitjana darrers tres cursos acadèmics):   30% 

Valor net equipament darrers 5 anys:    13% 

 

En el cas de l’FNB els valors han estat: 

 2022 
Nombre estudiants ETC (40%) (mitjana tres darrers cursos) 643 
Mobilitat estudiants (17%) (mitjana tres darrers cursos) 20 
Titulats (30%) (mitjana tres darrers cursos) 141 
Valor net equip. (13%) (mitjana tres darrers cursos) 182.883€ 

Taula 34.  Indicadors per a l’assignació de pressupost 
 

Equipaments Espai Vela 

Al llarg del 2022 a l’Espai Vela s’han portat a terme diversos TFEs i classes a l’aula 

principal. També s’hi ha portat a terme activitats de l’Aulamar i Impulsem. 

 

S’han fet 42 sortides amb el veler Barcelona amb estudiants de l’FNB per fer 

pràctiques de navegació, meteorologia, etc.  Hi ha hagut 18 visites per a conèixer les 

instal·lacions. 

 

S’han portat a terme diversos tallers:  Restauració embarcació llatina, bot de 

supervivència (taronja), fibra, fusteria, soldadura, nusos, vernissos, veles, i 

manteniment del Barcelona. 

 

Seguiment dels proveïdors 

Tots els proveïdors externs estan assabentats per mitjà d’un disclaimer als correus 

electrònics de que l’FNB els fa el seguiment de l’acompliment tenint en compte el 

criteri de lliurament, l’adequació del material subministrat o servei prestat i el servei 

postvenda. 

 

La unitat de Gestió Econòmica fa el seguiment en base a les incidències produïdes.  

Enguany no ha calgut donar de baixa cap dels proveïdors de l’FNB per incidències 

greus.  
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8. RETROACCIÓ DE LES PARTS INTERESSADES 
 

Les parts interessades de la UPC són els estudiants, el PDI, el PAS, els titulats, la 

UPC, els ocupadors, els proveïdors, les entitats certificadores, els clients que lloguen 

les instal·lacions, l’administració pública (DGMM, Ajuntament, Port), la resta 

d’escoles nàutiques i la societat.   

 

L’FNB ha identificat les necessitats i expectatives de totes les parts interessades.  En 

el cas de l’estudiantat, PDI, PAS i titulats, el grau de satisfacció es pot valorar a partir 

de les enquestes que porten a terme la UPC i l’AQU.  I també de les enquestes que 

de manera puntual porta a terme l’FNB pel seu compte. 

 

Per a la resta de parts interessades, atès que no ens ha arribat cap incidència ni 

informació contrària, entenem que les necessitats i expectatives en relació a l’FNB 

estan satisfetes. 

 

 

8.1  Enquesta als estudiants de nou ingrés 

 

Per tal de conèixer la motivació i expectatives de l’estudiantat a l’hora de matricular-

se en uns estudis, es passen les enquestes de nou ingrés.  L’enquesta als estudiants 

de grau de nou ingrés que gestiona la UPC ha passat a ser biennal.  Els darrers 

resultats corresponen al curs 21/22 i estan disponibles a la web de l’FNB, Facultat > 

Qualitat > Evidències i indicadors del SAIQ.   

 

Pel que fa als màsters, aprofitant la primera reunió grupal de tutoria, enguany s’ha 

passat una enquesta pròpia de nou ingrés al MUNGTM i al MUGOIEM.   

 

La participació al MUNGTM ha estat del 60% (l’any passat va ser del 66.7%) i la 

participació del MUGOIEM ha estat del 25% (aquest ha estat el primer any que s’ha 

fet). 

 

Pel que fa al perfil d’ingrés al MUNGTM, el 58% venen del GNTM (l’any passat va ser 

el 87.5%) i el 75% són espanyols (l’any passat eren el 93.7%).  En el perfil d’ingrés 

del MUGOIEM tots els estudiants són espanyols i havien cursat el GTM. 
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A continuació es mostren els resultats de l’enquesta: 

 

Per què has triat aquests estudis? MUNGTM 
2021 

MUNGTM 
2022 

  MUGOIEM 
2022 

Perquè s’ajusta als meus 
interessos/pel grau d’especialització 

68.8% 66.7%   100% 

Per les atribucions professionals 50% 83.3%   50% 
Per la sortida laboral 31.3% 16.7%   0% 
Per la possibilitat de fer recerca 0% 8.3%   0% 
Me’ls han recomanat 25.1% 0%   0% 
Altres motius 0% 0% =  0% 

Taula 35. Enquesta de nou ingrés màsters.  Pregunta: “Per què has triat aquests 
estudis?” 

 

 

Per què has triat aquest centre? MUNGTM 
2021 

MUNGTM 
2022 

  MUGOIEM 
2022 

Per l’expertesa de la UPC 12.5% 16.7   50% 
Pel prestigi 12.5% 25%   0% 
Me l’han recomanat 6.3% 8.3%   0% 
Per l’idioma 6.3% 8.3%   0% 
Per la qualitat de vida 37.5% 25%   0% 
Pels ajuts econòmics 6.3% 8.3%   0% 
Altres 12.5% 41.7%   50% 

Altres:  Per proximitat, per modalitat on-line, per haver estudiat aquí 

Taula 36. Enquesta de nou ingrés màsters.  Pregunta: “Per què has triat aquest 
centre?” 

 

 

Quan vas decidir cursar aquests estudis? MUNGTM 
2021 

MUNGTM 
2022 

  MUGOIEM 
2022 

A l’inici dels estudis 12.5% 41.7%   0% 
Durant els estudis 18.8% 8.3%   50% 
Darrer curs 56.3% 33.3%   50% 
Altres 12.5% 16.7%   0% 

Altres:  navegant, després de treballar 

Taula 37. Enquesta de nou ingrés màsters.  Pregunta: “Quan vas decidir cursar 
aquests estudis?” 
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Indica el teu grau de satisfacció amb els 
següents aspectes dels estudis (escala de 1 a 5) 

MUNGTM 
2021 

MUNGTM 
2022 

  MUGOIEM 
2022 

Pla d’estudis 4.1 4.4   4 
Normativa acadèmica 3.4 4.1   3.5 
Organització: dates, aules,… - 4.3   3 
Llengua 4.0 3.8   4.5 
Preus i ajuts 3.4 3.7   4 
Mobilitat 2.7 3.5   2.5 
Pràctiques externes/grups de recerca 2.8 3.7   1 
Sortides professionals 4.0 4 =  3.5 

Taula 38. Enquesta de nou ingrés màsters.  Pregunta: “Indica el teu grau de 
satisfacció amb els següents aspectes dels estudis (escala de 1 a 5)” 

 

On has buscat informació sobre aquests 
estudis? 

MUNGTM 
2021 

MUNGTM 
2022 

  MUGOIEM 
2022 

Web UPC 56.3% 100%   100% 
Web FNB 43.8% 100%   100% 
Cercadors d’internet 18.8% 0%   0% 
Xarxes socials 6.3% 0%   0% 
Portals d’educació 6.3% 0%   0% 
Sessions informatives 18.8% 0%   50% 
Fires  0% 0%   0% 
Correu info de la UPC 6.3% 0%   0% 
Correu coordinador/a - 50%   0% 
Relacions Internacionals UPC 0% 0% =  0% 
Altres 0% 0% =  0% 

Taula 39. Enquesta de nou ingrés màsters.  Pregunta: “On has buscat informació 
sobre aquests estudis?” 

 

 

8.2  Enquestes de docència 

 

La UPC porta a terme enquestes quadrimestrals de satisfacció sobre les assignatures 

i sobre l’actuació docent del professorat.  L’escala de valoració és de 1 (gens satisfet, 

molt en desacord) a 5 (molt satisfet, molt d’acord) i les preguntes clau són: 

Assignatures 

P1. Els continguts de l'assignatura m'han semblat interessants 

P2. En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura 

Actuació docent del professorat 

P1. El/la professor/a presenta els continguts de manera clara i resol els dubtes 

P2. El/la professor/a m'ha ajudat a aprendre 
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El resultat detallat de les enquestes de docència es pot consultar a https://e-

enquestes.upc.edu/.  La participació enguany ha estat del 33.7% (mitjana global de 

la UPC 32.9%).  Les enquestes sobre l’actuació docent del professorat es classifiquen 

segons la participació en les següents categories: 

A:  75% < participació ≤ 100% 
B:  50% < participació ≤ 75% 
C:  20% < participació ≤ 50% 
D:  5% < participació ≤ 20% 
E:  participació ≤ 5% 

 

Les enquestes D i E no es tenen en compte en el càlcul de les mitjanes globals del 

centre.  Les mitjanes globals corresponents a la pregunta clau, “P2. En conjunt estic 

satisfet amb aquesta assignatura” es mostren a la següent taula: 

 

Pregunta clau: En conjunt estic satisfet amb aquesta assignatura 
 17/18 18/19 19/20-1Q 20/21-2Q 21/22  
GESTN 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5  
GTM 3,5 3,4 3,5 3,3 3,6  
GNTM 3,5 3,7 3,9 3,3 3,7  
MUNGTM 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0  
MUGOIEM 3,6 3,8 3,6 3,8 3,8 = 
MUENO 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6 = 

 
Taula 40.  Evolució de la mitjana en les enquestes quadrimestrals de satisfacció 

amb les assignatures (Font:  Llibre de dades UPC) 
 

 

La següent taula mostra l’evolució de la pregunta clau “P2. El/la professor/a m'ha 

ajudat a aprendre”: 

 

Pregunta clau: El/la professor/a m'ha ajudat a aprendre 
 17/18 18/19 19/20-1Q 20/21-2Q 21/22  
GESTN 3,8 3,8 3,6 3,7 3,6  
GTM 3,7 3,8 3,7 3,6 3,7  
GNTM 3,7 4,0 4,1 3,5 3,8  
MUNGTM 3,7 3,7 3,8 3,9 4,2  
MUGOIEM 3,8 4,1 3,7 3,9 3,8  
MUENO 3,9 3,7 3,7 3,8 3,7  

 
Taula 41.  Evolució de la mitjana en les enquestes quadrimestrals de satisfacció 

amb el professorat (Font:  UPC) 

https://e-enquestes.upc.edu/
https://e-enquestes.upc.edu/
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A continuació es presenten els resultats globals dels primer i segon quadrimestres 

del curs 21/22. 

 

Les següents figures mostren la distribució de les respostes relatives a les 

assignatures.  

 

 
Figura 10. Valoració assignatures curs 21/22-1erQ. Pregunta 2: En conjunt estic 

satisfet/a amb aquesta assignatura (Font:  UPC) 
 
 
 

 
Figura 11. Valoració assignatures curs 21/22-2onQ. Pregunta 2: En conjunt estic 

satisfet/a amb aquesta assignatura (Font:  UPC) 
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Les següents figures mostren la distribució de les respostes relatives a l’actuació 

docent del professorat en la totalitat d’assignatures i grups enquestats.  

 

 

Figura 12. Valoració actuació docent.  Curs 21/22-1erQ. Pregunta 2: El/la 
professor/a m'ha ajudat a aprendre (Font:  UPC) 

 

 

 

 
Figura 13. Valoració actuació docent.  Curs 21/22-2onQ. Pregunta 2: El/la 

professor/a m'ha ajudat a aprendre (Font:  UPC) 
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8.3  Enquestes de satisfacció als titulats/des 

 

La AQU porta a terme anualment una enquesta anual de satisfacció als titulats de 

grau i màster.  Les darreres dades corresponen al curs 20/21.  L’informe complet 

està disponible a la web de la Facultat, a l’apartat Facultat > Qualitat > Evidències i 

indicadors del SAIQ. 

 

La següent taula mostra l’evolució de la participació.  La fletxeta de la darrera 

columna indica si l’indicador ha pujat o ha baixat respecte el curs passat.  En groc es 

ressalta el valor més alt de cada sèrie.   

 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 12,5% 37,0% 15,0% 18,6% 13,1% 22,9% 20,8%  

GTM 14,3% 33,3% 37,5% 15,4% 25,0% 9,5% 3,7%  
GNTM 10,3% 23,3% 35,1% 26,7% 32,5% 13,8% 12,2%  

DT - - - - - - 42,9%  
Graus 11,5% 32,3% 25,9% 20,8% 21,7% 17,3% 15,4%  

MUNGTM - - - - - 27,3% 10%  
MUENO - - - - - 12,5% 46,2%  

Taula 42.  Evolució de la participació a les enquestes AQU als titulats 
 

 

En el cas dels graus, la baixa participació enguany dels titulats de GTM, MUGOIEM i 

MUNGTM fa que no disposem dels resultats de satisfacció de la promoció 20/21.  Com 

a novetat aquest any l’AQU ha entrevistat els egressats de la doble titulació de grau 

GTM-GESTN. 

 

A continuació es comparen els resultats obtinguts enguany amb els de cursos 

anteriors.  La informació es presenta ordenada segons les 6 dimensions dels informes 

de seguiment i acreditació. 

 

Dimensió 1.  Qualitat del programa formatiu 
 

1.2  El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i 
amb els objectius de la titulació. 
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Graus: L’estructura del pla d’estudis ha permès una progressió adequada del meu aprenentatge 

Màsters: El contingut de les assignatures (actualització, nivell superior al grau/títol superior, etc.) 
s’adequa al perfil formatiu del màster 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 3,6 3,2 3,8 3,6 3,6 3,2 3,3  

GTM 3,0 2,3 2,0 2,5 3,3 - -  
GNTM 3,3 3,6 3,1 3,2 2,8 3,8 4,0  

DT - - - - - - 3  
Graus 3,5 3,2 3,2 3,3 3,1 3,3 3,5  

MUNGTM - - - - - 4,0 -  
MUENO - - - - - - 4,2  

 

1.4  La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Graus:  Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar 
solapaments 

Màsters:  El màster està ben organitzat (estructura, coordinació i seqüenciació d’assignatures). 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,5 3,3 4,0 3,3 3,4 3,2 3,7  

GTM 5,0 3,0 2,5 3,2 4,0 - -  
GNTM 3,7 3,7 3,5 3,0 3,1 3,8 4  

DT - - - - - - 3  
Graus 4,2 3,4 3,5 3,2 3,4 3,3 3,7  

MUNGTM - - - - - 3,3 -  
MUENO - - - - - - 3,7  

 

Dimensió 2.  Pertinència de la informació pública 

2.1  La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

Graus: La informació referent a la titulació al web és accessible i m’ha resultat útil 

Màsters: La informació pública sobre el màster és accessible, completa i està actualitzada 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,5 3,5 4,2 3,4 4,1 2,9 3,6  

GTM 5,0 2,0 3,0 2,2 2,9 -   
GNTM 3,7 3,4 3,1 3,6 3,5 4,0 4,3  

DT - - - - - - 3,5  
Graus 4,2 3,3 3,4 3,3 3,5 3,2 3,8  

MUNGTM - - - - - 4,3 -  
MUENO - - - - - - 4,5  
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Dimensió 3.  Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 

 

3.2  El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la 
gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups 
d’interès. 

He rebut resposta adequada de les meves queixes i suggeriments 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 1,0 2,9 3,3 3,4 4,0 2,3 3,3  

GTM 2,0 1,7 2,5 2,0 3,0 - -  
GNTM 3,0 2,8 3,2 2,6 2,9 3,5 4,3  

DT - - - - - - 3,5  
FNB 2,2 2,7 3,2 2,8 3,2 2,6 3,7  

 

 

Dimensió 4.  Adequació del professorat al programa formatiu 

 

4.1  El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les 
titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, 
professional. 

Graus i màsters:  Estic satisfet/a amb el professorat 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,0 3 2,5 3,0 3,2 2,5 3,1  

GTM 4,0 1,7 3,0 3,0 3,1 - -  
GNTM 3,3 3,7 3,1 2,2 2,9 2,8 3,8  

DT - - - - - - 1,7  
Graus 3,7 3,1 2,9 2,8 3,1 2,5 3,1  

MUNGTM - - - - - 4,0 -  
MUENO - - - - - - 3,8  

 

 

Dimensió 5.  Eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge 

 

5.1  Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els 
d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral. 
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Els serveis de suport a l’estudiant (informació, matriculació, tràmits acadèmics, beques, 
orientació, etc.) m’han ofert un bon assessorament i atenció 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 2,0 2,5 2,8 3,4 4,2 3 3,7  

GTM 4,0 1,3 3,5 2,0 3,3 - -  
GNTM 2,3 2,5 3,2 2,4 3,8 3,8 4,7  

DT - - - - - - 2,7  
FNB 2,5 2,4 3,1 2,8 3,8 3,2 3,9  

 

La tutorització ha estat útil i ha contribuït a millorar el meu aprenentatge 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 2,0 2,0 2,0 3,6 3,5 2,0 2,6  

GTM 4,0 1,0 3,5 1,8 2,1 - -  
GNTM 3,3 2,7 2,7 2,7 2,2 2,0 3,2  

DT - - - - - - 2,7  
FNB 3,0 2,1 2,6 2,6 2,5 2,0 2,8  

 

5.2  Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació. 

Els recursos facilitats pel servei de biblioteca i de suport a la docència han respost a les meves 
necessitats 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,5 3,4 4,2 4,0 3,7 3,2 4,2  

GTM 5,0 2,7 5,0 3,0 3,4 - -  
GNTM 4,0 3,3 3,9 3,5 4,0 4,0 4,2  

DT - - - - - - 2  
FNB 4,3 3,3 4,1 3,6 3,8 3,4 3,9  

 

Graus:  Les instal·lacions (aules i espais docents) han estat adequades per afavorir el meu 
aprenentatge 

Màsters:  Les instal·lacions i els recursos especialitzats (aules, laboratoris, equips informàtics, 
biblioteca, equipaments de recerca, etc.) han estat adequats. 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,0 2,7 2,7 3,6 3,0 2,5 3,6  

GTM 5,0 2,0 2,5 3,0 2,7 - -  
GNTM 2,7 3,3 3,5 2,9 2,8 2,8 4,5  

DT - - - - - - 3  
Graus 3,5 2,8 3,2 3,2 2,9 2,6 3,8  

MUNGTM - - - - - 4,3 -  
MUENO - - - - - - 3,2  
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Màsters:  El màster m’ha donat oportunitats d’accedir a una comunitat de recerca i/o 
professional 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
MUNGTM - - - - - 3,0 -  

MUENO - - - - - - 4,2  
 

El campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 5,0 3,9 4,2 4,3 3,8 3,6 4,3  

GTM 5,0 3,3 4,0 3,5 4,1 - -  
GNTM 4,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4 4,5  

DT - - - - - - 3  
FNB 4,5 3,8 4,1 4,2 4,2 3,7 4,2  

 

Dimensió 6.  Qualitat dels resultats dels programes formatius 

 

6.1  Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius 
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

Graus:  El treball fi de grau m’ha estat útil per consolidar les competències de la titulació 

Màsters:  Estic satisfet/a amb el TFM 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,5 3,9 3,7 4,3 3,9 3,6 4,5  

GTM 5,0 3,3 3,5 3,0 2,7 - -  
GNTM 3,7 3,3 3,3 3,7 3,2 2,7 3,7  

DT - - - - - - 3,3  
Graus 4,2 3,7 3,4 3,8 3,3 3,4 4  

MUNGTM - - - - - 4,3 -  
MUENO - - - - - - 4,5  

 

Estic satisfet/a amb la titulació 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,0 3,3 3,8 3,6 3,6 2,5 3,6  

GTM 4,0 2,3 2,5 2,5 3,4 -   
GNTM 3,3 3,6 3,5 3,1 3,2 4,0 4,5  

DT - - - - - - 2,7  
Graus 3,7 3,2 3,5 3,2 3,4 2,9 3,8  

MUNGTM - - - - -  -  
MUENO - - - - - - 4,3  
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Graus:  La formació rebuda m’ha permès millorar les meves competències personals (nivell de 
confiança, lideratge, aprenentatge autònom, presa de decisions, resolució de nous problemes, 
anàlisi crítica, treball en equip, etc.) 

Màsters:  La formació rebuda m’ha permès millorar les meves competències personals (nivell de 
confiança, aprenentatge autònom, creativitat, resolució de nous problemes, anàlisi crítica, etc.) 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,5 3,5 4,3 3,8 3,2 3,3 3,9  

GTM 4,0 2,3 3,5 3,0 3,3 - -  
GNTM 4,0 2,7 3,7 2,2 3,5 3,2 4,0  

DT - - - - - - 2,7  
Graus 4,2 3,2 3,9 2,4 3,4 3,3 3,8  

MUNGTM - - - - - 4,3 -  
MUENO - - - - - - 4,3  

 

La formació rebuda m’ha permès millorar les meves habilitats comunicatives 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,0 3,5 3,7 3,4 3,0 3,0 3,8  

GTM 4,0 2,4 4,0 2,8 2,7 - -  
GNTM 4,3 3,2 3,5 3,4 3,5 4,0 3,8  

DT - - - - - - 3  
FNB 4,2 3,3 3,6 3,3 3,2 3,2 3,7  

 

Graus:  Les pràctiques externes m’han permès aplicar coneixements adquirits durant la 
titulació 

Màsters:  Estic satisfet/a amb les pràctiques externes  

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 5,0 2,1 5,0 3,4 3,5 1,7 1,8  

GTM 5,0 1,7 3,0 0,0 3,0 - -  
GNTM 2,7 3,4 3,7 2,6 3,1 4,2 4,5  

DT - - - - - - 1,0  
Graus 3,6 2,4 3,7 2,7 3,1 2,6 2,8  

MUNGTM - - - - - 3,5 -  
MUENO - - - - - - 2,8  
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Graus i màsters:  Si tornés a començar triaria la mateixa titulació (% de respostes afirmatives) 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 0,0% 65,0% 100% 82,0% 75,0% 63,6% 72,7%  

GTM 100% 0,0% 33,3% 50,0% 42,9% - -  
GNTM 66,7% 85,71% 76,9% 75,0% 84,6% 100% 100% = 

DT - - - - - - 66,7%  
Graus 50,0% 63,3% 77,3% 74,1% 71,4% 73,3% 80%  

MUNGTM - - - - - 66,7% -  
MUENO - - - - - - 100%  

 

Graus i màsters:  Si tornés a començar triaria la mateixa universitat (% de respostes 
afirmatives) 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 100% 45,0% 66,7% 72,7% 75,0% 72,7% 36,4%  

GTM 100% 33,3% 33,3% 50,0% 71,4% - -  
GNTM 33,3% 0,0% 66,7% 50,0% 61,5% 50% 100%  

DT - - - - - - 0%  
Graus 66,7% 46,7% 54,5% 59,3% 67,0% 66,7% 50%  

MUNGTM - - - - - 66,7% -  
MUENO - - - - - - 100%  

 

6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

 

Graus:  El volum de treball exigit ha estat coherent amb el nombre de crèdits de les 
assignatures 

Màsters:  El volum de treball exigit és coherent amb el nombre de crèdits de les assignatures i 
el TFM 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,5 3,3 3,7 3,3 3,8 3,3 3,7  

GTM 3,0 3,3 2,5 2,8 3,3  -  
GNTM 2,3 3,3 3,2 3,2 3,6 3 4,5  

DT - - - - - - 3,7  
Graus 3,2 3,3 3,3 3,2 3,6 3,2 4,0  

MUNGTM - - - - - 4,0 -  
MUENO - - - - - - 3,5  

 

Graus i màsters:  Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el meu 

aprenentatge 
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 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 3,0 3,1 3,0 3,3 3,8 3,2 3,1  

GTM 4,0 3,0 2,5 2,8 3,0 - -  
GNTM 3,7 3,0 3,3 3,1 3,5 3,8 3,7  

DT - - - - - - 1,7  
Graus 3,5 3,0 3,1 3,1 3,5 3,3 3,0  

MUNGTM - - - - - 3,7 -  
MUENO - - - - - - 3,7  

 

Graus i màsters:  La metodologia docent emprada pel professorat ha afavorit el meu 

aprenentatge 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 2,5 2,8 3,2 3,2 3,1 2,5 2,6  

GTM 4,0 2,3 3,0 2,8 2,7 - -  
GNTM 2,7 3,4 2,9 2,7 2,9 2,8 3,2  

DT - - - - - - -  
FNB 2,8 2,9 3,0 2,9 2,9 2,6 2,9  

MUNGTM - - - - - 4,0 -  
MUENO - - - - - - 3,5  

 

Les accions de mobilitat que he realitzat han estat rellevants per al meu aprenentatge 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 4,0 3,5 3,0 4,8 3,7 3 2,8  

GTM 4,0 3,3 5,0 3,3 3,6 - -  
GNTM - 3,3 3,7 3,6 3,1 4,5 3,0  

DT - - - - - - 1,0  
FNB 4,0 3,3 3,7 4,0 3,4 3,4 2,7  

 

6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 
titulació. 

Graus i màsters:  La formació rebuda m’ha permès millorar les meves capacitats per 
desenvolupar l’activitat professional 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21  
GESTN 3,5 3,7 3,3 3,9 3,5 2,4 3,2  

GTM 4,0 2,3 3,0 3,0 3,1 - -  
GNTM 4,0 3,7 3,8 3,0 3,3 4,2 4,3  

DT - - - - - - 2,0  
Graus 3,8 3,6 3,6 3,4 3,3 2,9 3,4  

MUNGTM - - - - - 4,3 -  
MUENO - - - - - - 4,0  

 



 
INFORME ANUAL DE QUALITAT - 2022 

 
 
 

 
 
2022 Facultat de Nàutica de Barcelona 51/70 

 

 

8.4  Enquestes de satisfacció triennals de la UPC 

 

La UPC porta a terme enquestes triennals de satisfacció a l’estudiantat, al PDI i al 

PAS.  L’enquesta al PDI es va portar a terme entre els dies 20 d’abril i 11 de maig de 

2022 i la participació a l’FNB va ser del 27,72%.  L’enquesta a l’estudiantat es va 

portar a terme entre els dies 15 de març i 5 d’abril de 2022 i la participació a l’FNB 

va ser del 4,1%.  Els informes complets es poden consultar a la web de la Facultat, 

a l’apartat Facultat > Qualitat > Evidències i indicadors del SAIQ. 

 

 

Satisfacció del PDI 

 

Satisfacció PDI graus 2015 2018 2022  
Estudiantat     
El perfil d’ingrés des estudiants 3,44 3,2 3,2 = 
El treball i la dedicació dels estudiants 3,11 2,77 3,0  
La utilitat de les accions de tutoria que es 
recullen en el Pla d’Acció Tutorial del Centre 3,31 3,32 3,4  

Els resultats de l’aprenentatge obtinguts per l’estudiantat 3,72 3,45 3,6  

Estructura     
L’estructura del pla d’estudis (assignatures, matèries i el 
seu pes) 3,39 3,52 3,9  

L’organització del desplegament del pla d’estudis (grups, 
horaris, etc) 4,06 3,9 4,1  

L’adequació de l’enfocament, l’organització i l’avaluació 
dels TFG 3,93 3,86 3,9  

El perfil de competències (resultats d’aprenentatge 
previstos) en la titulació 3,53 3,57 4,0  

Pràctiques     
L’adequació de les pràctiques, si n’hi han, amb el perfil 
formatiu de la titulació. - - 4,0  

L’adequació dels centres de pràctiques (si n’hi han) - - 3,8  

Coordinació i avaluació     
Coordinació docent entre assignatures a les titulacions en 
que participeu 3,76 3,47 3,9  

Les metodologies docents que heu utilitzat - 3,97 4,3  
El sistema d’avaluació que heu emprat - 4,00 4,1  
El grau d’innovació que us permeten les condicions 
docents (continguts, nombre d’estudiants, estructura de 
l’aula, etc) 

- 3,27 3,7  

L’adequació de l’assignació de la docència al professorat - - 3,9  
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Satisfacció PDI màsters 2015 2018 2022  
Estudiantat     
El perfil d’ingrés des estudiants 3,44 3,38 3,5  
El treball i la dedicació dels estudiants 3,11 3,06 3,5  
La utilitat de les tutories 3,31 3,25 3,3  
Els resultats de l’aprenentatge obtinguts pels estudiants en 
les matèries 3,72 3,69 3,8  

Estructura     
L’estructura del pla d’estudis (assignatures) i matèries i el 
seu pes 3,39 3,33 4,1  

L’organització del desplegament del pla d’estudis (grups, 
horaris, etc) 4,06 3,56 3,8  

L’adequació de l’enfocament, l’organització i l’avaluació 
dels TFM 3,93 3,73 3,8  

El perfil de competències (resultats d’aprenentatge 
previstos) en la titulació 3,53 3,67 3,8  

Pràctiques     
L’adequació de les pràctiques, si n’hi han, amb 
el perfil formatiu de la titulació. - - 4,3  

L’adequació dels centres de pràctiques (si n’hi 
han) - - 3,8  

Coordinació i avaluació     
Coordinació docent entre assignatures a les titulacions en 
que participeu 3,76 3,38 4,1  

Les metodologies docents que heu utilitzat - 3,81 3,9  
El sistema d’avaluació que heu emprat - 3,87 4,0  
El grau d’innovació que us permeten les condicions 
docents (continguts, nombre d’estudiants, estructura de 
l’aula, etc) 

- 3,31 3,8  

L’adequació de l’assignació de la docència al professorat - - 3,8  
 

Satisfacció PDI graus i màsters 2015 2018 2022  

Millora docent     

Has participat en activitats de millora docent (cursos de 
formació, jornades, projectes d’innovació docent, 
etc.)?  (% afirmatives) 

- - 85,7  

Valora l’impacte que aquestes activitats han tingut en les 
assignatures que imparteixes: - - 3,8  

Recursos i suport     
Els recursos docents disponibles (aula, ordinadors, 
projector, etc) 3,22 3,42 3,9  

El campus virtual de suport a la docència de la UPC 
(ATENEA) - 4,25 4,0  

Els equipaments docents dels laboratoris necessaris per 
desenvolupar la vostra docència, si s’escau 3,33 3,22 3,7  

L’efectivitat dels mecanismes d’informació i/o 
comunicació respecte  temes que afecten la meva 
activitat docent 

3,69 3,59 4,1  

El suport institucional a la mobilitat del PDI per al 
desenvolupament de l’activitat docent 3,76 3,4 4,2  
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El suport institucional a la formació del PDI per al 
desenvolupament de l’activitat docent 3,76 3,4 3,9  

La idoneïtat de la informació disponible a la pàgina web 
del 
centre i la titulació 

- - 4,1  

Sistema de Qualitat     
Coneixes l’existència del Sistema de Garantia Intern de 
Qualitat (SGIQ) del centre i els seus processos per 
a la millora de les titulacions? (% afirmatiu) 

- 81,3% 60,7%  

Com has conegut el Sistema de Garantia Interna de 
Qualitat?     

Pàgina web del centre - - 58,8%  
Participació en processos del Marc VSMA (Verificació, 

Seguiment, Modificació, Acreditació) de titulacions - - 58,8%  
Comunicacions per correu electrònic - - 41,2%  

Altres - - 11,8%  
Quin és el teu grau de coneixement dels processos 

relacionats amb el Marc VSMA (Verificació, Seguiment, 
Modificació i Acreditació)? 

- - 3,5  

Les meves opinions i suggeriments per a millorar la 
titulació:      

S’han tingut en compte i he rebut resposta - - 39,3%  
No s’han tingut en compte, però he rebut resposta - - 7,1%  

No se m’ha donat cap resposta - - 3,6%  
No he fet cap suggeriment - - 46,4%  

Si has estat avaluat/da pel Règim de Dedicació, valora 
l’adequació del sistema d’avaluació - - 3,4  

El centre s'assegura de la competència i qualificació del 
personal acadèmic?  (% afirmatives) - - 100  

El centre fomenta la qualitat i la millora continua dels 
processos d´ensenyament-aprenentatge? (% afirmatives) - - 90,5  

El sistema de gestió del centre permet satisfer les 
necessitats i expectatives d´estudiants i professorat? (% 
afirmatives) 

- - 95,5  

 

 

Satisfacció dels estudiants 

 

Satisfacció estudiants 2014 2017 2022  
Serveis  
Reprografia (servei d’impressió, copisteria) - - 2,3  
Seguretat - - 3,9  
Neteja - - 4,5  
Bar/Restaurant - - 1,4  
Consergeria - - 3,9  
Atenció a l’usuari per part del Servei TIC (informàtic/a) - - 3,4  
Wifi - - 3,7  
Màquines de vending/cafè - - 3,4  
Armariets - - 1,4  
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Contenidors de residus (quantitat i varietat) - - 3,9  
Fons d’aigua (disponibilitat) - - 3,0  
Suport per part de la secretaria acadèmica  
Adequació de l’horari d’atenció - - 3,1  
Informació i assessorament rebut - - 3,8  
Gestió de la matrícula - - 4,2  
Tràmits acadèmics - - 3,7  
Gestió de pràctiques i/o convenis amb altres empreses - - 2,6  
Gestió dels TFG i/o TFM (matrícula, defensa, constitució 
tribunals,...) - - 3,6  
Expedició del títol - - 4,3  
Gestió de la mobilitat - - 3,3  
Aplicació e-secretaria - - 4,0  
Aplicació demana - - 3,5  
Atenció general - - 3,7  
Total - 2,88 3,7  
Servei de suport de beques i ajuts  
Valoració servei de suport de beques i ajudes - - 3,8  
Informació disponible a la pàgina web (accessibilitat, utilitat i actualització)  
Pla d’estudis - - 4,1  
Guies/Plans docents - - 4,0  
Horaris d’exàmens - - 3,9  
Calendari acadèmic - - 4,1  
Celebració de jornades diverses - - 3,4  
Borsa de treball - - 3,2  
Bústia de queixes i suggeriments - - 3,8  
Total 3,54 3,83 3,8  
Suport a l’estudiant (Atenea, accions acollida, tutories i orientació professional)  
Grau de satisfacció en relació amb la utilitat que té l’entorn 
virtual Atenea pel teu aprenentatge - 4,03 4,1  

Accions d’acollida (acte de benvinguda, sessions per informar sobre el 
funcionament, orientació acadèmica, mentories,. . . ) 

 
Valoració de les diferents accions d’acollida - - 3,8  
Utilitat de les tutories (entrevistes i assessorament per part dels/les caps 
d’estudis o altres professors/es, seguiment personalitzat dels resultats 
acadèmics/orientació acadèmica. . . ) 

 

Valoració de la utilitat de les tutories 1,86 2,18 3,3  
Rellevància que té l’orientació professional (tallers, formació, assessorament a 
l’emprenedoria, planificació i estratègia de cerca de feina, seminaris, orientació 
a la inserció laboral,. . . ) per l’aprenentatge 

 

Valoració del grau de rellevància de l’orientació 
professional 3,2 3,45 2,7  

Suport a l’estudiantat (App UPC Estudiants, queixes, SAIQ i enquestes)  
T’has baixat l’App UPC Estudiants?  (%afirmatives) - - 25,8  
Et resulta útil l’App UPC Estudiants?  (%afirmatives) - - 37,5  
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Has realitzat, formalment, alguna queixa o suggeriment al 
teu centre? - - 22,6  
Valora el teu grau de satisfacció general en relació a la 
resposta rebuda de les queixes i/o suggeriments 
que hagis fet: 

- 2,89 3,3  

Coneixes l’existència del Sistema de Garantia Intern de 
Qualitat (SGIQ) del centre i els seus processos 
per a la millora de les titulacions? 

- - 3,2  

Com has conegut el Sistema de Garantia Interna de 
Qualitat?     

Pàgina web del centre - - 0%  
Participació en processos del Marc VSMA (Verificació, 

Seguiment, Modificació, Acreditació) de titulacions - - 0%  
Comunicacions per correu electrònic - - 100%  

La Universitat enquesta a tot l’estudiantat cada 
quadrimestre sobre l’actuació docent (professorat) i les 
assignatures. En relació a aquestes enquestes tu 

    

No acostumes a participar - - 6,5%  
Participes habitualment - - 16,1%  

Participes sempre - - 77,4%  
Si no acostumes a participar, ens podries dir per què?     

No rebo la informació necessària - - 50%  
Considero que tenen poca utilitat - - 50%  

Equipaments i instal·lacions     
Aules - 3,28 3,6  
Laboratoris 2,89 2,56 2,9  
Tallers 2,89 2,56 3,3  
Espais informàtics 3,20 2,56 3,5  
Aules individuals d’estudi 3,18 2,67 3,0  
Aules grupals d’estudi 3,18 2,67 3,3  
Sala d’actes - - 4,1  
Espais de descans - - 2,4  
Satisfacció general     
Valoració dels serveis i recursos destinats a la millora del 
teu aprenentatge 3,04 3,17 3,3  

 

 

 

8.5  Enquestes sobre absentisme 

 

El setembre de 2022 la UPC va passar una enquesta als estudiants de grau i màster 

per conèixer les causes de l’absentisme.  La participació als graus va ser del 10.09% 

i del 7.76% als màsters. 

A continuació es mostren els resultats. 
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Resultats dels graus 

 Sí No 
1. Durant el curs 2021-2022, vas assistir a les classes de teoria i problemes 
de totes les assignatures per igual? 39,5% 60,5% 

 

1.1 Indica el percentatge aproximat d’assistència a les classes de teoria i problemes en relació 
amb el curs 2021-2022. 

 

 

1.2. Indica el percentatge d’assistència a les classes de teoria i problemes en el cas de 
l’assignatura a la qual vas assistir menys hores. 

 

 

2. Per què acostumes a assistir a classe? 

 

Altres: 
- Es mi obligación como estudiante 
- Perquè m’és còmode i m’agrada més q fer-ho només jo sol a casa 
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3. Per què has faltat a classe? 

 

Altres: 
- Moltes hores seguides fent la mateixa assignatura. 
- No van be els horaris  
- Per estalviar desplaçaments 
- Hi ha molta més teoria que pràctica i es pot aprendre a casa 
 

4. Quins aspectes penses que poden fer augmentar la teva presència a classe? 

 

Altres: 
- Classe d’una mateixa assignatura de com a màxim dues hores. 
- Canviar horaris 
- Que la majoria de la classe fossin pràctiques que serveixin per contextualitzar la teoria 
- Con los avances tecnológicos actuales, en algunas materias que son puramente teóricas, se podrían impartir las 
clases de forma online y/o semipresencial, ya que a alumnos como yo, que trabajamos embarcados (relacionado con 
los estudios), nos ayudaría muchísimo. 



 
INFORME ANUAL DE QUALITAT - 2022 

 
 
 

 
 
2022 Facultat de Nàutica de Barcelona 58/70 

 

 

Resultats dels màsters 

 Sí No 
1. Durant el curs 2021-2022, vas assistir a les classes de teoria i problemes 
de totes les assignatures per igual? 56.6% 44.4% 

 

1.1. Indica el percentatge aproximat d’assistència a les classes de teoria i problemes en relació amb el 
curs 2021-2022. 

 

1.2. Indica el percentatge d’assistència a les classes de teoria i problemes en el cas de l’assignatura a la 
qual vas assistir menys hores. 

 

2. Per què acostumes a assistir a classe? 

 

Altres: 
- Por obligación por parte del profesor o porque el temario tiene la suficiente dificultad para que tenga que venir 
para entenderlo mejor 
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3. Per què has faltat a classe? 

 

4. Quins aspectes penses que poden fer augmentar la teva presència a classe? 

 

Altres: 

- Potser no és només un problema dels professors que els alumnes faltin a classe, sinó falta d’interès per 
part dels alumnes. 
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8.6  Enquestes pròpies de l’FNB 

 

Pel que fa a les enquestes pròpies de l’FNB, enguany s’ha portat a terme una 

enquesta als estudiants de Fase Selectiva del curs 2021-2022.   

 

També s’han enquestat els estudiants de mobilitat, tant outgoing com incoming. 

 

Finalment, com a acció de l’anterior Pla Estratègic 2019-2021, des de Gestió 

Acadèmica s’ha estat passant una enquesta anònima als estudiants que vénen a 

sol·licitar el títol i una altra als estudiants que vénen a recollir el títol.   

 

 

Enquesta a els i les estudiants de la fase inicial 

 

L’enquesta pròpia als estudiants de fase inicial del mes de juliol de 2022 es va portar 

a terme per conèixer la satisfacció dels estudiants nous amb el Pla d’Acollida i el Pla 

d’Acció Tutorial.   

 

Els resultats són els següents: 

 

Participació 43% 
Satisfacció amb la jornada d’acollida 3,45 
Satisfacció amb la tasca del padrí/na 3,00 
Satisfacció amb la tasca del tutor/a 2,89 

 

Valora el grau de dificultat dels estudis cursats 

Molt difícil Difícil Indiferent Fàcil Molt fàcil NS/NC 
8% 41% 20% 3% 0% 28% 

 

Els estudis cursats ¿han satisfet les teves expectatives? 

No han satisfet gens les 
meves expectatives Són el que esperava Han superat positivament 

les meves expectatives NS/NC 

8% 45% 16% 31% 
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Enquestes de satisfacció dels estudiants de mobilitat 

 

L’objectiu de l’enquesta entre l’alumnat outgoing i incoming va ser avaluar la seva 

satisfacció de l’experiència. Els resultats son similars per les dues mobilitats, 

destacant la satisfacció general de la mobilitat (5/5).  
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Enquesta als estudiants que sol·liciten el títol 

 

Aquest 2022 l’han contestada 17 persones (GTM=1, GNTM=6, GESTN=5, DT=0, 

MUENO=4, MUGOIEM=0, MUNGTM=1) 

 

Només per GTM-GNTM-MUGOIEM-MUNGTM Sí No 
T’has embarcat a la MM? 45.5% 54.5% 
Si és que sí, ha estat fàcil? (6 respostes) 0% 100% 

 

Banderes:  Singapur, Espanya, Xipre 

 

 

Penso que he rebut una bona formació pràctica 3,06 
 
• Molt poca pràctica a GESTN 
• Opino que s’haurien d’incloure pràctiques en empresa de caràcter obligatori o si mes no, donar 

facilitats per trobar-ne 
• La única formació pràctica és la lligada als certificats ECDIS/ARPA, la assignatura de Maniobra i 

Seguretat i Protecció. No obstant, no és suficient en cap cas per a tenir una bona base al arribar a 
un vaixell 

• No he rebut cap tipus de formació pràctica 
• La parte del simulador la hemos tocado muy poco y teniendo en cuenta que no tenemos buque 

escuela se debería fomentar mas el uso del simulador. 
 

 

Penso que la formació de l’FNB m’ha capacitat per resoldre problemes 
propis de l’àmbit dels estudis 3,82 

 
• He hagut de millorar molt la capacitat de gestió dels problemes en l'àmbit dels estudis, sobretot per 

poder arribar a fer les pràctiques OBLIGATÒRIES. 
 

 

Penso que la formació de l’FNB m’ha capacitat per integrar-me en un equip 
de treball 3,88 

 
• Es treballa molt en grup de forma general. 
• He necesitat de molta formació práctica y experiencia per integrarme a un equip de treball, en una 

feina tant característica com la Marina Mercant 
 

 

Penso que la formació de l’FNB m’ha capacitat per comunicar-me de 
manera efectiva oralment (fer presentacions, entrevistes,...) 3,82 

 
• Per fer presentacions si, pero entrevistes en l’àmbit laboral no 
• Moltes assignatures requereixen presentacions en públic. 
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Penso que la formació de l’FNB m’ha capacitat per comunicar-me de 
manera efectiva per escrit (redacció d’informes, documents tècnics,...) 3,76 

 
• Algunes assignatures requerien l'elaboració d'informes tècnics. 
 

 

Penso que la formació de l’FNB m’ha capacitat per desenvolupar-me 
satisfactòriament al món laboral 3,00 

 
• Crec que la formació s’hauria d’apropar més al món laboral. 
• La FNB no crea una base laboral, almenys en el sector de la feina a bord de vaixells. 
• Faltaven coneixements per aplicar la teoria rebuda a la práctica 
• Lo dicho hemos usado poco el simulador y tampoco ayuda que tengamos casi nula ayuda para 

encontrar embarques.  
• Entrar al món laboral essent un acabat de titular és complicat si no tens experiència laboral. És el 

principal problema que es troba la gran majoria d'estudiants un cop acaben els seus estudis de 
grau. La teoria és igual d'important que la pràctica en una formació. Tot i que hi ha diferents 
assignatures que proporcionen un bloc pràctic, sembla que aquest no és suficient per adquirir 
experiència de cara a les empreses. 
S'hauria de proporcionar una pràctica regulada i que fos compatible amb el que les empreses 
busquen i demanen. Si no aquest fet és com l'ou i la gallina, qui dels dos va existir primer? Doncs 
el mateix, si no tinc experiència no tinc feina, però si ningú em dona l'oportunitat de treballar d'on 
trec aquesta experiència? 
Reconec que he adquirit habilitats i competències laborals a través dels treballs que se'ns 
encomanaven. També, se m'ha facilitat l'obtenció d'eines pel desenvolupament d'aquests treballs 
(programari, maquinària del laboratori, llibres, ordinadors...,). Però sí que és veritat que no em 
sento preparat pel món laboral. Potser la meva queixa és cap al sistema educatiu. 

 

 

Penso que la formació rebuda a l’FNB em permetrà tenir un bon lloc de 
treball 3,71 

 
• En tot cas, l'aprenentatge d'haver de buscar-se la vida, permetrà estar més preparat per a la 

realitat del mercat laboral. 
 

 

Valora el nivell de les assignatures en general   
(escala: molt fàcil 1 a molt difícil 5) 3,12 

 

 

Valora el teu grau de satisfacció amb el Personal Docent 3,53 
 
• Al ser de la primera promoció vam tenir professors que no donaven la talla. Alguns només llegien 

els power points i altres no tenien la formació adient. D'un màster també esperàvem que hi 
haguessin més enginyers navals AMB EXPERIÈNCIA. 

• Classes aburrides. 
• En general estic satisfet, pero trobo que pot millorar 
• Molts de profesors mostraven desidia i poques ganes 
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Valora el teu grau de satisfacció amb el Personal d’Administració i Serveis 4,35 
 
 

Valora el teu grau de satisfacció amb les instal·lacions i recursos 3,41 
 
• Poc ambient universitari 
• Tot i que l’edifici sigui molt maco crec que es petit i falten o es poden millorar instalacions, per 

exemple, els laboratoris o la cafeteria. 
•  No hay aire acondicionado en verano y es insoportable. 
 
 

Creus que has adquirit satisfactòriament les competències genèriques i 
específiques de la teva titulació? 3,59 

 
• No he obtingut els certificats de Transports Especials (Essent un greuge comparatiu entre els/les 

estudiants del curs inmediatament interior, i futurs oficials d'altres universitats) per mala gestió de 
la Facultat. 

• Teoria molt general, i poc aplicada al mon laboral actual 
 
 
Els estudis que has cursat, s’han ajustat a les expectatives que tenies quan els 

vas triar? 

Han superat les meves expectatives 5,9% 
En general sí que s’han ajustat al que esperava 94,1% 
En general no s’han ajustat al que esperava 0% 
M’esperava una cosa totalment diferent 0% 

 

 

A l’iniciar els teus estudis, vas assistir a la Jornada d’Acollida? 

 

Sí 29,4% 
No 47,1% 
No ho recordo i/o no sé què és la JA 23,5% 

 

Si la resposta és sí, valora la utilitat de la Jornada d’Acollida 3,83 
 

Quantes trobades has fet amb el teu padrí/padrina? 

 

No sabia que tenia assignat un padrí o padrina 35,3% 
Ninguna 47,1% 
Només 1 trobada 5,9% 
Entre 2 i 5 11,8% 
Entre 6 i 10 0 
Més de 10 0 
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Si la resposta és 1 trobada o més, valora la utilitat de tenir un padrí o 
padrina  (escala:  molt poc útil 1 a molt útil 5) 3,5 

 

 

Has fet de padrí o padrina? 

 

Sí 17,6% 
No 64,7% 
No coneixia l’existència dels padrins o padrines 17,6% 

 

Si la resposta és sí, valora el teu nivell de satisfacció 2.5 
 
• el meu fillol mai es va osar en contacte amb mí 
 

 

Has participat a alguna de les activitats d’orientació professional (tallers de com 

fer un CV, de com fer entrevistes de treball, Jornada d’Empreses i UPC Alumni, 

entre d’altres)? 

 

Sí 5,9% 
No 70,6% 
No sabia que existien aquestes activitats 23,5% 

 

Si la resposta és sí, valora la utilitat de les activitats d’orientació 
professional 5,00 

 

 

Abans de matricular-te, vas assistir a les Jornades de Portes Obertes? 

 

Sí 5,9% 
No 88,2% 
No sabia que existien aquestes jornades 5,9% 

 

Si la resposta és sí, les Jornades de Portes Obertes et van ajudar a decidir-te a 

cursar aquests estudis? 

 

Sí 100% 
No 0% 
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Quin és el teu grau de satisfacció amb la delegació d’estudiants? 2,76 
 

Has assistit a xerrades o participat d’activitats culturals o lúdiques a la universitat? 

 

Sí 70,6 
No 23,5 
No he rebut informació 5,9 

 

Amb quins 3 aspectes de la Facultat i els seus ensenyaments estàs més satisfet? 

 
• Innovació, practicitat i realitat amb el sector   
• Docència, tracte amb el profesorat i cohesió de grup 
• Instal·lacions, quantitat de alumnes per classe, comunicació amb empreses privades. 
• Amb la capacitat de trobar solucions a problemes, amb la capacitat d'improvitzar i amb la 

capacitat de treballar sota pressió. 
• Bona presentació i introducció al món nàutic, cursos STCW pels alumnes de la facultat, a 

secretaria són molt eficaços 
• Professorat, instal·lacions i comunitat. 
• La dedicació d’alguns professors, el taller mecànic i la biblioteca. 
• 1- Ambit naval asegurat, 2-Tracte profesional,3-Bons docents 
• Tecnicitat, assignatures enfocades a la Gestió i contacte proper amb els/les docents. 
• con el uso de los simuladores y laboratorios  
• Al ser pocos es mas personal las clases 
• docència, informació, activitats 

 

Quins 3 aspectes de la Facultat i els seus ensenyaments creus que cal millorar? 

 
• assignatures innecessaries, poca fomración en el sector i falta de borsa de practiques abord 
• mes activitats lúdiques, gestió de problemes inesperats a l'aula i implicació de alguns dels 

profesors 
• Incloure més docents que coneguin el sector laboral, software més enfocat a la indústria 

(SolidWorks, ANSYS, Siemens NX, etc). 
• Cal millorar l'exigència de tots els docents, que almenys una part siguin enginyers navals amb 

certa experiència en el món naval. 
Cal millorar l'exigència dels estudiants, eliminar les compensacions per tal de que només qui 
ho ha aprovat tot pugui treure el títol. 
Cal escoltar les queixes i actuar per evitar que any rere any tornin a ser les mateixes. 

• Falta d'informació sobre el que es requereix per embarcar, falta d'ajuda per trobar embarc a 
navieres importants, algunes assignatures mal plantejades 

• Experiència en simuladors, facilitar unes pràctiques més excessibles, millorar el conjunt 
d'assignatures. 

• Crec que com a futurs enginyers la facultat hauria de facilitar-nos fer visites a drassanes i/o 
vaixells per a veure i conèixer de primera mà el funcionament dels sistemes navals i poder 
aplicar els coneixements teòrics asolits a classe. 

• 1-Les  pisarres i la seva iluminació. 2- Mes equips de soldadura 3-Aules informatiques son 
justes d,espai. 

• Gestió de certificats d'especialitat (Solució dels de Transports Especials i REBAIXA!!! dels 
preus), Millora o substitució d'alguns/es docents que no ensenyen en sintonia amb la 
naturalesa d'aquests estudis i GESTIÓ d'embarcs!! 

• Hacer más uso de los laboratorios y que los estudiantes de master no náuticos tengas 
asignaturas dedicadas a fortalecer las área que se desarrollan más en el sector marítimo de 
tierra. 

• Algunos profesores no deberían de estar de docentes y algunos se deberían de jubilar ya y 
traer sangre fresca. 

• pràctiques curriculars a GESTN, ... 
 



 
INFORME ANUAL DE QUALITAT - 2022 

 
 
 

 
 
2022 Facultat de Nàutica de Barcelona 67/70 

 

 

Qualifica amb un número de l’1 al 10 el teu grau de satisfacció amb la 
formació rebuda a l’FNB: 

6,9 

 

Comentaris lliures: 

 
• Les pràctiques de l'assignatura d'hidrodinàmica avançada al canal hidrodinàmic a Madrid van ser 

molt instructives. Esperem que es mantinguin, i esperem que es pugui pensar alguna pràctica 
similar per altres assignatures. 

• Es una satisfacció poder haver cursat el Máster MUENO, a la FNBarcelona i que Catalunya 
imparteixi aquesta docencia. Felicitats a tot l,equip de la Facultat Nàutica de Barcelona.  

• Poner aire acondicionado en todas las aulas y asegurarse de que funciona. La impresora mas de lo 
mismo, o no hay papel o no hay tinta o simplemente no funciona al imprimir.  

• La FNB NO posa en absolut mitjans REALS. Em refereixo a un treball actiu de gestió d'embarc pels 
o per les alumnes que han de ser 'futurs/es oficials'. 

• Falta mucha formación práctica 
 

 

Enquesta als estudiants que vénen a recollir el títol 

 

Al llarg del 2022 han contestat l’enquesta 14 persones (GTM=1, GNTM=2, GESTN=6, 

MUGOIEM=2, MUNGTM=1, NS/NC=2) 

 

Situació laboral 

Actualment treballo 80% 
Actualment estic a l’atur 6,7% 
Actualment estic inactiu/va 13.3% 
NS/NC 0% 

 

Si la resposta és “actualment treballo” 

Treballo a l’empresa privada 83,3% 
Treballo a l’administració 8,3% 
Sóc autònom/a 8,3% 

 

Has treballat o treballes en una feina relacionada amb els estudis que vas cursar 

a l’FNB? 

Sí 68.8% 
No 18.8% 

 

Només per GTM-GNTM-MUGOIEM-MUNGTM Sí No 
T’has embarcat a la MM? 66.7% 33.3% 
T’has enrolat com a oficial? 13.3% 86.7% 

 

Banderes:  Bahames, Espanya, Xipre, Segon registre Canàries, Antigua i Barbuda 
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Penso que la formació teòrica que he adquirit a l’FNB és bona 3,93 
 
• En algunes assignatures ha faltat professors amb experiència i amb més coneixements. Seria bo 

tenir com a professors més enginers navals que hagin treballat en el sector. 
• Manca d'informació a nivell elèctric, manca d'instal·lacions per fer práctiques i muntatges de 

quadres industrials, panells de proves de fred, manca de motors tan elèctrics com tèrmics, manca 
de pràctiques de soldadura, mecanització, manca de software per disseny, per mecanismes, etc. 
Crec que molta teoria sense pràctica no s'arriba assimilar el conceptes. A nivell de càlcul es molt 
alt, però per tantes asignatures de ciències pures crec que no es necessari per una carrera tècnica, 
si més no hi han altres graus universitaris pel cas. Només certs docents han tractat de fer una 
docencia amb una base teòrica bona aplicada a l'industria. 

• Calidad alta de los profesores. 
 

Penso que la formació pràctica que he adquirit a l’FNB és bona 2,93 
 
• falten tallers per l'enginieria naval, probes estabilitat practiques, inspeccions, enajos a canals, etc 
• Básicament per que la gent acaba els estudis de la facultat sense haver vist o pujat a una 

embarcació. 
• Falta de manera urgente un simulador profesional de la cámara de control de una sala de 

máquinas. Si puede haber un motor de 1500 W o mas de potencia, mejor. Muy por debajo de la 
media de equipos que hay en el resto de países de la unión europea. 

• En el grau en sistemes i tecnologia naval, no s'ens incentiva a buscar pràctiques. A més si trobem 
pràctiques en empresa són extracurriculars. Si passesin a ser curriculars la gent intentaria buscar 
més pràctiques, i seria una bona primera experiencia pels estudiants. 

• Els plans firmatius. no aborden temes prâctics. Almenys a la UPC (publiques) les hores de taller i 
modalitats learjing by doing no están consolidados i son difíciles de mantenir, economicament. Pero 
en general, les capacitats adquiridos durante el grau son molt Bones. 

• Amplios conocimientos en el taller mecánico y aula de informática. 
 

Penso que la formació a l’FNB m’ha preparat per resoldre problemes i 
afrontar reptes de l’àmbit laboral 3,71 

 
• Teoria sense pràctica es queda en res. Manca de moltes instalacions. Com a mínim al grau i màster 

d'enginyeria marina. 
• Organizacion 
 

Penso que la formació a l’FNB m’ha preparat per treballar amb autonomia 3,93 
 
• He après una metodologia d'estudi on sense esforç no s'arriba a cap lloc i potser que això a l'hora 

d'afrontar problemes m'ajuda, però crec que un grau i màster universitari l'alumnat ha de sortir 
amb una base molt més forta perquè tot sigui molt més sencill. 

 

Penso que la formació a l’FNB m’ha capacitat per integrar-me en un equip 
de treball 3,86 

 
• En la navegación prima mas la jerarquía que técnicas de trabajo en equipo. Mejor enseñar 

displicencia y respeto que habilidades de trabajo en equipo que se puedan utilizar en tierra. No se 
puede utilizar el mismo enfoque. 

• Això depèn d'un mateix. 
• No realice trabajos en grupo 
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Penso que la formació de l’FNB m’ha capacitat per comunicar-me de 
manera efectiva oralment (fer presentacions, entrevistes,...) 3,92 

 
• Las asignaturas eran muy técnicas. 
 

Penso que la formació de l’FNB m’ha capacitat per comunicar-me de 
manera efectiva per escrit (redacció d’informes, documents tècnics,...) 4,00 

 
• Això es el punt més fort de la facultat. 
• Alto nivel escrito técnico. 
 

Penso que la formació a l’FNB m’ha donat recursos per progressar 
professionalment 3,93 

 
• Conocimientos en muchas ramas técnicas. 
 

Penso que els continguts dels plans d’estudis de l’FNB s’adeqüen al 
que es demana a l’àmbit laboral 3,38 

 
• Manca de molta informació sobre tot a nivell elèctric, pneumàtic & hidràulic. 
• Gracias al abanico de tecnologías, me ha dado conocimientos en muchos ámbitos profesionales. 
 

Penso que la formació de l’FNB m’ha capacitat per desenvolupar-me 
satisfactòriament al món laboral 3,86 

 
• Capacidad de analizar  
 

Basant-te en la teva experiència professional, quines competències i/o 

coneixements has trobat a faltar en els estudis de l’FNB? 

 
• coneixer més la construcció, fer treballs ab embarcacions reals per medir etc. 
• Contacte amb la realitat del sector 
• Més part pràctica, com pot ser més visites a embarcacions, anàlisis de falles d'un sistema 

mitjançant plànols, etc. Més énfasis als vaixells de treball (remolcadors, gabarres, pilots, etc, 
salvament, etc.) 

• Simulación, simulación y simulación sala de control de máquinas. Es la asignatura que conjuga 
todas las disciplinas de la universidad en una única asignatura que refleja el 90% de las labores 
de un oficial de máquinas de la MM. Debería ser troncal en el último año de formación con 1 o 2 
asignaturas. 

• Principalment, falta d'exigencia en les assignatures. Per exemple, exigir més als estudiants, 
treure les compensacions i demanar al professorat que canvïi els treballs any rere any per evitar 
que els estudiants copïin. D'aquesta manera, es tindran millors estudiants i més ben preparats. 
Per altra banda, crec que és necessari millorar les assignatures relacionades amb la part de 
naval com: teoria del buque, construcción naval, materiales para la industria naval, proyectos... 
La forma de fer-ho seria tenint enginyers navals com a professors que hagin treballar com a tal. 

• equips industrials 
• Mes formació pràctica 
• Practiques obligatories en el grau per introduirte al sector naval i guanyar experiencia previa a 

finalitzar el grau. 
• Ho comento als comentaris anteriors. 
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• Habilitats mes transversals con metodologías lean o conceptos prâctics tipus KPI o l'Excel 
simplement. Al mon laboral demanden més Excel i informática que matematiques 
avançadíssimes 

• Molt poca innovació a la mega época 
• Falta de asignaturas de ámbito eléctrico y electrónico. 
• Prácticas 

 

Quines competències i/o coneixements creus que són els punts forts dels estudis 

de l’FNB? 

 
• Electricitat i ANDS 
• Embarcacions de lleure 
• Niveles altos de teoría que permiten al oficial una rápida absorción de los conocimientos 

prácticos y aplicación teórica de los mismos. Saber desenvolverse en el auto-aprendizaje y la 
facilidad de buscar en manuales y diagramas los conocimientos que se necesiten ampliar 

• La part estructural i elèctrica. Els professors en aquests àmbits són molt professionals i aptes 
• apendre a apendre 
• Part teorica del negoci maritim 
• Durant el curs amb el programa establert es dona les eines i coneixements necesaris per tenir la 

capacitat d'adaptarte en l'ambit laboral. 
• A nivell termodinàmic es un punt molt fort i totes les asignatures afins. 
• Diversitat de coneixement transversal 
• Càlcul estructures, dimensionalment navals i eléctric 
• Mecánica naval, propulsión y calderas. 
• Teoria 

 

 

Qualifica amb un número de l’1 al 10 el teu grau de satisfacció amb la 
formació rebuda a l’FNB: 7,43 

 

Comentaris lliures: 
• Simuladores como troncal ( no puede ser una optativa en el año 2015) 
• Es necessari preparar bé als estudiants i augmentar el nivell d'exigència i d'esforç per poder obtenir 

el títol: fer assignatures més difícils i treure les compensacions. 
• És necessari que es tinguin en compte les enquestes que fan els estudiants si es vol millorar la 

qualitat de la universitat. 
• necessitem un Master no presencial com a Santander 
• Massa càlcul i poc aplicatiu a la realitat 
 

 

 

 

 

 

 

Rosa M. Fernández Cantí  
Vicedegana de Planificació Estratègica i 
Qualitat de l’FNB 

 Vist-i-plau 
Agustí Martin i Mallofré  
Degà de l’FNB 
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