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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present Informe Anual de Qualitat corresponent a l’any 2018 ha estat preparat pel 

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat, 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 SAIQ de l’FNB.  

 

 

2. REVISIÓ DE LA POLÍTICA DE QUALITAT 
 

La darrera versió de Política de Qualitat de l’FNB és del 12.07.18.  Aquesta ha estat 

revisada i es considera actualitzada, per aquesta raó no s’han introduït canvis.  

 

 

3. OBJECTIUS DE QUALITAT.  EFICÀCIA DE LES ACCIONS 
 

Grau d’assoliment dels Objectius de Qualitat plantejats per al 2018 

 

La Taula 1 fa el recull dels principals objectius de qualitat plantejats per a l’any 2018 

i els resultats finalment assolits: 

 

Objectiu 1 Captació d’estudiants 
a GTM curs 18/19 

índex de captació GTM 
> 50% 

28% 
No assolit 

Objectiu 2 Rendiment a la fase 
inicial  

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

rdt. FI GTM = 44.5% (16/17) 
rdt. FI GNTM = 78.6% (16/17) 
rdt. FI GESTN = 81.3% (16/17) 
No assolit (canvi d’indicador) 

Objectiu 3 Mobilitat curs 17/18 Mobilitat FNB >5.5% 
4.56% 
No assolit 

Taula 1.  Resum dels objectius de qualitat per al 2018 i assoliment 
 

 

Objectiu 1.  Resultat obtingut i valoració de l’eficàcia de les accions 

 

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

calculat com el quocient entre el nombre d’assignats en primera preferència a la 
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convocatòria de juny (enguany publicat el 09/07/18) i l’oferta de places (40 places) 

en tant per cent.  La següent taula mostra l’evolució. 

 

Data Curs 
Nº assignats en 

1ª pref. a la 
conv. de juny 

Oferta 
places 

Índex de 
captació 

Objectiu de 
qualitat Assolit? 

08/07/14 14/15 35 40 87.5% - - 
08/07/15 15/16 18 40 45% - - 
05/07/16 16/17 8 40 20% - - 
06/07/17 17/18 14 40 35% 50% No 
09/07/18 18/19 11 40 28% 50% No 

Taula 2.  Evolució de l’assignació en 1ª preferència en la convocatòria de juny 
 

 

La següent gràfica mostra l’evolució de la demanda des de que els estudis van perdre 

el nom “enginyeria”: 

 

 

Figura 1.  Evolució de la demanda a GTM 
 

La demanda ha tornat a baixar tot i l’esforç que s’ha fet en la promoció d’aquests 

estudis.  Enguany la davallada es pot explicar en part per la posada en marxa del 

grau emergent de la UPC “Ciències i Tecnologies del Mar” el nom del qual entra en 
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conflicte amb els nostres estudis.  Aquest grau ha tingut un nombre total de 

sol·licituds de 80, amb 37 assignats totals, dels quals 10 en primera preferència. 

 

 

A continuació es llisten les accions més rellevants que s’han portat a terme al llarg 

del 2018 per assolir aquest objectiu i es fa una valoració de la seva eficàcia. 

 

 

Acció 1:  Canviar la pàgina web de l’FNB i posar el nom dels estudis en un lloc 

destacat.  En concret, a més, per al grau en Tecnologies Marines, posar la seva 

traducció a l’anglès “Marine Engineer” atès que la paraula “enginyeria” atreu més 

estudiants.   

 

Eficàcia de l’acció 1:  Tot i que a GTM aquesta acció no s’ha traduït en més demanda, 

és possible que hagi contribuït a l’increment a la demanda del GNTM, amb la seva 

corresponent pujada de la nota de tall (de 5,626 a 6,469) 

 

 
 

En tot cas, els canvis a la web sembla que no han incrementat la demanda del tercer 

grau, el GESTN, el qual presenta una tendència continuada descendent de la 

demanda tot i que aquest grau manté el nom “enginyeria”.   
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Addicionalment, a la darrera enquesta de satisfacció sobre els serveis de l’FNB hem 

detectat, gràcies a les respostes obertes, que els estudiants de GESTN se senten 

“deixats de banda” en relació als altres dos graus (perceben que les xerrades i 

activitats que es programen a l’FNB estan majoritàriament enfocades a GNTM i GTM). 

 

 

Acció 2: Enfocar les accions de promoció a potenciar el grau de màquines (més 

presència al Saló Nàutic i a la fira Inicia’t; elaboració de vídeos promocionals, etc). 

 

Eficàcia de l’acció 2:  No sembla que el Saló Nàutic i la fira Inicia’t atraguin gent, 

almenys no tal i com està plantejada la nostra participació en aquestes fires.   

 

Pel que fa als vídeos promocionals tenim el de la campanya de la UPC “Mou-te” amb 

la participació de l’estudiant Marc Girona i el de la campanya “Deixa’t seduir” amb 

l’estudiant Anna Lamas.  El primer està penjat a la web de la UPC i el segon està 

penja’t a la web de l’FNB.  Atès que a la enquesta als estudiants de nou ingrés que 

s’ha portat a terme el curs 18/19 el 44.6% declaren que han fet servir la web de la 

UPC per a informar-se i el 20.9% la web de l’FNB, creiem que cal seguir apostant per 

aquest tipus d’accions.  L’enquesta de nou ingrés està disponible a 

https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestees-a-
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lestudiantat-nou-de-primer-curs/fitxers/nous-de-1er-2018-19-

2/enquestas_nous_201819_fnb.pdf. 

 

 

Acció 3:  Plantejar a l’equip rectoral de la UPC la problemàtica de la pèrdua del nom 

“enginyeria” en el nom de la titulació per demanar-los recolzament per a futures 

negociacions a la DGMM en aquest sentit i/o estudiar la possibilitat de posar el nom 

oficial de la titulació en anglès.  Paral·lelament s’ha demanat que el grau emergent 

canviï de nom. 

 

Eficàcia de l’acció 3:  En el moment d’elaborar aquest informe el rectorat està 

estudiant la possibilitat de posar el nom en anglès, sobretot amb vistes al proper Saló 

de l’Ensenyament.  

 

 

Acció 4:  Fer gestions per aconseguir que en el nou Reial Decret (actualment en 

elaboració) que regula les professions nàutiques apareguin els noms “enginyer de 

màquines” i “enginyer cap de màquines” com a denominació de les professions. 

 

Eficàcia de l’acció 4:  Hem aconseguit posar d’acord a totes les escoles superiors 

nàutiques de l’estat espanyol per tal de demanar conjuntament el canvi de nom.  El 

mes de novembre va sortir el primer esborrany del Reial Decret però la sol·licitud de 

les escoles no va ser atesa.  El 19 de novembre acabava el termini per presentar les 

al·legacions particulars per part de la ciutadania. 

 

 

 

Objectiu 2.  Resultat obtingut i valoració de l’eficàcia de les accions 

 

Als dos darrers informes de qualitat l’índex de rendiment a la fase inicial (FI) es va 

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

matriculats de nou accés a primer, en tant per cent.  Aquest canvi d’indicador es va 

fer degut a que es van detectar errors a les dades publicades al llibre de dades de la 

UPC i, per tant, es va decidir calcular un índex propi amb les dades disponibles a 

l’FNB.  També es van notificar els errors detectats al responsable del llibre de dades. 
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Com que l’indicador propi donava resultats massa optimistes (d’aquí l’objectiu del 

90%) i aquest any els errors del llibre de dades ja han estat corregits, hem decidit 

agafar com a indicador “rendiment FI” per al curs 16/17 la suma dels Aptes FI en el 

temps previst (curs 15/16) i els Aptes FI en el temps previst més un any (curs 16/17).  

És a dir, dels estudiants que es van matricular a primer el curs 15/16 l’índex s’obté 

com la suma dels que van superar la FI el mateix curs 15/16 i els van aconseguir fer-

ho al següent curs 16/17.  A la vista de l’evolució d’aquest índex els darrers cursos, 

hem ajustat l’objectiu per al curs vinent a 80% GESTN, 80% GNTM i 60% GTM. 

 

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.  En el moment 

d’elaborar el present informe encara o disposem de les dades corresponents al 

percentatge de matriculats el 16/17 que van finalitzar la FI el curs 17/18. 

 

 

GESTN 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Estudiants nous(1) 69 64 66 67 57 
Aptes FI tp 27,5% 35,4% 47% 53,7% 38,6% 
Aptes FI tp+1 47,8% 46,2% 36,4% 34,3% ND 
Rendiment FI ND 73,7% 71,8% 81,3%  
Objectiu - - - 90% 80% 
Assolit? - - - No  

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

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

 

GNTN 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Estudiants nous(1) 55 46 50 62 52 
Aptes FI tp 76,4% 58,7% 48% 54,8% 34,6% 
Aptes FI tp+1 9,1% 32,6% 30% 30,6% ND 
Rendiment FI ND 109,0% 88,7% 78,6%  
Objectiu - - - 90% 80% 
Assolit? - - - No  

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

Taula 4.  Evolució del rendiment a la fase inicial. GNTM 
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GTM 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Estudiants nous(1) 41 46 44 38 28 
Aptes FI tp 24,4% 13% 18,2% 13,2% 17,9% 
Aptes FI tp+1 41,5% 54,4% 54,6% 26,3% ND 
Rendiment FI ND 78,8% 67,6% 44,5%  
Objectiu - - - 90% 50% 
Assolit? - - - No  

tp: temps previst, ND: sense dades 
(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. GTM 
 

 

A continuació es llisten les accions més rellevants que s’han portat a terme al llarg 

del 2018 per assolir aquest objectiu i es fa una valoració de la seva eficàcia. 

 

 

Acció 1:  Potenciar el paper dels tutors de primer curs.  Per a fer-ho, plantejar una 

reunió amb els tutors i debatre/consensuar la manera de portar les tutories. 

 

Eficàcia de l’acció 1:  La reunió es va portar a terme a principis del curs 18/19 per 

tant no ha tingut efecte en els resultats. 

 

 

Acció 2:  Demanar a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC un curs de 

formació per a professors tutors. 

 

Eficàcia de l’acció 2:  El curs es va portar a terme els dies 31.10.18, 07.11.18 i 

14.11.18 per tant no ha tingut efecte en els resultats. 

 

 

Acció 3: Revisar el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i presentar-lo a la Comissió Qualitat per 

a la seva aprovació. 

 

Eficàcia de l’acció 3:  El PAT s’ha revisat a la vista dels resultats del curs de l’ICE i es 

presentarà a la Comissió de Qualitat per a la seva aprovació.   

 

 



 
INFORME ANUAL DE QUALITAT - 2018 

 

 
 

 
 
Desembre 2018 Facultat de Nàutica de Barcelona 9/63 
 

Tot i que el PAT s’ha revisat com a resultat de la reunió amb els professors tutors i 

el curs de formació de l’ICE, cal valorar molt positivament la tasca que els professors 

tutors han estat portant a terme ja que els índexs de rendiment a la FI són prou bons 

i a la darrera enquesta de satisfacció, portada a terme a l’FNB el mes d’octubre de 

2018, els estudiants han valorat les tutories amb una mitjana de 3.05 mentre que a 

l’enquesta de satisfacció que va realitzar la UPC el 2017 el valor d’aquest indicador 

va ser de 2.18 (ambdues mitjanes calculades en una escala de valoració de 1 a 5). 

 

 

 

Objectiu 3.  Resultat obtingut i valoració de l’eficàcia de les accions 

 

L’índex de mobilitat adoptat fins ara 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 objectiu Assolit? 
14/15 731 24 4 3.83% 3% Sí 

15/16 731 31 6 5.07% 3.5% Sí 

16/17 722 22 15 5.13% 3.5% Sí 
17/18 723 30 3 4.56% 5.5% No 

Taula 6.  Evolució de l’indicador de qualitat de mobilitat 
 

El curs 17/18, tot i que el nombre d’estudiants outgoing s’ha incrementat respecte al 

curs 16/17, l’objectiu no s’ha assolit degut als pocs estudiants incoming.  Els motius 

d’aquesta baixada poden ser la incertesa política a Catalunya, els atemptats d’agost 

de 2017 i el nombre, potser limitat, d’assignatures que s’imparteixen en anglès a 

l’FNB. 

 

D’altra banda, entenem que l’índex que hem fet servir fins ara (estudiants matriculats 

dividits per estudiants que participen a programes de mobilitat) no és del tot indicatiu 

per reflectir l’objectiu de internacionalització de la Facultat ja que la mobilitat dels 

estudiants també és funció dels recursos econòmics i de les beques disponibles per 

aquell curs acadèmic.  
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En aquest sentit, per al curs 18/19 l’índex de mobilitat el calcularem com el 

percentatge dels titulats que han participat en un programa de mobilitat.  El valor 

objectiu serà igualment 5.5%. 

 

 

A continuació es llisten les accions més rellevants que s’han portat a terme al llarg 

del 2018 per assolir aquest objectiu i es fa una valoració de la seva eficàcia. 

 

 

Acció 1: Realitzar una jornada informativa de mobilitat 

 

Eficàcia de l’acció 1:  Aquesta acció s’ha de mantenir però s’ha observat que els que 

tenen clar que volen marxar en general no vénen (s’informen directament de la web). 

 

 

Acció 2: Buscar més professors que puguin realitzar la seva docència en anglès i 

recolzar-los en la implementació.  Augmentar l’oferta d’assignatures en anglès. 

 

Eficàcia de l’acció 2:  La docència en anglès està reconeguda amb punts PAD 

addicionals, però molts professors encara no s’atreveixen adonar el pas d’impartir 

docència en anglès.  Cal donar-los confiança ajudant-los a començar amb grups petits 

i oferint-los formació específica (veure Acció 3). 

 

 

Acció 3: Demanar a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC un curs de 

formació per a impartir la docència en anglès. 

 

Eficàcia de l’acció 3:  Un primer curs, “Coaching per a professorat universitari que 

imparteix docència en anglès”, ja es va portar a terme a l’FNB del 05.06.18 al 

28.06.18.  Arrel del curs l’assignatura 280684 s’ha començat a impartir en anglès 

(de moment només els primers quadrimestres). 

 

 

Acció 4: Fer nous contactes de mobilitat arrel del congrés de la IAMU d’octubre de 

2018. 
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Eficàcia de l’acció 4:  S’han fet nombrosos contactes a nivell personal i encara és 

aviat per quantificar els resultats. 

 

 

 

Objectius de Qualitat plantejats per al 2019 

 

A la vista dels resultats obtinguts, la Taula 7 mostra la proposta d’objectius per al 

2019: 

 

Objectiu 1 Captació d’estudiants a GTM 
curs 19/20 índex de captació GTM  40% 

Objectiu 2 Rendiment a la Fase Inicial dels 
graus pel curs 17/18 

rdt. FI GTM  60% 
rdt. FI GNTM  80% 
rdt. FI GESTN  80% 

Objectiu 3 Mobilitat curs 18/19 Mobilitat FNB >5.5% 

Objectiu 4 Nombre d’admissions als 
màsters 

MUENO 40 
MUGOIEM 20 
MUNGTM 40 

Taula 7.  Proposta d’objectius de qualitat per al 2019 
 

 

Pel que fa a la captació d’estudiants a GTM, ja que el nombre d’assignats en primera 

opció (convocatòria de juny) els darrers anys ha estat de 18, 8, 14 i 11, hem decidit 

rebaixar l’objectiu a 16 assignats, és a dir, posar com a objectiu a assolir un índex 

de captació del 40%. 

 

Hem afegit un nou 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 especialment en el cas del MUGOIEM i el MUNGTM. 

 

Segons el llibre de dades de la UPC, l’evolució del quocient entre l’admissió als 

màsters i el nombre de places ofertes és la següent: 
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 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
MENTM (pla 2014) 16/30 28/30 - - - 
MUNGTM (pla 2016) - - 13/30 0(2) 37/30(1) 
MEM (pla 2014) 17/20 19/20 - - - 
MUGOIEM (pla 2016) - - 12/20 0(2) 8/20(1) 
MUENO - - - 57/30 39/35(1) 

(1) Nombre d’admissions/oferta (dades FNB), (2) Oferta biennal del màster 

Taula 8.  Preinscripció vs. nombre de places als màsters 
 

El curs 17/18 els màsters MUGOIEM i MUNGTM han començat a impartir-se en 

modalitat semipresencial. 

 

 

Planificació d’accions per al 2019 

 

Objectiu 1.  Captació GTM 

 Acció Responsable Recursos Temps 
finalització 

1 

Enfocar les accions de promoció a 
potenciar el grau de màquines (més 
presència als mitjans i centres de 
secundària; elaboració de vídeos 
promocionals, etc). 

Vicedegà de 
Relacions 
Institucionals 
i Promoció 

Centre de 
Càlcul, 
Vicedeganats, 
PDI 

Maig 2019 

2 

Seguir negociant amb el rectorat la 
problemàtica del grau emergent i de 
la pèrdua del nom “enginyeria” en el 
nom de la titulació i demanar-los 
recolzament per a futures 
negociacions a la DGMM en aquest 
sentit 

Degà Vicedeganats Juliol 2019 

3 
Fer un change.org per a que el nou 
RD inclogui la denominació “enginyer 
de màquines”. 

Degà Delegació 
estudiants Gener 2019 

 

 

Objectiu 2.  Rendiment Fase Inicial 

 Acció Responsable Recursos Temps 
finalització 

1 
Potenciar les tutories a la Fase Inicial 
mitjançant reunions de seguiment 
amb els tutors 

Cap d’estudis Vicedeganats, 
Tutors 

Desembre 
2019 

2 

Estudiar la possibilitat d’oferir 
“classes de reforç i/o posada al dia” 
als estudiants de GTM que ingressen 
a la facultat a mitjans del mes 
d’octubre. 

Cap d’estudis Vicedeganats, 
PDI 

Desembre 
2019 

3 Estudiar la possibilitat d’oferir 
mentories Cap d’estudis Vicedeganats,  

Estudiants 
Desembre 
2019 
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Objectiu 3. Mobilitat 

 Acció Responsable Recursos Temps 
finalització 

1 Realitzar una jornada informativa 
de mobilitat 

Vicedegà de 
Relacions 
Internacionals i 
Recerca 

Sala d’Actes Juliol 2019 

2 

Buscar més professors que puguin 
realitzar la seva docència en anglès 
i recolzar-los en la implementació.  
Augmentar l’oferta d’assignatures 
en anglès. 

Vicedegà de 
Relacions 
Internacionals i 
Recerca 

Vicedeganats Desembre 
2019 

3 

Demanar a l’Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) de la UPC un 
segon curs de formació per a 
impartir la docència en anglès (ara 
en horari de tarda) 

Vicedegana de 
Planificació 
Estratègica i 
Qualitat 

Aules Juliol 2019 

4 Buscar nous convenis de 
cooperació internacional 

Vicedegà de 
Relacions 
Internacionals i 
Recerca 

Vicedeganats Desembre 
2019 

 

 

Objectiu 4.  Nombre d’admissions al màster 

 Acció Responsable Recursos Temps 
finalització 

1 
Estudiar si es poden treure els 
complements per als egressats de 
les diplomatures 

Cap d’estudis 
Vicedeganats 
Coordinadors 
màsters 

Febrer 2019 

2 Fer jornada de presentació dels 
màsters Cap d’estudis 

Vicedeganats 
Coordinadors 
màsters 

Abril 2019 

3 Que el PDI dels darrers cursos faci 
promoció dels màsters Cap d’estudis PDI Abril 2019 

4 Fer publicitat dels màsters (a les 
univ. estrangeres, a les navilieres) Vdg Promoció 

Vicedeganats 
Coordinadors 
màsters 

Abril 2019 

5 Participar al saló Futura Vdg Promoció Vicedeganats Juliol 2019 

6 Fer vídeos promocionals i penjar-los 
a la web Vdg Promoció Vicedeganats Juliol 2019 

7 Estudiar la possibilitat d’obtenir ajuts 
i beques Degà Direcció Juliol 2019 
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4. ANÀLISI DE CONTEXT 
 

La Norma 9001:2015 requereix que l’Equip Directiu realitzi periòdicament una anàlisi 

de context extern i intern.  Enguany, amb motiu el disseny del Pla Estratègic s’han 

fer dues trobades d’stakeholders (empleadors, alumni, persones singulars de l’àmbit 

marítim i universitari, PDI, PAS i estudiants) per tal de fet un diagnòstic de la Facultat 

i el seu entorn.   

 

La primera jornada es va portar a terme el 9 d’abril de 2018 i les conclusions es van 

recollir en el document Present i Futur de la Facultat de Nàutica de Barcelona que es 

va fer arribar als participants. 

 

La segona jornada es va realitzar el 24 d’octubre de 2018 i en ella es van acabar de 

definir els objectius estratègics del Pla. 
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5. RISCOS I OPORTUNITATS. EFICÀCIA DE LES ACCIONS 
 

La Norma 9001:2015 requereix que l’Equip Directiu realitzi periòdicament una 

valuació dels riscos i oportunitats de l’FNB que afecten a la qualitat de la seva activitat 

i als objectius de qualitat.  L’any 2018 s’ha fet un seguiment de riscos i oportunitats 

en les tres àrees següents: 

 Direcció i Qualitat 

 Acadèmica i Docent 

 Administració i Serveis 

segons el descrit en el procediment d’àmbit general PG-10/QA-01 Gestió de Riscos i 

Oportunitats. 

 

A continuació es presenta un recull dels riscos/oportunitats més rellevants i una 

valoració de l’eficàcia de les accions que s’han dut a terme per al seu control. 

 

Àmbit direcció i qualitat 

 

Els riscos més rellevants considerats en aquest àmbit han estat la desprogramació 

del GTM i dels màsters MUGOIEM i MUGNTM per falta de matrícula.  

 

GTM:  Pel que fa al GTM, tot i les accions específiques de promoció (canvis a la web, 

campanya “Deixa’t Seduir” 01.04.18), el total de sol·licituds ha estat de 92, amb un 

nombre d’assignats de 22, 11 dels quals en primera opció (dades de Juliol 2019).  Els 

resultats són lleugerament pitjors que els del curs passat (total sol·licituds 104, total 

assignats 19 i assignats en primera opció 14). 

 

Tot i que són uns estudis on tradicionalment hi ha hagut poca demanda, la pèrdua 

de la paraula “enginyeria” en el nom i l’aparició d’un grau de nom “Ciències i 

Tecnologies del Mar” fan més difícil atraure estudiants.  La demanda del grau 

emergent ha estat: total sol·licituds 80, total assignats 37, assignats en primera opció 

10 (dades Juliol 2019).   
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Els esforços actuals de la direcció es centren en augmentar el nombre i impacte de 

les accions de promoció i en aconseguir (amb col·laboració amb la resta d’escoles de 

l’estat i accions a les xarxes) que el nom de la professió recollit en el nou RD de 

professions nàutiques sigui “enginyer de màquines”. 

 

MUGOIEM i MUGNTM:  Pel que fa als màsters de nàutica i marina, les negociacions 

de la direcció amb el rectorat i la modificació a format semipresencial han aconseguit 

que l’oferta torni a ser anual i que enguany el nombre d’admissions hagi estat al 

voltant de 35 (31 el 06.09.18).  Les dades provisionals de matrícula en el moment 

d’elaborar aquest informe són 21 de nàutica i 5 de marina (més 2 interessats en 

reserva de plaça per començar al Febrer de 2019).  Tanmateix, caldrà seguir 

potenciant la promoció d’aquests estudis, especialment el de marina. 

 

Pel que fa a les oportunitats destaquem el congrés de la IAMU i el 250 aniversari per 

a la projecció de l’FNB tant nacional com internacional. 

 

Àmbit acadèmic i docent 

 

En aquest àmbit, hi ha riscos que no depenen de l’FNB, com ara la caiguda de PRISMA 

en plena matrícula.  En situacions com l’esmentada el servei de gestió acadèmica 

disposa de la possibilitat de recollir les dades en paper si és necessari. 

 

Pel que fa al risc de saturar gestió acadèmica per un nombre excessiu de consultes 

dels estudiants, les accions planificades estan encaminades a millorar l’accessibilitat 

i claredat de la informació penjada a la web. 

 

Finalment, com a oportunitat cal esmentar la possibilitat d’homologar el Certificat 

d’Alta Tensió.  En el moment d’elaborar aquest informe s’estan recollint les dades per 

estudiar la seva viabilitat i, si ho és, portar a terme l’homologació. 
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Àmbit administració i serveis 

 

En aquest àmbit els riscos més rellevants estan relacionats amb l'adequació del equipament dels 

laboratoris i, la manca de personal en l'àmbit d'administració i serveis amb el conseqüent excés 

en les càrregues de treball.  En part pot ser degut a que no es compleixen les ràtios de personal 

d'altres centres de la UPC. 

 

Pel que fa als laboratoris, es mantindrà la convocatòria anual interna d’ajuts ja que 

contribueix a que els responsables mantinguin els seus laboratoris al dia.   

 

I pel que fa al personal de consergeria el resultat de les accions ha estat la 

incorporació com a reforç de la Sra. Felipa Garcia-Roco.  Tanmateix es seguirà 

treballant per mitigar la manca de personal en l'àmbit d'administració de la manera més 

estable possible. 
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6. REVISIÓ DEL SAIQ 
 

Revisió dels processos i procediments 

 

Veure Informe de Revisió del Processos del SAIQ 

 

 

Publicació del SAIQ a la web de l’FNB 

 

S’ha refet l’apartat de qualitat de la web de la Facultat amb motiu de l’Informe de 

Seguiment de Centre (ISC) obligatori que enguany cal presentar a l’AQU degut a les 

dues mancances (informació a la web i qualitat els TFGs) que han condicionat 

l’acreditació i que es van detectar a la visita per a l’acreditació dels graus el 23.02.16. 

 

En concret 

 S’ha afegit un apartat VSMA per publicar la informació relacionada amb la 

verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions. 

 S’ha afegit un apartat d’evidències i indicadors del sistema de qualitat a fi de 

tenir centralitzats tots el documents i indicadors en una sola pàgina. 

 S’ha refet la pàgina els processos del SAIQ.  Com abans, els processos del 

SAIQ corresponents al programa AUDIT són totalment públics, mentre que el 

SAIQ complet (processos més procediments i formats) només és accessible 

per al personal de la Facultat des de la intranet de l’FNB. 

 

 

Plans derivats del SAIQ 

 

A banda de la revisió dels processos del SAIQ, s’han presentat a la Comissió de 

Qualitat per a la seva aprovació els següents plans relacionats amb el SAIQ: 

 

 Pla de Promoció (procés 280.3.1  Definició de perfils i captació d’estudiants) 

 Pla d’Acció Tutorial (procés 280.3.2  Suport i orientació a l’estudiant) 

 Pla d’Acollida (procés 280.3.2  Suport i orientació a l’estudiant) 

 Pla d’Orientació Professional (procés 280.3.5  Gestió de l’orientació 

professional)   
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7. INFORMES D’AUDITORIES 
 

Auditoria Externa ISO 9001:2015 

 

La visita de transició a la norma ISO 9001:2015 va tenir lloc el 30.05.18.  L’informe 

va ser favorable i només va incloure una No Conformitat menor relacionada amb la 

informació que cal fer arribar als proveïdors de l’FNB de sobre com l’FNB en fa el 

seguiment i l’avaluació. 

 

La visita de renovació del certificat segons la norma ISO 9001:2015 es va realitzar 

els dies 15 i 16 de novembre de 2018.  En el moment d’elaborar el present informe 

encara no ens ha arribat l’informe. 

 

 

Auditoria interna 

 

L’auditoria interna es va portar a terme del 22 al 26 d’octubre de 2018.  S’han 

documentat 25 no conformitats a l’àrea acadèmica (11 lliuraments de notes fora de 

termini, 10 modificacions d’actes, 1 incompareixença de president i secretari a un 

tribunal de TFG, 1 professor que no es va presentar a l’examen d’una assignatura, 2 

professors que no van iniciar les classes fins dues setmanes més tard d’haver 

començat el curs).  Arrel de l’auditoria s’ha detectat que les Cartes de Serveis als 

estudiants i PDI no estan actualitzades i que l’assignatura 280627 no té emplenat 

l’apartat de bibliografia a la fitxa de la guia docent. 

 

 

Auditoria DGMM 

 

El maig de 2018 la Comissió Europea va obrir un expedient sancionador al Reino de 

España per incorrecta transposició del codi STCW a les titulacions nàutiques i va fer 

arribar una carta de emplaçament al Ministerio de Fomento perquè aquest hi donés 

resposta dins el termini de 2 mesos.  A fi d’evitar la celebració d’un judici que podria 

acabar amb una sanció de 100.000€/dia, la DGMM va iniciar un seguit d’actuacions 

urgents que van incloure l’auditoria als centes de formació i la revisió dels 

corresponents Reial Decret (RD) i Ordre Ministerial (OM).   
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Amb l’ajut dels coordinadors de les titulacions i el PDI, l’FNB va elaborar i remetre a 

la DGMM un seguit d’informes per donar resposta a diferents observacions de la carta 

d’emplaçament: Gestió de la qualitat dels centre d’educació (obs. 14), Formació i 

avaluació conformes al Codi STCW, secció A-I/6, paràgraf 1.1 (obs. 17) i Formació 

en tècniques d’instrucció, i mètodes i pràctiques sobre formació i avaluació (obs. 18). 

 

En el moment d’elaborar aquest informe encara no s’han aprovat els nous RD i OM i 

tampoc no tenim notícies de la resposta de la Comissió Europea. 

 

 

Seguiment i acreditació de les titulacions 

 

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

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

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

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

en l’avaluació de 2016.  
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8. PLA ANUAL DE FORMACIÓ 
 

Personal acadèmic (PDI) 

 

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

que han participat als cursos que ofereix l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). 

 

Curs Hores Participants 

15/16 110 12 (6 persones diferents) 

16/17 1164 31 (23 persones diferents) 

17/18 1369 60 (22 persones diferents) 

Taula 9.  Formació ICE per a PDI de l’FNB 
 

El 2018 la relació dels cursos que ha portat a terme l’ICE a les instal·lacions de la 

Facultat de Nàutica són: 

 

 “Taller pràctic sobre els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) 

dels programes formatius de la UPC” (19.01.18). 

 

 “Coaching per a professorat universitari que imparteix docència en anglès 

(FNB)” (05-28.06.18) 

 

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

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

dues edicions anteriors o que s’han incorporat recentment a l’FNB)  (04-

22.06.18) 

 

 “Disseny, desenvolupament i avaluació d’assignatures en línia i/o 

semipresencials” (curs virtual, 05.04.18 – 10.05.18) 

 

 “Recursos per a impulsar l’acció tutorial (FNB)” (31.10.18 – 14.11.18) 
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Personal d’administració i serveis (PAS) 

 

El Pla de Formació del PAS està basat en les accions formatives del Pla Director de 

Formació UPC per al període 2016-2019.  Amb caràcter general, les activitats 

formatives per al PAS són organitzades pel Servei de Desenvolupament Organitzatiu 

(SDP). 

 

A l’Informe de Seguiment de la Formació del PAS de l’FNB per al 2017 s’indica que 

s’ha donat especial importància a la formació en prevenció en riscos laborals, 

formació bàsica en anglès i actualització de coneixements en matèria de gestió 

econòmica.  En total s’han impartit 238.75 hores i han participat 11 persones. 

 

A la planificació de la formació per al 2018 s’han mantingut les mateixes línies i s’ha 

afegit l’actualització de coneixements en matèria de les TIC, i comunicació i 

màrqueting per a la promoció dels estudis. També s’ha incidit en la formació en 

habilitats directives a les persones responsables de les unitats de Gestió Acadèmica 

i de Recursos i Serveis, i s’ha participat en el Taller el Qualitat del Gener de 2018.   
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9. INCIDÈNCIES, SUGGERIMENTS, RECLAMACIONS I 

DESVIACIONS 
 

No conformitats 

 

S’han documentat 25 no conformitats a l’àrea acadèmica (11 lliuraments de notes 

fora de termini, 10 modificacions d’actes, 1 incompareixença de president i secretari 

a un tribunal de TFG, 1 professor que no es va presentar a l’examen d’una 

assignatura, 2 professors que no van iniciar les classes fins dues setmanes més tard 

d’haver començat el curs).  S’ha comprovat el compliment de les accions correctives 

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

 

Addicionalment, arrel de l’auditoria interna s’ha detectat que les Cartes de Serveis 

als estudiants i PDI no estan actualitzades i que l’assignatura 280627 no té emplenat 

l’apartat de bibliografia a la fitxa de la guia docent.  En el moment de fer el present 

informe encara no s’han iniciat les accions per resoldre aquestes dues desviacions. 

 

Pel que fa a la observació de l’informe d’auditoria externa respecte a la comunicació 

als proveïdors externs, el servei de gestió econòmica ha implementat un disclaimer 

en tots els seus correus on s’informa als proveïdors de les noves normes d’ús de la 

e-factura i del mètode de seguiment i avaluació que fa servir l’FNB envers els 

proveïdors. 

 

 

Bústia d’incidències, suggeriments i felicitacions 

 

Aquest any 2018 la Bústia ha rebut 18 missatges, 16 dels quals han estat enviats per 

estudiants de grau, 1 per un professor que no va ser avisat de la cancel·lació d’una 

classe d’un curs de l’ICE i 1 per una persona externa a l’FNB que demanava informació 

sobre els cursos de l’aula professional.   

 



 
INFORME ANUAL DE QUALITAT - 2018 

 

 
 

 
 
Desembre 2018 Facultat de Nàutica de Barcelona 24/63 
 

 

Figura 2. Nombre d’incidències a la Bústia 
 

De les 15 queixes sobre el PDI i plans d’estudis, algunes fan referència a una mateixa 

situació i en conjunt impliquen a 9 professors diferents i són queixes sobre la 

qualitat/adequació de l’ensenyament i/o atenció a l’estudiant (8 professors), 

incidències en la revisió i/o publicació de notes (3 professors) i falta d’assistència (1 

professor).   

 

Destaca una queixa a la bústia per part d’un estudiant que denuncia que molts dels 

seus companys copien als exàmens amb total impunitat.  Aquesta queixa va obrir un 

debat entre el PDI i ha donat lloc a l’adopció de mesures com ara fer que els 

estudiants deixin les motxilles i mòbils a les tarimes durant la realització dels 

exàmens. 

 

Dins de les accions correctores, s’han portat a terme entrevistes amb els professors 

implicats (tant per part de l’Equip Directiu com dels responsables departamentals).  

En un cas, com a conseqüència de les queixes dels estudiants, el professor afectat 

ha estat apartat de la docència de l’assignatura a les darreres sessions fins a final de 

quadrimestre i ha estat substituït per un altre professor. 

 

Tal i com es va indicar a l’informe de qualitat de l’any passat, s’ha posat un enllaç 

directe al nou portal web de l’FNB, a la pàgina principal i, per tal de saber si el conjunt 

de la comunitat la considera una eina útil, s’ha inclòs aquesta pregunta a l’Enquesta 

de Satisfacció amb els Serveis de l’FNB per a tots els col·lectius.  L’enquesta es va 

12

25

19
16

11

4

21

15

0 0

4
2

0 0
2

0

6

12

2

6

1 0
3

01

7

1 1
4

2 1
3

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Incidències rebudes a la bústia

Personal docent/Pla d'estudis Pràctiques externes i mobilitat Serveis i recursos materials Altres



 
INFORME ANUAL DE QUALITAT - 2018 

 

 
 

 
 
Desembre 2018 Facultat de Nàutica de Barcelona 25/63 
 

passar telemàticament del 8 al 31 d’octubre de 2018 i els resultats es mostren a la 

següent taula: 

 

 2011 2013 2015 2018 
% estudiants que coneixen  
la Bústia de Suggeriments, Incidències i Felicitacions - - - 45% 

Valoració de la seva utilitat per part dels que la coneixen 
(mitjana, escala de 1 a 5) 2.94 2.8 2.78 3.02 

% PAS que coneixen  
la Bústia de Suggeriments, Incidències i Felicitacions - - - 76% 

Valoració de la seva utilitat per part dels que la coneixen 
(mitjana, escala de 1 a 5) - - - 3.64 

% PDI que coneixen  
la Bústia de Suggeriments, Incidències i Felicitacions - - - 63% 

Valoració de la seva utilitat per part dels que la coneixen 
(mitjana, escala de 1 a 5) - - - 4.04 

 

Tot i que la valoració de la bústia s’ha incrementat, els estudiants que l’han valorat 

negativament han donat les següents justificacions: 

 NO SE HACE CASO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE ESTE CANAL 

 Per moltes incidències que s'envien mai hi ha una resolució ni cap intent en fer‐ho. 

 Vaig suggeri que posesin taquilles a la facultat i sem va ignorar 

 És lenta, i sense resultats apreciables. 

 

Els resultats de l’enquesta completa es poden consultar a l’apartat de qualitat de la 

web de l’FNB. 

 

 

Control de l’assistència docent (control de signatures) 

 

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

quadrimestre curs 2015/2016.  A la Taula 10 es mostren les estadístiques més 

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

quadrimestre del curs 18/19 no es mostren atès que en el moment d’elaborar aquest 

informe encara no han acabat les classes. 

 

Com que la majoria d’assignatures estan impartides per dos o més professors i en 

general la Facultat no té informació de quins dies en concret la classe la fa un o altre 

professor, el procediment el que fa és associar la incidència al grup de professors que 
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tenen assignació en aquella assignatura i avisar al coordinador.  El curs 17/18 els 

grups docents amb més incidències de no signatures són: un professor amb 24 faltes 

(totes sense justificar), seguit per un grup amb 24 faltes (totes sense justificar menys 

en un cas), un professor amb 19 faltes (13 justificades), i un grup amb 13 faltes 

(totes sense justificar).  La resta de professors tenen menys de 10 incidències. 

 

Curs Total Justificades* Justificades  
2ª instància** 

Tancades sense 
justificar 

1516 – 2Q 198 51  (26%) 50  (25%) 97  (49%) 
1617 – 1Q 224 33  (15%) 63  (28%) 128  (57%) 
1617 – 2Q 194 11  (6%) 43  (22%) 140  (72%) 
1718 – 1Q 136 14  (10%) 37  (27%) 85  (63%) 
1718 – 2Q 193 20  (10%) 42  (22%) 131  (68%) 

*No hi ha signatura però abans de la classe ja s’havia introduït la 
incidència de docència i l’acció correctora corresponent a l’aplicatiu 

d’incidències de docència. 
**No hi ha signatura però després de la classe el professor o coordinador 

han introduït el motiu de la incidència i l’acció correctora a l’aplicatiu 
d’incidències de docència. 

Taula 10.  Nombre total d’incidències de no signatura 
 

 

Les dades de la Taula 10 mostren que, a excepció del curs en que es va posar en 

marxa, els percentatges de faltes justificades i injustificades es mantenen estables.  

Atès que el percentatge de faltes injustificades és excessiu i que en general afecta 

sempre al mateix grup de professors, enguany s’ha demanat als responsables dels 

departaments afectats que ens fessin arribar un escrit explicant l’elevat nombre de 

faltes injustificades i demanant també la seva col·laboració per sensibilitzar als 

professors de la importància de signar el full d’assistència.  Segons les explicacions 

rebudes, en alguns cassos la manca de signatures és deguda a oblits, en d’altres a 

canvis de lloc de docència i en alguns casos hi ha professors que es neguen a signar 

al·legant que no hi ha consens a la UPC sobre el tema. 

 

 

Incidències de docència 

 

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

https://www.fnb.upc.edu/user/login?destination=content/pdi-incidencies-docencia) es va 

posar en marxa el novembre de 2011.  La seva activitat s’ha incrementat a partir de 

la implantació del procediment de no signatures (curs 1516-2Q).   
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Curs 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 
Quadrim. 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 1Q 2Q 

N 1 6 15 10 9 8 2 2 14 105 131 82 77 85 

Taula 11.  Nombre total d’incidències de docència introduïdes a l’aplicatiu 
 

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

relacionades amb el procediment de control d’assistència docent. 

 

Els diferents tipus d’incidències que justifiquen les no signatures es mostren a la 

següent taula: 

 

   1516_2Q 1617_1Q 1617_2Q 1718_1Q 1718_Q2 

Oblit  16 32 16 26 13 

Canvi aula 18 12 31 14 18 

Viatges i altres temes professionals 29 37 6 8 9 

Error full 12 18 5 4 9 

Visita 3 6 3 7 11 

Motius personals 9 5 11 2 6 

Indisposició o motius mèdics 6 2 2 7 4 
Institucional (actes FNB, reunions 
UPC,...) 6 9 1 2 4 

Altres 6 10 7 7 11 

Total 105 131 82 77 85 

Taula 12.  Incidències de docència: Justificacions de les no signatures 
 

Canvi aula:  Inclou les classes realitzades a les aules informàtiques o laboratoris i que comporten 

la no signatura a l’aula habitual de docència.  També inclou els canvis d’aula per a la realització 

d’exàmens parcials. 

Visites:  Les visites del curs 17/18 s’han realitzat a MB92, CCC Besós, “Punta Mayor” i un altre 

vaixell, Museu Marítim, unes drassanes,  la Torre de Salvament,  l’ETSEIB  (taller electrotècnia, 

laboratori d’alta tensió, laboratori electricitat) i simulador de rem al RCMB 

Motius personals: El curs 17/18 inclouen un naixement, funerals, assistència a familiars,... 

Viatges: Inclouen els deguts a congressos, participació en projectes europeus, tribunals de tesis 

i altres viatges professionals. 

Institucional:  Fa  referència  a  canvis  de  classe  degudes  als  actes  de  l’FNB  (Inauguració  curs, 

jornada acollida, IEB Meeting de la IAMU), auditories externes i reunions UPC (rectorat,...). 
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Altres:  El curs 17/18 aquestes corresponen a assistència a judicis (2), professors nous que no 

sabien que calia signar (2), problemes amb el simulador (1), incompareixença dels alumnes a la 

classe  (1),  finalització  del  curs  (4),  assistència  a  formació  (1),  vaga  (4)  i  incidències 

meteorològiques (3). 

 

 

 

 

Les següents taules mostren les principals accions correctores adoptades: 

 

   1516_2Q 1617_1Q 1617_2Q 1718_1Q 1718_2Q 

Cap 38 58 49 46  53 

Recuperar un altre dia 29 30 15 22  12 

Consultar amb els 
estudiants 14 18 7 2  11 

Assignar treballs 10 6 3 1  3 

Allargar classes 9 8 4 5  4 

Ajuntar grups 3 2 4 0  2 

Substitut    1  0 

Altres 2 9 0 0  0 

Total 105 131 82 77  85 

Taula 13.  Incidències de docència: Mesures correctores de les no signatures 
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1516_2Q 1617_1Q 1617_2Q 
Aules de recuperació 27 26 18 
Percentatge sobre el nombre total d’incidències 26% 20% 22% 

Taula 14.  Incidències de docència: Reserva d’aules per a la recuperació de classes 
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10. SEGUIMENT DELS INDICADORS DELS PROCESSOS 
 

 

Punts de docència 

 

L’evolució dels punts de docència destinats a l’FNB es mostra a la següent taula: 

 

Curs Punts de docència 
2014/2015 3.250,0 
2015/2016 3.285,0 
2016/2017 3.483,9 
2017/2018 3.484,0 
2018/2019 3.484,0 

Taula 15.  Punts de docència 
 

El curs 2018/2019 per primera vegada han començat simultàniament totes 6 

titulacions (3 graus i 3 màsters).  Enguany s’ha aconseguit que els màsters MUGOIEM 

i MUNGTM passin a tenir oferta anual, tot i que en modalitat semipresencial.   

 

 

Nota de tall 

 

La següent taula mostra l’evolució de la nota de tall 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
GESTN 5.332 5.44 5.970 5.020 5.020 
GTM 5.800 5.000 5.000 5.000 5.000 

GNTM 7.500 6.837 6.355 5.626 6.469 

Taula 16.  Nota de tall 
 

 

Enquesta als estudiants de nou ingrés 

 

La UPC realitza una enquesta biennal als estudiants de nou ingrés per conèixer 

perquè s’han matriculat en el grau en que ho han fet i per conèixer el seus centre de 

procedència (http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/).   
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Enguany l’enquesta es va portar a terme durant les Jornades d’Acollida (i per als 

estudiants de GTM que es van incorporar més tard, se’ls va obrir l’enquesta el primer 

dia de classe).  A continuació es mostren alguns resultats i es comparen amb els 

obtinguts el 2016. 

 

La participació ha estat del 41.9% a GESTN, 39.5% a GNTM i 18.6% a GTM.  El 2016 

aquesta va ser del 56.4% a GESTN, 12.8% a GNTM i 30.8% a GTM. 

 

A continuació es mostren els resultats de les diferents preguntes i es comparen amb 

els resultats de l’enquesta anterior. 

 

Estudis cursats 2016 2018  
Batxillerat 82.1% 84.5%  
CFGS 15.4% 14%  
Altres 2.6% 1.6%  

 

Pel que fa als centres de procedència destaca l’IE de Capacitació Nàutica-pesquera 

de Catalunya amb 11 estudiants, i l’Institut Bisbe Sivilla de Calella amb 3 estudiants. 

Altres centres que han aportat 2 estudiants són de Sant Sadurní d’Anoia, Mataró, 

Gavà, Amposta, Barcelona (Sagrat Cor), Barcelona (Joan Pelegrí), Barcelona (Costa 

i Llobera), i Barcelona (Frederic Mistral). 

 

Per què has escollit aquests estudis? 2016 2018  
Són els que més m’agraden 89.7% 50%  
Són estudis amb una bona sortida laboral 15.4% 27.6%  
Me’ls han recomanat - estudiants 2.6% 6.8%  
Me’ls han recomanat - Família 2.6% 3.6%  
Altres 2.6% 11.5%  

 

A la resposta “Altres” els motius que donen és el vincle amb el mar, perquè no els 

arribava la nota, per canviar de titulació un cop dins i per la ubicació de la Facultat. 

 

Quan vas decidir fer aquests estudis? 2016 2018  
Durant batxillerat/CGFS 51.3% 41.1%  
Moment de triar opció universitària 17.9% 26.4%  
Durant ESO 15.4% 10.9%  
Sempre els he volgut fer 10.3% 9.3%  
Al Saló de l’Ensenyament - 3.9%  
Altres 5.1% 7.8%  
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“Altres” en aquest cas acostuma a ser un canvi de carrera o arrel d’un feina anterior 

relacionada a el mar. 

 

Només un 18.6% ha participat a les activitats d’orientació dels estudis a la UPC (el 

2016 van ser el 28.2%).  Aquestes activitats han estat les següents: 

 

En quines activitats d’orientació als estudis has 
participat? 2016 2018  

Jornades de portes obertes 54.5% 52.8%  
Saló d’Ensenyament 0% 27.8%  
Xerrades informatives del PDI de la UPC al meu 
centre de secundària 54.5% 5.6%  

 

Quins canals has utilitzat per informar-te? 2016 2018  
Web UPC 87.2% 44.6%  
Web FNB 33.3% 20.9%  
Xarxes (Facebook, Twitter,...) 15.4% 4.8%  
Cercadors (Google,...) 33.3% 13.3%  

 

Què creus que t’aportarà la teva estada a la UPC? 2018 
Adquirir una formació de qualitat i prestigi 31.0% 
Optar a una bona feina al mercat laboral 25.8% 
Poder realitzar pràctiques en empreses 17.5% 
Poder fer estades internacionals 15.0% 
Poder participar en projectes de coop. i desenv. i/o de sostenibilitat 10.5% 

 

De què t’agradaria treballar quan acabis? 2018 
Treballar en un vaixell 27.2% 
Treballar a l’empresa privada 16.9% 
Treballar en instal·lacions portuària 15.2% 
Treballar en la meva pròpia empresa 13.4% 
Treballar en unes drassanes 9.3% 
Treballar en el sector de l’energia 5.9% 
Treballar en l’administració pública 5.2% 
Treballar en una societat de classificació 2.4% 

 

 

Indicadors dels graus 

 

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 WINDAT 

(Indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions, 

http://winddat.aqu.cat/).  En el moment de fer l’informe cap dels dos tenen les dades 
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corresponents al curs 2017/2018, per tant a continuació s’inclouen les dades del llibre 

de dades de la UPC. 

 
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 

 

 

GTM 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Oferta de places 40 40 40 40 40 40 

Estudiants nous  43 49 42 41 30 

Estudiants totals  127 156 167 168 166 
EETC   128 125 109,1 124,3 

       
Taxa d'èxit % 80,4 81,8 78,6 73,3 76,3 - 
Taxa de rendiment % 74,8 78,8 73,9 67,3 69,8 - 
Taxa d'abandonament % - - 55,3 36,1 34,9 30,6 
Taxa de graduació % - - 10,5 16,7 7 24,5 
Taxa d'eficiència % - 92,5 95,8 86,9 87,9 86,7 
Titulats  2 7 10 8  
       
PDI permanent doctor 18 20 26 26 26  
PDI permanent no doctor 6 6 5 5 4  
PDI lector 1 0 1 0 1  
PDI associat doctor 2 2 2 7 6  
PDI associat no doctor 10 10 12 12 15  
PDI altres doctor 3 2 2 2 2  
% HIDA del PDI amb tram de docència viu 57,2 67,6 65,3 69 53,9  
% HIDA del PDI amb tram de recerca viu 19,7 23,1 21,7 22,8 18  

EETC:  Estudiants equivalents a temps complet 
HIDA:  Hores impartides de docència 

Taula 17.  Indicadors del GTM 
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GNTM 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Oferta de places 45 45 45 50 50 50 

Estudiants nous  58 51 52 62 55 

Estudiants totals  187 223 223 248 242 
EETC   191,8 184,7 211,9 193,1 

       
Taxa d'èxit % 93,5 95,4 94,0 88,4 93  
Taxa de rendiment % 92,4 93,9 90,2 84 88.7  
Taxa d'abandonament % - - 25,5 24,1 21,4 21,7 
Taxa de graduació % - - 36,2 50 42,9 51,7 
Taxa d'eficiència % - 94,5 96,2 96,5 96,9 96,3 
Titulats  7 30 30 27  
       
PDI permanent doctor 18 20 21 21 21  
PDI permanent no doctor 2 1 2 2 2  
PDI lector 2 1 2 1 1  
PDI associat doctor 2 4 4 5 7  
PDI associat no doctor 13 12 14 14 14  
PDI altres doctor 0 1 0 1 0  
% HIDA del PDI amb tram de docència viu 37,1 39 46,5 45 43,2  
% HIDA del PDI amb tram de recerca viu 16,5 18 24,7 21,9 12,2  

Taula 18.  Indicadors del GNTM 
 

GESTN 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Oferta de places 60 60 60 60 60 60 

Estudiants nous  71 66 59 69 60 

Estudiants totals  251 283 295 300 310 
EETC   239,3 240,5 231 260,6 

       
Taxa d'èxit % 83,3 84 85,2 82,9 88  
Taxa de rendiment % 80,7 82 78,4 79 83,3  
Taxa d'abandonament % - - 24,2 19,7 25,8 30,8 
Taxa de graduació % - - 24,2 36,6 56,1 42,3 
Taxa d'eficiència % - 94,8 95 91,2 90,7 90,6 
Titulats  14 19 55 40  
       
PDI permanent doctor 19 20 24 24 26  
PDI permanent no doctor 4 5 4 4 3  
PDI lector 1 0 1 0 1  
PDI associat doctor 2 2 3 7 8  
PDI associat no doctor 12 12 11 10 15  
PDI altres doctor 2 2 2 2 2  
% HIDA del PDI amb tram de docència viu 56,8 61 54,9 60,5 48,7  
% HIDA del PDI amb tram de recerca viu 23,1 26,2 27,7 26 19  

Taula 19.  Indicadors del GESTN 
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Indicadors dels màsters 
 

Degut a la baixa demanda, des del curs 2016/2017 l’entrada al MUNGTM i al 

MUGOIEM és comuna (Pla 2016) i, a canvi de la posada en marxa del MUENO el curs 

17/18, la UPC va establir que l’oferta dels dos primers fos biennal a partir del curs 

17/18.  El 2017, aprofitant el canvi d’equip rectoral, l’FNB va arribar a un acord amb 

la UPC per a recuperar l’oferta anual del MUNGTM i el MUGOIEM a canvi de passar-

los a la modalitat semipresencial.  L’oferta anual es mantindrà uns quants cursos per 

tal de donar temps a que el canvi de modalitat faci incrementar la demanda. 

 

Les dades disponibles al llibre de dades de la UPC sobre els estudis de Màster són: 

 

MEM / MUGOIEM  14/15 15/16 16/17 17/18  16/17 17/18 18/19 

Oferta de places  20 20 - -  20 0 20 

Preinscripció  17 19 - -  12 0 8 

Estudiants nous  9 9 - -  7 0 6 

Estudiants totals  9 14 9 2  8 8  

EETC  7,7 8,3 3,5 0,7  7,8 3,7  

          

Crèdits ordinaris matriculats 
per 1a vegada 

 
459 486 163,5 30  470 211  

Crèdits ordinaris matriculats 
per 2a vegada 

 
0 13,5 40,5 12  0 10  

          

Taxa d’èxit %  92,6 93,9 93,8 -  100   

Taxa de rendiment %  69,6 82,4 75,5 -  100   

Taxa d'abandonament %  - - 44,4 14,3  -   

Taxa de graduació %  - - 22,2 14,3  -   

Taxa d'eficiència %  - - 94,5 90,9  - 98  

Titulats  - - 2   -   

          

PDI permanent doctor  7 10 3 -  7   

PDI permanent no doctor   3 3 1 -  2   

PDI associat doctor  2 1 0 -  1   

PDI associat no doctor   0 1 1 -  2   

% HIDA del PDI amb trams 
vius de docència 

 
70.9 68,4 60 -  74,7   

% HIDA del PDI amb trams 
vius de recerca 

 
6,7 8,9 17,1 -  67,6   

Taula 20.  Indicadors del MUGOIEM 
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MENTM / MUNGTM  14/15 15/16 16/17 17/18  16/17 17/18 18/19 

Oferta de places  30 30 - -  30 0 30 

Preinscripció  16 28 - -  13 0 37 

Estudiants nous  10 16 - -  11 0 24 

Estudiants totals  10 25 16 9  11 9  

EETC  8,9 20 7,1 2,2  10,3 3,3  

          

Crèdits ordinaris matriculats 
per 1a vegada 

 
550,5 1195,5 403,5 93  617 195  

Crèdits ordinaris matriculats 
per 2a vegada 

 
- - 21 36  0 0  

          

Taxa d’èxit %  100 99,2 100 -  100   

Taxa de rendiment %  98,9 97,4 90,1 -  99   

Taxa d'abandonament %  - - 10 6,2  -   

Taxa de graduació %  - - 60 81,2  -   

Taxa d'eficiència %  - 98,9 99,1 91,6  - 100  

Titulats  - 6 7 -  -   

          

PDI permanent doctor  4 7 5 -  6   

PDI permanent no doctor  2 2 0 -  2   

PDI lector  0 0 0 -  1   

PDI associat doctor  2 1 1 -  1   

PDI associat no doctor  3 5 2 -  5   

% HIDA del PDI amb trams 
vius de docència 

 
44,3 42,7 30,6 -  46,9   

% HIDA del PDI amb trams 
vius de recerca 

 
11,4 11,8 - -  8,6   

Taula 21.  Indicadors del MUNGTM 
 

 

MUENO  17/18 18/19 

Oferta de places  30 35 

Preinscripció  57 39 

Estudiants nous  41 26 

Estudiants totals  41 61 

EETC  32,8  

Taula 22.  Indicadors del MUENO 
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Indicadors de mobilitat 

 

Pel que fa a la mobilitat, la Taula 23 mostra el repartiment dels estudiants incoming 

i outgoing per programes en els darrers cursos. 

 

Mobilitat 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

          
Outgoing Erasmus KA103 8 15 5 25 16 28 15 24 17 

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

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

Total Outgoing 10 20 9 33 24 31 22 30 22 
          

Incoming Erasmus KA103 8 11 14 5 4 6 15 3 9 

Incoming SICUE-SÈNECA 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

Incoming NINGBO - - - - - - - - 3 

Total Incoming 9 12 15 5 4 6 15 3 15 
          

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

Taula 23.  Detall dels estudiants outgoing i incoming 
 

 

Pel que fa a l’índex de satisfacció del estudiants outgoing del programa Erasmus, 

encara no disposem de les dades del curs 17/18.  Per tant, la següent taula mostra 

els resultats disponibles en el moment d’elaborar aquest informe. 

 

 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
GESTN 4.6 - 4.7 -  
GNTM 4.6 - 4.5 -  
GTM 4 - - -  

Taula 24.  Satisfacció dels estudiants outgoing (Erasmus) 
 

 

Pel que fa a la mobilitat dels professors, a la Taula 25 es mostra l’evolució del nombre 

de professors visitants incoming. 
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 16/17(*) 17/18 18/19 
Prof. ERASMUS K107 3 4 6 
Prof. Univ. Ningbo 0 1 1 

(*) Segon quadrimestre 

Taula 25.  Mobilitat de professorat incoming 
 

 

Convenis amb empreses.  Hores i remuneració dels convenis 

 

La següent taula mostra les dades disponibles en el moment d’elaborar el present 

informe. 

 

Curs 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Nº de 
Convenis 
finalitzats 

41 38 51 86 113 115 137 

Total 
estudiants 

34 33 45 75 84 100 128 

Total en € 10.750,82 11.112,51 9.389,13 12.265,51 21.083,5 31.283,27 37.545,07 
Total hores 15.893 13.927,5 20.931 37.535 42.104 43.505 54.177 

Taula 26.  Convenis 
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11. RETROACCIÓ DE LES PARTS INTERESSADES 
 

Enquestes de satisfacció triennals de la UPC 

 

La UPC fa una enquesta triennal de satisfacció als estudiants, al PDI i al PAS.  

L’enquesta als estudiants es va portar a terme el març de 2017 i ja es va analitzar a 

l’informe de qualitat anterior.  Aquest any, el mes d’abril de 2018, es va portar a 

terme l’enquesta de satisfacció als col·lectius de PDI i PAS amb una participació del 

44.6% (33 respostes d’una població de 74) per al PDI i del 55% (11 respostes d’una 

població de 20) per al PAS. 

 

Els resultats es comparen amb els obtinguts a la darrera enquesta, el novembre de 

2015.  Es mostren les mitjanes, en una escala de valoració de 1 (molt insatisfet) a 5 

(molt satisfet). 

 

Satisfacció PDI graus 2015 2018  
Estudiantat    
El perfil d’ingrés des estudiants 3,44 3,2  
El treball i la dedicació dels estudiants 3,11 2,77  
La utilitat de les tutories 3,31 3,32  
Els resultats de l’aprenentatge obtinguts pels estudiants en les 
matèries 

3,72 3,45  

Estructura    
L’estructura del pla d’estudis (assignatures) i matèries i el seu pes 3,39 3,52  
L’organització del desplegament del pla d’estudis (grups, horaris, 
etc) 

4,06 3,9  

L’adequació de l’enfocament, l’organització i l’avaluació dels 
TFG/TFM 

3,93 3,86  

El perfil de competències (resultats d’aprenentatge previstos) en 
la titulació 

3,53 3,57  

Coordinació i avaluació    
Coordinació docent entre assignatures a les titulacions en que 
participeu 

3,76 3,47  

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

- 3,27  

 

Satisfacció PDI màsters 2015 2018  
Estudiantat    
El perfil d’ingrés des estudiants 3,44 3,38  
El treball i la dedicació dels estudiants 3,11 3,06  
La utilitat de les tutories 3,31 3,25  
Els resultats de l’aprenentatge obtinguts pels estudiants en les 
matèries 

3,72 3,69  
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Estructura 2015 2018  
L’estructura del pla d’estudis (assignatures) i matèries i el seu pes 3,39 3,33  
L’organització del desplegament del pla d’estudis (grups, horaris, 
etc) 

4,06 3,56  

L’adequació de l’enfocament, l’organització i l’avaluació dels 
TFG/TFM 

3,93 3,73  

El perfil de competències (resultats d’aprenentatge previstos) en 
la titulació 

3,53 3,67  

Coordinació i avaluació    
Coordinació docent entre assignatures a les titulacions en que 
participeu 

3,76 3,38  

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

- 3,31  

 

Satisfacció PDI graus i màsters 2015 2018  
Recursos i suport    
Els recursos docents disponibles (aula, ordinadors, projector, etc) 3,22 3,42  
El campus virtual de suport a la docència de la UPC (ATENEA)  4,25  
Els equipaments docents dels laboratoris necessaris per 
desenvolupar la vostra docència 

3,33 3,22  

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

3,69 3,59  

Suport institucional (formació, ajuts, mobilitat, etc) per al 
desenvolupament de l’activitat docent 

3,76 3,4  

Conec l’existència del SAIQ per a la millora de les titulacions (% 
afirmatiu) 

- 81,3%  

Les meves opinions es tenen en compte (% afirmatiu) - 3,65  
Satisfcció dels ensenyaments de nàutica i marina amb el conveni 
STCW 

- 3,83  

Pràctiques externes - 3,00  
Els estudiants surten ben preparats de l’FNB - 3,68  

 

 

Satisfacció PAS 2015 2018  
Suport al desenvolupament de les funcions    
L'efectivitat dels mecanismes interns d'informació i/o comunicació 
respecte a temes que afecten la meva activitat 

3.4 3.27  

La formació per desenvolupar les funcions del meu lloc de treball  3.36  

La coordinació interna pel que fa a la planificació acadèmica dels 
estudis (normatives, calendaris, horaris, recursos per a l'activitat 
docent, ...) 

3.33 3.89  

La coordinació interna pel que fa a la gestió dels procediments 
acadèmics (accés i admissió, matrícula, beques i ajuts, mobilitat, 
pràctiques, avaluació estudiantat, tractament d'incidències...) 

3.0 3.4  

La coordinació interna pel que fa a mecanismes de seguiment i 
millora (plans estratègics, memòries, informes de seguiment i 
acreditació de titulacions, Sistema de Garantia Interna de la 
Qualitat...) 

- 3.5  
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Recursos    
Les instal∙lacions (il∙luminació, espai, soroll, climatització, 
ventilació...) per realitzar la meva feina 

- 3.27  

Els recursos materials i tècnics (mobiliari, equipament informàtic, 
reprografia...) per realitzar la meva feina 

- 3.18  

Els serveis (bar,neteja...) - 3.00  

Qualitat i implicació en la millora -   
Entre els objectius de la meva unitat és prioritària la millora de la 
qualitat 

- 3.64  

Les meves opinions i suggeriments es tenen en compte per a 
millorar el funcionament de la meva unitat 

- 3.45  

Conec l'existència del Sistema de Garantia Intern de Qualitat del 
teu centre docent per a la millora de les titulacions?  (% de 
respostes afirmatives) 

- 54,5%  

En general, estic satisfet/a de treballar en aquesta unitat  4.2 3.73  

 

 

Enquestes de satisfacció als graduats 

 

La UPC fa una enquesta anual de satisfacció dels graduats.  A continuació, els 

resultats dels graduats el 16/17 es comparen amb els de les darreres edicions.   

 

  13/14  14/15  15/16  16/17   

L’estructura  del  pla  d’estudis  ha  permès  una 
progressió adequada del meu aprenentatge 

GESTN  3.25  3.5  3.2  3.83   

GTM  ‐  3  2.33  2   

GNTM  ‐  3.33  3.57  3.15   

FNB  3.5  3.53  3.2  3.24   

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

GESTN  3,5  4,5  3,35  4   

GTM  ‐  5  3  2,5   

GNTM  ‐  3,67  3,71  3,46   

FNB  3,5  4,17  3,4  3,52   

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

GESTN  4,25  4,5  3,3  3,67   

GTM  ‐  3  3,33  2,5   

GNTM  ‐  2,33  3,29  3,23   

FNB  4,25  3,17  3,3  3,29   

Taula 27.  Satisfacció general dels graduats 
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  13/14  14/15  15/16  16/17   

Estic satisfet/a amb el professorat 

GESTN  3,5  4  3  2,5   

GTM  ‐  4  1,67  3   

GNTM  ‐  3,33  3,71  3,08   

FNB  3,5  3,67  3,03  2,9   

La  metodologia  docent  emprada  pel  professorat  ha 
afavorit el meu aprenentatge 

GESTN  3,25  2,5  2,85  3,17   

GTM  ‐  4  2,33  3   

GNTM  ‐  2,67  3,43  2,92   

FNB  3,25  2,83  2,93  3   

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

GESTN  2,5  2  2  2  = 
GTM  ‐  4  1  3,5   

GNTM  ‐  3,33  2,71  2,67   

FNB  2,5  3  2,07  2,58   

Taula 28.  Satisfacció dels graduats amb el professorat i les tutories 
 

 

  13/14  14/15  15/16  16/17   

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

GESTN  4  4  3,5  3,67   

GTM  ‐  4  2,33  4   

GNTM  ‐  4,33  3,14  3,46   

FNB  4  4,17  3,3  3,57   

La  formació  rebuda  m’ha  permès  millorar  les  mebes 
competències personals 

GESTN  4,25  4,5  3,53  4,33   

GTM  ‐  4  2,33  3,5   

GNTM  ‐  4  2,71  3,69   

FNB  4,25  4,17  3,21  3,86   

La  formació  rebuda  m’ha  permès  millorar  les  meves 
capacitats per a l’activitat professional 

GESTN  3,75  3,5  3,74  3,33   

GTM  ‐  4  2,33  3   

GNTM  ‐  4  3,71  3,77   

FNB  3,75  3,83  3,59  3,57   

Taula 29.  Satisfacció dels graduats amb les competències 
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  13/14  14/15  15/16  16/17   

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

GESTN  2,5  4  2,7  2,67   

GTM  ‐  5  2  2,5   

GNTM  ‐  2,67  3,29  3,54   

FNB  2,5  3,5  2,77  3,19   

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

GESTN  3,75  4,5  3,44  4,17   

GTM  ‐  5  2,67  5   

GNTM  ‐  4  3,29  3,92   

FNB  3,75  4,33  3,32  4,1   

Els  serveis  de  suport  a  l’estudiant  (informació, 
matriculació, tràmits acadèmics, beques, orientació, etc.) 
m0han ofert un bon assessorament i atenció 

GESTN  2,75  2  2,55  2,83   

GTM  ‐  4  1,33  3,5   

GNTM  ‐  2,33  2,5  3,15   

FNB  2,75  2,5  2,41  3,1   

He  rebut  resposta  adequada  de  les  meves  queixes  i 
suggeriments 

GESTN  2,25  1  2,86  3,33   

GTM  ‐  2  1,67  2,5   

GNTM  ‐  3  2,8  3,23   

FNB  2,25  2,17  2,68  3,17   

La informació referents a la titulació al web és accessible i 
m’ha resultat útil 

GESTN  3,25  4,5  3,53  4,17   

GTM  ‐  5  2  3   

GNTM  ‐  3,67  3,43  3,15   

FNB  3,25  4,17  3,34  3,43   

Taula 30.  Satisfacció dels graduats amb els serveis universitaris 
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  13/14  14/15  15/16  16/17   

El campus virtual ha facilitat el meu aprenentatge 

GESTN  3,5  5  3,89  4,17   

GTM  ‐  5  3,33  4   

GNTM  ‐  4,67  3,86  4,08   

FNB  3,5  4,5  3,83  4,1   

Els  sistemes  d’avaluació  han  permès  reflectir 
adequadament el meu aprenentatge 

GESTN  3,5  3  3,05  3   

GTM  ‐  4  3  2,5   

GNTM  ‐  3,67  3  3,33   

FNB  3,5  3,5  3,03  3,15   

Taula 31.  Satisfacció dels graduats amb el campus digital i el sistema d’avaluació 
 

 

  13/14  14/15  15/16  16/17   

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

GESTN  1  5  2,08  5   

GTM  ‐  5  1,67  3   

GNTM  ‐  2,67  3,43  3,75   

FNB  1  3,6  2,43  3,73   

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

GESTN  3  4  3,46  3   

GTM  ‐  4  3,33  5   

GNTM  ‐  ‐  3,33  3,67   

FNB  3  4  3,35  3,67   

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

GESTN  3,25  4,5  3,89  3,67   

GTM  ‐  5  3,33  3,5   

GNTM  ‐  3,67  3,29  3,31   

FNB  3,25  4,17  3,68  3,43   

Taula 32.  Satisfacció dels graduats amb les pràctiques externes, la mobilitat i els 
TFGs 

 

 

 

 

 



 
INFORME ANUAL DE QUALITAT - 2018 

 

 
 

 
 
Desembre 2018 Facultat de Nàutica de Barcelona 45/63 
 

  13/14  14/15  15/16  16/17   

Estic satisfet/a amb la titulació 

GESTN  3,75  4  3,28  3,83   

GTM  ‐  4  2,33  2,5   

GNTM  ‐  3,33  3,57  3,46   

FNB  3,75  3,67  3,25  3,48   

Si  tornés a  començar  triaria  la mateixa  titulació  (% de 
respostes afirmatives) 

GESTN    0  65  100   

GTM    100  0  33,33   

GNTM    66,67  85,71  76,92   

FNB    50  63,33  77,27   

Si tornés a començar triaria la mateixa universitat (% de 
respostes afirmatives) 

GESTN    100  45  66,67   

GTM    100  33,33  33,33  = 
GNTM    33,33  0  66,67   

FNB    66,67  46,67  54,55   

Taula 33.  Valoració global de la satisfacció dels graduats 
 

 

Enquestes de satisfacció amb els serveis de l’FNB 

 

Del 8 al 31 d’octubre de 2018 l’FNB va portar a terme l’enquesta de satisfacció amb 

els serveis de l’FNB adreçada als col·lectius d’estudiants, PAS i PDI.  Els resultats 

complets, incloent les respostes lliures, es poden consultar a l’apartat de qualitat de 

la web de l’FNB.  Aquí només es mostra el resultat a la pregunta clau 

 

Estudiants  2013  2015  2018 

En general, els serveis que ofereix l’FNB als 
estudiants són uns serveis de qualitat 

3.49  3.23  3.46 

 

PAS  2018 

Grau de satisfacció amb el fet de treballar a l'FNB  4.24 
 

PDI  2018 

En general, els serveis que ofereix l’FNB al PDI són uns serveis de 
qualitat 

3.68 

Taula 34.  Valoracions globals a l’enquesta de serveis de l’FNB 
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Enquestes de docència 

 

Enguany l’FNB ha portat a terme enquestes pròpies als màsters amb l’ajut de l’eina 

my-enquesta per tal de conèixer el desenvolupament d’aquests estudis, especialment 

del MUENO atès que el nombre d’estudiants als altres dos màsters era molt baix i el 

nivell de participació ha estat més baix encara.  Les preguntes d’aquestes enquestes 

es mostren a continuació.  Les respostes lliures ens han donat informació molt 

valuosa del nivell de compliment de les expectatives dels estudiants amb el nou 

màster.  En general, els estudiants del primer quadrimestre del curs 17/18 s’han 

mostrat molt satisfets. 

 
Sobre l’assignatura: 

Indica quin ha estat el teu percentatge d’assistència a classe: 
Menys del 20%, Entre 20% i 40%, Entre 40 i 60%, Entre 60% i 80%, Més del 80% 
Si ha estat baix, indicar per què:  [   ] 
L’horari t’ha anat bé? [Sí/No] 
Si és que no, quin horari s’adaptaria millor a les teves necessitats?  [   ] 
Creus que els continguts de l’assignatura són adients?  [Sí/No] 
Si és que no, donar detalls:  [   ] 
Creus que el nivell de l’assignatura és adient?  [Sí/No] 
Si és que no, donar detalls:  [   ] 
Els materials han estat adients?  [Sí/No] 
Si és que no, donar detalls:  [   ] 
Si has fet els estudis de Grau a l’FNB, constates que manca algun coneixement previ 
per assolir millor aquesta matèria?  Sí/No] 
Si és que sí, donar detalls:  [   ] 
El teu interès en la matèria ha augmentat com a resultat d’aquest curs   [Sí/No] 
Has après coses que consideres valuoses?   [Sí/No] 
Valora l’assignatura de 0 a 10:   [   ] 
Comentaris lliures (indicar els 3 aspectes que hagin resultat més satisfactoris i 3 
aspectes que s’hagin de millorar):  [    ] 

Sobre el professor/a: 
Si hi ha més d’un professor, quin percentatge de l’assignatura ha fet?  [  ] 
El professor ha vingut tots els dies a classe?   [Sí/No] 
Si és que no, quants dies ha faltat aproximadament?  [  ] 
El professor ha fet totes les hores de classe?   [Sí/No] 
Si és que no, quantes hores setmanals creus que ha fet en mitjana?   [  ] 
El mètode d’avaluació s’ha ajustat al que indica la fitxa docent de l’assignatura?  [Sí/No] 
Els resultats de les proves d’avaluació realitzades,  
S’han publicat a Atenea?   [Sí/No] 
S’han publicat dins el termini de 15 dies?   [Sí/No] 
El professor ha atès adequadament els estudiants? [Sí/No] 
Si és que no, donar detalls:  [   ] 
El professor ha seguit el temari que s’hi indica la fitxa docent de l’assignatura?  [Sí/No] 
Si és que no, donar detalls:  [   ] 
Creus que el coneixement del professor de la matèria és adient?   [Sí/No] 
Si és que no, donar detalls:  [   ] 
Creus que la metodologia emprada pel professor és adient? ?  [Sí/No] 
Si és que no, donar detalls:  [   ] 
Comentaris lliures:  [  ] 
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D’altra banda, la UPC porta a terme enquestes quadrimestrals per conèixer el grau 

de satisfacció dels estudiants amb les assignatures i actuació docent del PDI.   

 

Les següents figures mostren els resultats obtinguts a les enquestes quadrimestrals 

de valoració de les assignatures per al passat curs 17/18.  La pregunta que es mostra 

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

és de 1 a 5. 

 
Valoració de les Assignatures 

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

P2. L'avaluació es correspon amb els objectius i el nivell de l'assignatura 

P3. En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura (PREGUNTA CLAU) 
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Les següents figures mostren els resultats obtinguts a les enquestes quadrimestrals 

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

passat curs 17/18  La pregunta que es mostra és la P2: Penso que el/la professor/a 

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

 
Actuació docent del professorat 

P1. Es mostra accessible per a la realització de consultes sobre la matèria 

P2. Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent 

 

 
 

 
 

Enguany, l’FNB ha fet arribar una carta de felicitació a tots els professors/es que han 

obtingut valoracions de 5 en alguna assignatura.  També s’ha parlat (des de l’equip 
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directiu o representant departamental) amb els professors afectats per valoracions 

molt baixes. 

 

La següent taula mostra l’evolució per a totes les titulacions. 

 

  12/13  13/14  14/15  15/16  16/17  17/18   
En conjunt estic satisfet amb aquesta 
assignatura 

GESTN  3.1  3.1  3.3  3.4  3.4  3.67   

GTM  3.3  3.2  3.2  3.4  3.4  3.71   

GNTM  3.3  3.4  3.3  3.6  3.4  3.59   

MENTM/MUNGTM  ‐  ‐  3.2  3.5  3.5  3.53   

MEM/MUGOIEM    ‐  3.2  3.3  3.4  3.56   

MUENO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3.30   
El/la professor/a que ha impartit aquesta 
assignatura és un/a bon/a docent 

GESTN  3.5  3.5  3.6  3.6  3.7  3.90   

GTM  3.6  3.6  3.4  3.6  3.7  3.88   

GNTM  3.4  3.5  3.6  3.8  3.7  3.85   

MENTM/MUNGTM  ‐  ‐  3.6  3.8  3.8  3.69   

MEM/MUGOIEM  ‐  ‐  3.4  3.6  3.7  3.78   

MUENO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3.88   

Taula 35.  Evolució de la mitjana en les enquestes quadrimestrals de satisfacció 
amb la docència 

 

 

Enquestes de l’Aula Professional 

 

A principi del 2018 vam contactat amb el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat 

(GPAQ) de la UPC per a gestionessin les enquestes dels cursos d’especialitat de l’Aula 

Professional.  Finalment s’ha decidit seguir realitzant-les en paper i des de l’FNB, ja 

que així ens assegurem una participació del 100%. 

 

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

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

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

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

de valoració és de 1 a 5. 
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Les enquestes s’analitzen semestralment (al juliol i al desembre de cada any) per tal 

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

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

professor rep semestralment els resultats corresponents als cursos que ha impartit 

al llarg del darrer període. 

 

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

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

professorat) s’obtenen a partir de les respostes a la Pregunta 1 dels següents 

apartats:   

 

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

positiva 

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

infraestructuras) ha sido adecuada 

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

 

En concret, considerem: 

 

 La mitjana de la P1 (Q1) 

 El percentatge de respostes amb valoració 5 (completament d’acord) a laP1 (Q2) 

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

(completament d’acord) a la P1 (Q3) 

 

L’evolució de l’oferta de cursos i estudiants matriculats es pot veure a la següent taula: 

 

  Nº cursos:  Nº edicions:  Nº estudiants: 

1er semestre 2018 
Externs: 19 
Interns: 5 
Total: 24 

Externs: 55 
Interns: 9 
Total: 64 

Externs: 431 
Interns: 135 
Total: 566 

2on semestre 2017 
Externs: 9 
Interns: 0 
Total: 9 

Externs: 15 
Interns: 0 
Total: 15 

Externs: 142 
Interns: 0 
Total: 142 

1er semestre 2017 
Externs: 16 
Interns: 5 
Total: 21 

Externs: 52 
Interns: 9 
Total: 61 

Externs: 512 
Interns: 90 
Total: 602 

Taula 36.  Evolució del nombre de cursos, edicions i matrícula de l’Aula Professional 
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L’objectiu de qualitat per a l’any 2018 s’ha fixat en obtenir els valors  Q1  4.3, Q2  

53% i Q3  86% en totes les parts de l’enquesta.  Tal i com es pot veure a la Taula 

37, la mitjana dels resultats del primer semestre ha satisfet majoritàriament els 

objectius de qualitat (els indicadors que han quedat per sota de l’objectiu es 

presenten en vermell).   

 

    Valoració    Organització    Professorat 

Indicador    Objectiu  Resultat    Objectiu  Resultat    Objectiu  Resultat 

Q1    4,3  4,52    4,3  4,47    4,3  4,69 

Q2    53%  61,18%    53%  59,1%    53%  75,59% 

Q3    86%  90,5%    86%  85,76%    86%  91,6% 

Taula 37.  Objectius i assoliment per al primer semestre de 2018 

 

A la següent taula es mostren els resultats obtinguts per al segon semestre de 2017 

i que encara no estaven disponibles en el moment d’elaborar l’informe de qualitat de 

l’any 2017. 

    Valoració    Organització    Professorat 

Indicador    Objectiu  Resultat    Objectiu  Resultat    Objectiu  Resultat 

Q1    4,2  4,374    4,2  4,34    4,2  4,5 

Q2    50%  54,52%    50%  45,613%    50%  64,87% 

Q3    85%  85%    85%  92,02%    85%  88% 

Taula 38.  Objectius i assoliment per al segon semestre de 2017 

 

 

Properes enquestes 

 

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

(https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes) el present curs 18/19 es portarà a 

terme l’enquesta de satisfacció dels graduats (gener i febrer) gestionada per la UPC. 

 

Les enquestes de satisfacció als ocupadors les gestiona l’AQU.  El darrer informe de 

2017 està disponible a http://www.aqu.cat/doc/doc_10017455_1.pdf però és molt 

genèric.  Per aquest motiu des de l’FNB estem considerant passar una enquesta 

pròpia a les principals empreses que contracten els nostres titulats.   
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12. SEGUIMENT DELS PROVEÏDORS 
 

S’ha revisat la informació de No Conformitats de l’any 2018.  Pel que fa al Llistat de 

Proveïdors de compres el nivell d’incidències és insignificant.  La totalitat de 

proveïdors del llistat han estat re-avaluats i es consideren aptes. 

 

Per tal de satisfer la Norma ISO 9001:2015, a partir del mes d’octubre de 2018 tots 

els correus de Gestió Econòmica als proveïdors porten el següent missatge: 
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13. SEGUIMENT DEL PLA DE MILLORA 
 

Accions de millora tancades 

 

Pel que fa al Pla de Millora del centre enguany es donen per tancades les següents 

millores presentades a l’autoinforme d’acreditació 2016: 458 (Re-definició del procés 

de captació d’estudiants), 459 (Millora del procés de gestió de pràctiques externes 

del SAIQ), 460 (Millora del procés de gestió i orientació a l’estudiant del SAIQ de 

l’FNB), 461 (Millora del procés d’anàlisi dels resultats del SAIQ), 462 (Aplicar sistemes 

de mesura per a la valoració de la satisfacció dels estudiants envers les activitats 

d’orientació professional), 463 (Aplicar un sistema de quantificació i valoració dels 

resultats de les pràctiques externes (informes dels estudiants)), 464 (Aplicar un 

sistema de quantificació i valoració dels resultats de les pràctiques externes (informes 

d’empresa)), 465 (Garantia de Qualitat dels Programes Formatius) i 495 (Formació 

del professorat sobre tècniques i metodologies d’orientació i tutoria a estudiants).  

Totes elles han comportat modificacions als processos del SAIQ relacionats.   

 

Addicionalment a la revisió dels processos, en el cas de la 485 s’ha definit un nou Pla 

de Promoció; en el cas de 459, 463 i 464 en el seu moment ja es van implementar 

els corresponents canvis a la Normativa de Pràctiques Externes; en el cas de 460 i 

462 s’ha modificat l’enquesta de serveis de l’FNB i s’ha definit un nou Pla d’Orientació 

Professional; en el cas de la 495 s’ha definit un nou Pla d’Acció Tutorial (PAT) i s’han 

realitzat cursos de formació. 

 

 

Accions de millora en curs 

 

La 457 (Actualització simulador DP) encara està oberta, però amb el canvi de 

responsable de l’Aula Professional el mes de setembre de 2018 s’han reprès els 

tràmits per a l’homologació.  Pel que fa a la 498 (Seguiment Treballs Fi de Grau dels 

Estudiants de Mobilitat) s’ha elaborat un nou format per a fer el seguiment i s’està 

estudiant una possible modificació de la normativa acadèmica. 
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Accions de millora obligatòria de l’informe d’acreditació 

 

Les millores 496 (Millorar la facilitat d’accés a la informació professional de la web de 

l’FNB) i 497 (Seguiment de la Qualitat dels Treballs Fi de Grau) són les modificacions 

obligatòries de les quals cal retre comptes en l’Informe de Seguiment del Centre que 

cal presentar a l’AQU el desembre de 2018. 

 

 

Acció de millora 280.M.496.2016 

 

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

portat a terme les següents accions: 

 

 El centre de càlcul ha refet la web de l’FNB (https://www.fnb.upc.edu/) posant a 

la pàgina principal enllaços directes a les titulacions i a la informació més 

consultada.  La Figura 4 mostra la web antiga i la Figura 5 mostra la web nova.  

El disseny de la nova web s’ha fet amb l’objectiu de que fos més atractiva (per 

promocionar els estudis) i més intuïtiva (per facilitar l’accés a la informació). 

 

 Els coordinadors de les sis titulacions i la Cap d’Estudis han revisat i validat la 

informació de totes les titulacions per tal d’assegurar que aquesta és completa i 

fàcil d’accedir i entendre.  Pel que fa a la informació professional, s’ha afegit una 

nova pestanya “Professió regulada” on es llisten les atribucions i s’indica quins 

són els requisits d’accés. 

 

 
Figura 3.  Informació professional 
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Figura 4.  Pàgina web antiga 
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Figura 5.  Pàgina web nova 
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 S’ha afegit un apartat “T’ho expliquem” (https://www.fnb.upc.edu/content/tho-

expliquem) accessible des d’una de les fotos de la pàgina principal on es mostren 

els fluxgrames per a l’obtenció dels títols de pilot, capità, oficial de màquines i 

cap de màquines de la MM. 

 

 S’ha elaborat un document “Estudis Nàutics i Titulacions Professionals” i s’ha 

publicat a la web sota una llicència Creative Commons que explica tots els passos 

que cal fer per aconseguir els certificats d’especialitat i els les títols professionals.  

Indica quins tràmits cal fer, a on i quins són els preus de les taxes.  La primera 

edició és del 2017 i actualment la que està penjada és la segona edició. 

 
 S’ha refet l’apartat de qualitat per tal d’incloure tota la informació del procés de 

verificació, seguiment, modificació i acreditació de les titulacions, i les evidències 

del sistema de qualitat com ara els resultats de les enquestes de satisfacció, els 

indicadors de les titulacions, els plans i els diferents informes. 

 

 

Acció de millora 280.M.497.2016 

 

Per tal de millorar la qualitat dels Treballs Fi de Grau (TFG), s’han portat a terme les 

següents accions: 

 

 S’ha implementat una rúbrica (fitxa d’avaluació) per als TFG que és una versió 

simplificada de la proposada per la AQU en el document “Com elaborar, 

tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster” (Rodríguez i Llanes, 2013) 

(http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf).  Entre els ítems a valorar 

s’han inclòs els punts que l’Informe del Comitè Extern va assenyalar com a 

punts febles dels treballs a l’FNB: 

8. Extensió i pertinença de l'estat de l'art 
9. Extensió i pertinença de la contribució de l'estudiant 
10. Extracció de conclusions 
12. Presència i adequació de càlculs tècnics (si s'escau) 
16. Bibliografia actualitzada, ben referenciada, inclou fonts fiables contrastades 

 

 La Fitxa d’Avaluació per a TFG/TFM es va aprovar el 13/06/2017 en Junta de 

Facultat Ordinària (Acord JF 010/17), se’n va fer difusió a tota la comunitat i 
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des d’aleshores està penjada a l’apartat de Treballs Fi de Grau i Màster de la 

web de l’FNB.  També s’ha canviat la Normativa de TFG per tal de tenir-la en 

compte.   

 

 El 2018 el Centre de Càlcul ha implementat un aplicatiu informàtic per a la 

Fitxa d’Avaluació que és el que s’està fent servir a l’actualitat i que 

directament envia la informació a Gestió Acadèmica i al Vicedeganat de 

Planificació Estratègica i Qualitat..   

 

 

Figura 6.  Fitxa d’Avaluació a la intranet de l’FNB 



 
INFORME ANUAL DE QUALITAT - 2018 

 

 
 

 
 
Desembre 2018 Facultat de Nàutica de Barcelona 59/63 
 

 
 S’ha elaborat i publicat un Manual d’ajut als membres dels tribunals.  Cada 

membre del tribunal emplena els primers tres apartats abans de la lectura i 

el dia de la defensa, en la deliberació, s’emplena el darrer apartat i s’obté la 

qualificació final. 

 

 S’han establert xerrades informatives sobre l’elaboració dels TFGMs per part 

de Gestió Acadèmica, Biblioteca, Cap d’Estudis i Vicedeganat de Qualitat.  A 

l’apartat de treballs Fi de Grau i Màster de la web està disponible la presentació 

de la xerrada que es va dur a terme el 13/12/17, “Com fer un TFG i com 

s’avaluarà?” 

 
 L’anterior “Guia per a la redacció del TFG” s’ha revisat i ampliat per tal 

d’obtenir l’actual “Guia per a l’elaboració dels Treballs Fi de Grau i Treballs Fi 

de Màster” disponible a la web de l’FNB.  La revisió del primer esborrany, 

preparat pel Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat, ha comptat 

amb la revisió la Sra. Mercè Codina (Cap de la Biblioteca de l’FNB) i la Sra. 

Carme Bordera (Curs de Written Skills for Developing a Project).   

 
 S’ha refet la Plantilla word per als TFGMs i s’ha afegit la seva versió en LaTeX. 

 
 El mes d’abril de 2018 es va portar a terme la primera edició del concurs de 

pòsters de TFGMs.  Es van presentar els pòsters corresponents a 10 TFGMs, 

la Biblioteca els va rebre i revisar, i es van exposar a la primera planta de la 

Facultat durant tres setmanes.  Es va fer coincidir l’exposició amb la segona 

Jornada de Portes Obertes per tal de que l’acció servís també d’acció de 

promoció.  Amb l’objectiu que tota la comunitat conegués en què s’està 

treballant i els estudiants i PDI agafessin noves idees i iniciessin 

col·laboracions, es va obrir un aplicatiu per tal de que tota la comunitat (PDI, 

estudiants i PAS) pogués votar el millor pòster.  El guanyador va rebre un 

diploma.  Els pòsters s’han fet servir posteriorment en altres actes de 

promoció com ara el Saló Nàutic. 

 

Per valorar l’eficàcia d’aquestes accions en la qualitat dels TFG, s’ha recollit 

sistemàticament les fitxes d’avaluació des del gener de 2018.  Els treballs llegits són 

accessibles a https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/5010. 
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La següent taula i gràfiques mostren les estadístiques de les qualificacions dels TFGs 

des de gener fins al novembre de 2018 (inclòs). 

 

Grau N lectures Mitjana Desv. Moda Màxima Mínima N MH 
GESTN 45 8,78 0,87 9 (17 treballs) 10 (4 treballs) 6 (1 treball) 9 
GNTM 36 8,48 0,98 9 (9 treballs) 10 (2 treballs) 6 (1 treball) 10 
GTM 21 8,74 0,75 9 (10 treballs) 10 (1 treball) 7 (1 treball) 3 

Taula 39.  Qualificacions dels TFG (Gener a Novembre 2018) 
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Pel que fa a les qualificacions, un detall que crida l’atenció és l’elevat nombre de MH al grau de 

GNTM.  Des de gener fins a novembre de 2018 s’han llegit 36 treballs i d’aquests 10 tenen MH. 

 

Pel que fa als màsters, 

MEM/MUGOIEM (pla 2014):  Hi ha hagut 3 defenses (qualificacions de 10‐MH, 9 i 6.5). 

MUGOIEM (pla 2016):  Hi ha hagut 3 defenses (qualificacions de 9, 9 i 8.5). 

MUNGTM (pla 2016):  Hi ha hagut 4 defenses (qualificacions de 9.2, 9, 8.5 i 7.5). 
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14. PLA ESTRATÈGIC 
 

Al llarg de l’any 2018 s’ha portat a terme el disseny del Pla Estratègic de l’FNB 2019-

2021 amb el suport i orientació del Sr. Ricard de la Vega, del Gabinet de Planificació, 

Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC. 

 

Pel que fa a l’enfocament del Pla, s’ha decidit dissenyar un pla col·legiat (amb 

participació oberta de tota la comunitat), amb objectius tangibles (indicadors 

quantitatius i qualitatius que permetin fer el seguiment), a mig termini (3 anys) i 

amb el format més senzill i agregat possible (4 reptes estratègics a assolir mitjançant 

entre 2 i 5 objectius estratègics cadascun). 

 

El procés de disseny ha combinat etapes internes (de reflexió i treball només de 

l’equip directiu de l’FNB) amb etapes obertes (de consulta a la comunitat i altres 

stakeholders), per tal d’obtenir un diagnòstic intern i extern de la Facultat. 

 

Pel que fa al diagnòstic intern s’ha elaborat una matriu DAFO per avaluar i contrastar 

les febleses (198 punts), amenaces (200 punts), fortaleses (264 punts) i oportunitats 

(262 punts).  Per quadrants el resultat ha estat: ofensiu max-max 152 punts, 

defensiu max-min 112 punts, adaptatiu min-max 110 punts i supervivència min-min 

88 punts.  En conseqüència l’estratègia resultant és ofensiva al predominar les 

fortaleses per aprofitar les oportunitats. 

 

Pel que fa al diagnòstic extern s’han portat a terme dues jornades de treball amb els 

stakeholders (9 d’abril de 2018 i 24 d’octubre de 2018).  La primera ha donat lloc al 

document “Present i Futur de la Facultat de Nàutica de Barcelona” i el segon a la 

definició dels objectius estratègics i assignació dels seus responsables. 

 

El Pla Estratègic resultant consta de 4 Reptes Estratègics: 

 

R1. Singularitzar els estudis de l’FNB 

R2. Esdevenir un centre de referència en el món de l’enginyeria naval, marina i nàutica 

a nivell nacional i internacional 

R3. Adequar la plantilla de PDI i PAS 

R4. Adequar els recursos tecnològics i materials 
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Aquests reptes es mesuren per mitjà d’uns indicadors dels quals ja es disposa del 

valor inicial i el valor objectiu a tres anys vista.  Per al seu assoliment els reptes 

compten amb uns Objectius Estratègics (entre 2 i 5 segons el repte).  Cada Objectiu 

Estratègic té un responsable (els responsables pertanyen a tots els col·lectius: PDI, 

PAS, estudiants, alumni i externs) qui és l’encarregat de muntar i gestionar un grup 

de treball i de retre comptes semestrals dels assoliments.   

 

En el desenvolupament i seguiment del Pla seguirem comptant amb el Sr. Ricard de 

la Vega.  D’altra banda, el 22 d’octubre de 2018 vam rebre la visita de tècnics de la 

Universitat de Lisboa interessats en conèixer com estem dissenyant el nostre Pla 

Estratègic. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present informe recull les modificacions més rellevants realitzades a la 

documentació del Sistema Intern de Assegurament de Qualitat (SAIQ).  La revisió i 

actualització dels Documents, Manual de Qualitat i Processos s’ha fet amb l’objectiu 

de millorar la seva operativitat i, a l’hora, satisfer els requeriments del programa 

AUDIT i la norma ISO 9001:2015. 

 

 

2. CANVIS IMPLANTATS 

 

Al llarg de l’any 2018 s’ha revisat exhaustivament el SAIQ per tal de fer l’adaptació 

a la versió actual del programa AUDIT i a la nova norma ISO 9001:2015. La revisió 

l’han portat a terme els responsables de cada procés i els principals usuaris dels 

procediments amb el suport del Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat.   

 

Els canvis més rellevants han estat els següents: 

 

Renumeració 

 

S’han renumerat els processos per tal de que segueixin l’actual numeració de les 

directrius del programa AUDIT i estiguin en consonància amb els SGIQs de la resta 

d’escoles de la UPC.  La nova numeració és la següent: 

 

Directriu 1.  Definir política i objectius de qualitat de la formació 

280.1.1 Definició de la política i objectius de qualitat de 

la formació 
antic 280.1.0.1 

Directriu 2.  Garantir la qualitat dels programes formatius 

280.2.1 Garantia de qualitat dels programes formatius 

280.2.1.1  Verificació 

280.2.1.2  Seguiment 

280.2.1.3  Modificació 

280.2.1.4  Acreditació 

l’antic procés 280.1.1.1 s’ha 

subdividit en 4 subprocessos, 

cadascun corresponent a una 

etapa del Marc VSMA de l’AQU. 

Directriu 3.  Desenvolupar els programes formatius per afavorir l’aprenentatge de 

l’estudiant 
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280.3.1  Definició de perfils i captació d’estudiants 

antic 280.1.2.1, afegint-hi la 

definició del perfil d’egrés de 

l’antic 280.1.1.1 

280.3.2  Suport i orientació a l’estudiant antic 280.1.2.2.1 

280.3.3  Metodologia d’ensenyament i avaluació 

antic 280.1.2.2.2 

Desenvolupament de 

l’ensenyament 

280.3.4  Gestió de la mobilitat de l’estudiant antic 280.1.2.3 

280.3.5  Gestió de l’orientació professional antic 280.1.2.4 

280.3.6  Gestió de les pràctiques externes antic 280.1.2.5 

280.3.7  Gestió d’incidències, reclamacions i 

suggeriments 
antic 280.1.2.6 

280.3.8  Gestió dels cursos d’especialitat marítima i 

homologacions 

Nou procés, propi de l’FNB, que 

inclou els procediments 

280.2.0.0 ja existents a l’FNB 

de l’Aula Professional 

Directriu 4. Garantir la qualitat del personal acadèmic i d’administració i serveis 

280.4.1 Definició de polítiques de PDI i PAS antic 280.1.3.1 

280.4.2 Captació i selecció de PDI i PAS antic 280.1.3.2 

280.4.3 Formació de PDI i PAS antic 280.1.3.3 

280.4.4 Avaluació, promoció i reconeixement de PDI i 

PAS 
antic 280.1.3.4 

Directriu 5. Garantir la qualitat dels recursos materials i serveis 

280.5.1 Gestió dels recursos materials antic 280.1.4.1 

280.5.2 Gestió dels serveis antic 280.1.4.2 

Directriu 6. Recollir i analitzar els resultats per a la millora dels programes formatius 

280.6.1 Recollida i anàlisi de resultats antic 280.1.5.1 

Directriu 7. Publicar la informació i retre comptes sobre els programes formatius 

280.7.1 Publicació de la informació de les titulacions antic 280.1.6.1 

Directriu 8. Desplegar, fer el seguiment i revisió del SAIQ i controlar la documentació 

280.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SAIQ, i 

control de la documentació 

Nou procés, que inclou els 

procediments 280.2.0.0 ja 

existents a l’FNB de control de 

la documentació 

 

Per a l’Àmbit General relacionat amb la Norma ISO 9001: 2015 (anàlisi de context, 

riscos i oportunitats, necessitats i expectatives de les parts interessades, mapa de 

processos), a l’FNB s’ha reservat la numeració 280.10. 
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Es manté el Manual de Qualitat, amb informació general del centre i l’organigrama.  

El mapa de processos s’ha tret del manual i s’ha refet indicant entrades, sortides, 

responsable, recursos, procediments i indicadors (mapa de tortugues). 

 

Canvis en els processos 

 

Els processos s’han simplificat seguint les recomanacions de la Xarxa de Qualitat de 

la UPC.  Aquestes simplificacions i modificacions són les següents: 

 Supressió de l’apartat “Fitxa resum”. 

 Substitució de l’apartat “Seguiment i mesura” per l’apartat “Indicadors” on 

només apareix el llistat d’indicadors, classificats en “A) Indicadors de 

resultats” i “B) Indicadors de satisfacció”. 

 Simplificació de l’apartat “Evidències”.  Ara només inclou el llistat de les 

evidències més rellevants i s’ha eliminat la redundància de manera que, 

sempre que sigui possible, una mateixa evidència no surti a més d’un procés. 

 L’apartat “Responsabilitats” s’ha posat abans de l’apartat de 

“Desenvolupament” i s’ha simplificat el redactat.  A més, s’ha afegit informació 

sobre quin és el responsable el procés.  . 

 S’ha simplificat el redactat de l’apartat “Desenvolupament” 

 S’han simplificat els fluxgrames de manera que mostrin només les entrades i 

sortides del procés i les tasques més rellevants (anàlisi/proposta, 

debat/aprovació, publicació i revisió).  L’operativa més detallada, en el cas de 

l’FNB, s’ha traslladat als fluxgrames dels procediments. 

 

Addicionalment, en el cas de l’FNB: 

 S’ha decidit mantenir el format, l’apartat “Definicions” i el “Full de control de 

revisió i modificacions”.   

 S’han revisat els mecanismes de debat i aprovació per tal de que es 

corresponguin amb les actuals versions del Reglament de l’FNB, tasques 

delegades per la Junta de Facultat a la Comissió Permanent, i Reglament de 

la Comissió de Qualitat. 

 S’han afegit l’anàlisi de context intern i extern i l’anàlisi de riscos i oportunitats 

en els processos que ho requerien. 

 S’ha establert la referència de revisió per data, Rev. MM/AAAA. 
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Canvis en els procediments 

 

Els procediments s’han renumerat en consonància amb els processos i s’han revisat 

tenint com a conseqüència els següents canvis: 

 

Documents Canvis destacables Justificació 

canvi 

Revisió 

PG-10/QA-01  
Gestió de riscos i 
oportunitats 

 Nou procediment (realitzat a partir 
d’un esborrany ja existent del 2017) 

Revisió ISO 
9001:2015   11/2018 

PG-3.1/SG-02  
Matrícula  Canvi de número, de 1.2.1 a 3.1 

Coherència 
amb la resta 
del sistema 

10/2017 

PG-3.3/SG-01  
Organització 
docent 

 Canvi de número, de 1.2.2 a 3.3.  
Revisió general del redactat, funcions 
CQ 

Coherència 
amb la resta 
del sistema 

11/2018 

PG-3.3/CE-02  
Avaluació contínua 
i curricular 

 Canvi de número, de 1.2.2 a 3.3.  
Revisió general del redactat, funcions 
CQ 

Coherència 
amb la resta 
del sistema 

11/2018 

PG-10/SG-03  
Operatives de 
suport  

 Canvi de número, de 1.2.2 a 3.3.  
Revisió general del redactat 

Coherència 
amb la resta 
del sistema 

11/2018 

PG-3.3/ED-4  
Procediment 
d’assistència 
docent 

 Canvi de número, de 1.2.2 a 3.1 
Coherència 
amb la resta 
del sistema 

07/2017 

PG-3.3/QA-05  
Organització de la 
docència amb 
simuladors 

 Nou procediment (realitzat a partir 
d’un esborrany ja existent del 2017) 

Recomanació 
EMSA   11/2018 

PG-3.6/RP-01  
Gestió de la 
recepció, difusió i 
retirada de les 
ofertes de feina i 
pràctiques en 
empreses 

 Canvi de número, de 1.3.5 a 3.6.  
Revisió general del redactat. 
Eliminació dels annexes 

Coherència 
amb la resta 
del sistema 

11/2018 

PG-3.7/QA-01 
Accions correctores 
i preventives 

 Inclusió de l’anàlisi de context i 
l’anàlisi de riscos. Actualització del 
nom de la Comissió de Qualitat 

Millora 
contínua 11/2018 

PG-3.7/QA-02 
Control de no 
conformitats 

 Simplificació full de no conformitat 
FOR-3.7-01 i inclusió del tipus 
“Altres”.  Recuperació del llibre de 
registre de les NCs FOR-3.7-02 

Millora 
contínua 11/2018 

PG-3.8/ED-01  
Gestió dels cursos 
d’especialitat 
marítima per a 
interns 

 L’antic PG-2.0.0/ED-01 s’ha dividit en 
dos: un per a interns i un per a 
externs 

Millora 
contínua 11/2018 

PG-3.8/ED-02  
Gestió dels cursos 
d’especialitat 

 L’antic PG-2.0.0/ED-01 s’ha dividit en 
dos: un per a interns i un per a 
externs 

Millora 
contínua 11/2018 
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marítima per a 
clients externs 

PE-5.1/SG-01  
Operativa de 
compres 

 Canvi de número de 1.4.1 a 5.1 
Coherència 
amb la resta 
del sistema 

07/2018 

PG-5.1/QA-02  
Manteniment 
d’equips i aparells 
de suport docent 

 Canvi de número de 1.4.1 a 5.1.  
Revisió general del redactat.  Petites 
modificacions als formats 

Coherència 
amb la resta 
del sistema 

11/2018 

PG-5.1/QA-03  
Manteniment 
d’equips i aparells 
dels sistemes 
informàtics i 
simuladors 

 Canvi de número de 1.4.1 a 5.1.  
Revisió general.  Inclusió dels 
simuladors 

Coherència 
amb la resta 
del sistema 

11/2018 

PE-5.1/SG-04  
Adquisició de 
material 
bibliogràfic 

 Canvi de número de 1.4.1 a 5.1 
Coherència 
amb la resta 
del sistema 

10/2018 

PG-6.1/QA-02 
Auditories internes 

 Inclusió anàlisi de riscos.  
Actualització FOR-6.1-03 Informe 
Final d’Auditoria Interna 

Revisió ISO 
9001:2015   09/2018 

PG-8.1/QA-01 
Control de la 
documentació 

 Nou criteri per al codi de revisió Millora 
contínua 09/2018 

PG-8.1/QA-02 
Control dels 
registres 

 Eliminació de la figura de responsable 
acadèmic de qualitat.  Les seves 
tasques queden repartides entre CdE i 
VdgQ. 

Millora 
contínua 09/2018 
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