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1) Equip de direcció 

 

 

Degà 

SANTIAGO ORDÁS JIMENEZ Fins el 8 de maig de 2017 

AGUSTÍ MARTÍN MALLOFRÉ A partir del 8 de maig de 2017 

 

Vicedà Cap d'Estudis 

JAVIER MARTINEZ GARCÍA Fins el 8 de maig de 2017 

MONTSERRAT VELA DEL OLMO A partir del 8 de maig de 2017 

 

Vicedegana de Planificació Estratègica i Qualitat 

ROSA M. FERNÁNDEZ CANTI 

 

Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció 

AGUSTÍ MARTÍN MALLOFRÉ Fins el 8 de maig de 2017 

JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ A partir del 8 de maig de 2017 

 

Vicedegana de Relacions Internacionals 

CLAUDIA BARAHONA FUENTES Fins el 8 de maig de 2017 

MANEL GRIFOLL COLLS A partir del 8 de maig de 2017 

 

Secretari Acadèmic 

JORDI TORRALBO GAVILÁN Fins el 8 de maig de 2017 

RAMÓN GRAU MUR A partir del 8 de maig de 2017 

 

Cap dels Serveis de Gestió i Suport UTG Nàutica 

ANNA XALABARDER VOLTAS 

 

 

  



     
 

2) Òrgans de govern 

 

 

2.1. Junta de Facultat 

 

Membres 

 

Fins el 7 de maig de 2017 

 

MEMBRES NATS 

 

1. ORDÁS JIMENEZ, SANTIAGO – Degà 

2. BARAHONA FUENTES, CLAUDIA - Vicedegana de Relacions internacionals 

3. FERNANDEZ CANTI, ROSA M. –  Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat 

4. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció 

5. MARTINEZ GARCIA, XAVIER – Vicedegà - Cap d'estudis 

6. TORRALBO GAVILAN, JORDI - Secretari Acadèmic 

7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

8. GIRONA BADIA, MARC – Representant dels alumnes 

 

MEMBRES ELECTES  

 

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT  

9. BOSCH TOUS, RICARDO 

10. CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGIN 

11. CASTELLS SANABRA, MARCELꞏLA 

12. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL 

13. DE MELO RODRIGUEZ, GERMAN 

14. ECHEVARRIETA SAZATORNIL, IGNACIO 

15. GRAU MUR, RAMON 

16. ISALGUE BUXEDA, ANTONIO 

17. MACIÀ JOVÉ, RAMON 

18. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER 



     
19. ROMERO LAFUENTE, SERGIO 

21. VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT 

 

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR 

21. RODRIGUEZ CASTILLO, MANUEL 

22. YEBRA FOLGUERAL, DANIEL  

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

23. CABEZAS GONZALEZ, INMACULADA 

24. GIRONA VAZQUES, CONCEPCIÓN 

25. MENENDEZ GUILLEM, SANTIAGO 

26. BECERRA MELLADO, JOSE LUIS 

 

ESTUDIANTAT 

27. AGUT TEBÉ, JOAN 

28. NUÑEZ TORRES, PABLO 

29. FONT MANZANO, SERGIO 

30. NICOLAU ANTOLÍN, MARC 

31. PANAIT MARIUS, ALEXANDRU 

32. ROIG MILÁN, EVA 

 

 

A partir del 8 de maig de 2017 

 

MEMBRES NATS 

 

1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Degà 

2. GRIFOLL COLLS, MANEL - Vicedegana de Relacions internacionals 

3. FERNANDEZ CANTI, ROSA M. - Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat 

4. MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO– Vicedegà de Relacions Institucionals i 
Promoció 

5. VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT – Vicedegana - Cap d'estudis 

6. GRAU MUR, RAMON - Secretari Acadèmic 

7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

8. GIRONA BADIA, MARC – Representant dels alumnes 



     
 

MEMBRES ELECTES  

 

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT  

9. BOSCH TOUS, RICARDO 

10. CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGIN 

11. CASTELLS SANABRA, MARCELꞏLA 

12. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL 

13. DE MELO RODRIGUEZ, GERMAN 

14. ECHEVARRIETA SAZATORNIL, IGNACIO 

15. ISALGUE BUXEDA, ANTONIO 

16. MACIÀ JOVÉ, RAMON 

17. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER 

18. ROMERO LAFUENTE, SERGIO 

 

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR 

19. RODRIGUEZ CASTILLO, MANUEL 

20. YEBRA FOLGUERAL, DANIEL  

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

21. CABEZAS GONZALEZ, INMACULADA 

22. GIRONA VAZQUES, CONCEPCIÓN 

23. MENENDEZ GUILLEM, SANTIAGO 

24. BECERRA MELLADO, JOSE LUIS 

 

ESTUDIANTAT 

25. AGUT TEBÉ, JOAN 

26. NUÑEZ TORRES, PABLO 

27. FONT MANZANO, SERGIO 

28. NICOLAU ANTOLÍN, MARC 

29. PANAIT MARIUS, ALEXANDRU 

30. ROIG MILÁN, EVA 

 

 



     
Acords curs 2016-2017 

 

12 – 09 – 2016 

ACORD JUNTA 014/16 - Aprovació de la proposta de programació dels màsters FNB 

21 – 09 – 2016 

ACORD JUNTA 015/16 - Aprovació encàrrec docent personalitzat dels departaments 
amb docència FNB curs acadèmic 2016-2017 

ACORD JUNTA 016/16 - Aprovació informe alꞏlegacions i resposta a Informe 
Avaluació Externa de les titulacions de grau de la Facultat 

ACORD JUNTA 017/16 - Aprovació de les modificacions a la Normativa de Pràctiques 
Externes de la Facultat - FNB 

ACORD JUNTA 018/16 - Nomenament de les vacants dels representants del 
professorat i estudiantat a la Comissió Avaluació Curricular de les titulacions de 
grau FNB 

ACORD JUNTA 019/16 - Convocatòria eleccions dels representants del PDI, PAS i 
estudiantat a la Junta de Facultat i Comissió Permanent 

Per error en enumeració no existeix ACORD JUNTA 020-16 

22 – 11 – 2016 

ACORD JUNTA 021-16 - Aprovació Informe de Revisió del Sistema Assegurament 
Intern de la Qualitat (SAIQ) FNB 

ACORD JUNTA 022-16 - Aprovació de les tarifes FNB any 2017 

ACORD JUNTA 023-16 - Aprovació de les propostes ordenades dels membres-
comissions de concursos de professorat associat TP-Any 2017 - Departament 
Enginyeria Elèctrica 

ACORD JUNTA 024-16 - Aprovació de les propostes ordenades dels membres-
comissions de concursos de professorat associat TP-Any 2017 - Departament de 
Ciència i Enginyeria Nàutiques 

14 – 12 – 2016 

ACORD JUNTA 025-16 -Aprovació del canvi de denominació de les titulacions de 
Màster universitari en Enginyeria Marina i Màster universitari en Enginyeria 
Nàutica i Transport Marítim impartides FNB 

22 – 03 - 2017 

ACORD JUNTA 001/17 - Aprovació encàrrec docent personalitzat dels Departaments 
amb docència FNB curs acadèmic 2016-2017 

ACORD JUNTA 002/17 -Aprovació encàrrec docent general dels Departaments amb 
docència a FNB per al curs acadèmic 2017-2018 

ACORD JUNTA 003/17 -Aprovació de la Memòria FNB curs acadèmic 2014-2015 

ACORD JUNTA 004/17 -Aprovació informe de tancament exercici econòmic FNB any 
2016 



     
ACORD JUNTA 005/17 -Aprovació de la proposta de pressupost de funcionament 

any 2017 

ACORD JUNTA 006/17 -Convocatòria eleccions a degà o degana de la Facultat de 
Nàutica de Barcelona 

ACORD JUNTA 007/17 -Aprovació de les taules de reconeixement entre les 
titulacions de grau FNB i els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) 

13 – 06 - 2017 

ACORD JUNTA 008/17 - Encàrrec Docent FNB - 2017-18 a departaments 

ACORD JUNTA 009/17 - Calendari acadèmic 2017-18 

ACORD JUNTA 011/17 - Adaptació normativa pràctiques externes, Punt 3.3 
Pràctiques en empreses 

ACORD JUNTA 010/17 - Fitxa d'Avaluació del Treball fi de Grau/Màster 

Per error en enumeració no existeix ACORD JUNTA 011-17 

06 – 07 - 2017 

ACORD JUNTA 012-17 Modificació de la normativa d'exàmens sense docència 

ACORD JUNTA 013-17 Modificació de la normativa de TFG i TFM 

ACORD JUNTA 014-17 Modificació del calendari acadèmic 2017-18 

 

2.2. Comissió Permanent 

 

Membres 

 

Fins el 7 de maig de 2017 

 

MEMBRES NATS 

 

1. ORDÁS JIMENEZ, SANTIAGO – Degà 

2. BARAHONA FUENTES, CLAUDIA - Vicedegana de Relacions internacionals 

3. FERNANDEZ CANTI, ROSA M. –  Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat 

4. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ – Vicedegà de Relacions Institucionals i Promoció 

5. MARTINEZ GARCIA, XAVIER – Vicedegà - Cap d'estudis 

6. TORRALBO GAVILAN, JORDI - Secretari Acadèmic 

7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

8. GIRONA BADIA, MARC – Representant dels alumnes 

 



     
MEMBRES ELECTES  

 

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT  

9. CASTELLS SANABRA, MARCELꞏLA 

10. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL 

11. ISALGUE BUXEDA, ANTONIO 

12. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER 

 

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR 

13. YEBRA FOLGUERAL, DANIEL  

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

14. CABEZAS GONZALEZ, INMACULADA 

 

ESTUDIANTAT 

15. AGUT TEBÉ, JOAN Fins el desembre 

16. CASTELLÀ BALCELL, MARIA 

15. CREUS GONZALEZ, MARTA A partir de gener del 2017 

 

 

A partir del 8 de maig de 2017 

 

MEMBRES NATS 

 

1. MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍN – Degà 

2. GRIFOLL COLLS, MANEL - Vicedà de Relacions internacionals 

3. FERNANDEZ CANTI, ROSA M. –  Vicedegana de Planificació estratègica i Qualitat 

4. MORENO MARTINES, JUAN ANTONIO – Vicedegà de Relacions Institucionals i 
Promoció 

5. VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT – Vicedegà - Cap d'estudis 

6. GRAU MUR, RAMON - Secretari Acadèmic 

7. XALABARDER VOLTAS, ANNA – Cap dels Serveis de Gestió i Suport 

8. GIRONA BADIA, MARC – Representant dels alumnes 

 

MEMBRES ELECTES  



     
 

PROFESSORAT DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT  

9. CASTELLS SANABRA, MARCELꞏLA 

10. DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL 

11. ISALGUE BUXEDA, ANTONIO 

12. MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER 

 

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR NO INCLÒS EN EL SECTOR ANTERIOR 

13. YEBRA FOLGUERAL, DANIEL  

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

14. CABEZAS GONZALEZ, INMACULADA 

 

ESTUDIANTAT 

15. CASTELLÀ BALCELL, MARIA  

16. CREUS GONZALEZ, MARTA 

 

 

Acords curs 2016-2017 

 

17 – 01 – 2017 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 001/17 - Aprovació de la convocatòria ajuts a la 
millora equipaments docents i infraestructures FNB any 2017 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 002/17 - Aprovació de la convocatòria ajuts per a 
la realització de Treballs Final de Grau i Màster innovadors any 2017 

17 – 03 – 2017 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 003/17 - Aprovació de la resolució de la 
Convocatòria ajuts per a la millora equipaments docents i infraestructures de FNB 
2017 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 004/17 - Aprovació de autorització per a la 
validació de la bibliografia de la guia docent a Prisma per part de la Biblioteca FNB 

19 – 04 – 2017 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 005/17 - Aprovació Informe Anual 2016 Aula 
Professional FNB 

05 – 05 – 2017 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 006/17 - Nomenament Equip Directiu FNB 



     
 

3) Comissions 

 

 

Comissió d’Avaluació Curricular 

 

GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL-GESTN 

Fase INICIAL BLOC BC1 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Pau Casals 

Antoni Isalgué 

VACANT 

Sergio Romero 

VACANT 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

BLOC BC2 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Ricard Bosch 

Pau Casals 

VACANT 

Sergio Romero 

VACANT 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

 

GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM 



     
Fase INICIAL BLOC BC1 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Xavier Martínez de Osés 

Manel Grifoll 

Antoni Isalgué 

Magín Campos 

Marcelꞏla Castells 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

BLOC BC2 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Daniel Yebra 

Manel Grifoll 

Magín Campos 

Xavier Martínez de Osés 

Marcelꞏla Castells 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

 

 

GRAU EN TECNOLOGIES MARINES-GTM 

Fase INICIAL BLOC BC1 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Pau Casals 

Antoni Isalgué 



     
VACANT 

Sergio Romero 

VACANT 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

BLOC BC2 

Agustí Martín Mallofré (President)  

Montse Vela del Olmo (Cap d'estudis) 

Ramon Grau Mur (Secretari) 

     REPRESENTANTS PDI 

Ricard Bosch 

Pau Casals 

VACANT 

Sergio Romero 

VACANT 

     REPRESENTANT ESTUDIANTAT 

VACANT 

 

 

Comissió de Treballs Finals de Grau i Màster 

 

MARTÍN MALLOFRÉ, AGUSTÍ - Degà 

GRAU MUR, RAMON – Secretari 

VELA DEL OLMO, MONTSE - Cap d’estudis 

CASTELLS SANABRA, MARCELꞏLA – Coordinador de titulació 

ECHEVARRIETA SAZATORNIL, IGNACIO – Coordinador de titulació 

GARCÍA ESPINOSA, JÚLIO – Coordinador de titulació 

MARTÍNEZ DE OSÉS, XAVIER – Coordinador de titulació 

RODRÍGUEZ CASTILLO, MANUEL – Coordinador de titulació 

ROMERO LAFUENTE, SERGIO – Coordinador de titulació  



     
 

4) Personal docent i investigador vinculat a l’FNB 

 

 

Professors doctors amb vinculació permanent 

 

ALTELARREA SORIA, HERMENEGILDO 

BOSCH TOUS, RICARDO 

CAMPOS CACHEDA, JOSE MAGIN 

CASALS TORRENS, PABLO 

CASTELLS SANABRA, MARCEL∙LA 

DE LA PUENTE MARTORELL, JOSE MANUEL 

DE MELO RODRIGUEZ, GERMAN 

DEL VALLE MENDOZA, LUIS JAVIER 

ECHEVARRIETA SAZATORNIL, IGNACIO 

ELGUETA MONTO, JOSEP 

ESPINO INFANTES, MANEL 

FARRAN MARSA, ADRIANA 

FERNANDEZ CANTI, ROSA M. 

GARCIA CARCELLE, VICTOR ARTURO 

GARCIA ESPINOSA, JULIO 

GARCIES SALVA, PAU 

GIRONELLA I COBOS, FRANCESC XAVIER 

GRAU GOTES, MARIA ANGELA 

GRAU MUR, RAMON 

ISALGUE BUXEDA, ANTONIO 

LARIO LOYO, JOAN CARLES 

MARTIN MALLOFRE, AGUSTIN 

MARTINEZ DE OSÉS, FRANCISCO JAVIER 

MORENO MARTINEZ, JUAN ANTONIO 

OLIVELLA NADAL, JORGE 

PABLO RIBAS, JOAN DE 

POL FERNANDEZ, CLEMENTE 

PUIGGALI BELLALTA, JORGE 



     
RECOLONS MARTOS, JAUME 

RODRIGO DE LARRUCEA, JAIME 

ROMERO LAFUENTE, SERGIO 

TIÑENA SALVAÑA, FRANCESC 

TORRAS COSTA, JUAN 

VELA DEL OLMO, MARIA MONTSERRAT 

 

 

Professors no doctor o amb vinculació no permanent 

 

ABAD PEQUEÑO, SEVERINO 

AYMERICH MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 

BACHILLER MATARRANZ, ALEJANDRO 

BADELL SERRA, MARIANO 

BARAHONA FUENTES, CLAUDIA 

BORDERA PEREZ, MARIA DEL CARME 

BOREN ALTES, CLARA 

DE BALLE DE DOU, FRANCISCO JAVIER 

DEL FANTE SERRA, JOSE 

DIAZ GONZALEZ, FRANCISCO 

EL BALI EL BALI, IMAD 

EL MACHHOUR, FAICAL 

FONOLLOSA MAGRINYA, JORDI 

FUSES NAVARRA, VICTOR 

GIROTTO, MICHELE 

GONZALEZ LA FLOR, JOSE FRANCISCO 

GRIFOLL COLLS, MANUEL 

JURADO GRANADOS, JOEL 

LEON ARIAS, ALEJANDRO 

LLAMBRICH PONCE, ARANTXA 

MARTINEZ DIAZ, GERARD 

MARTINEZ GARCIA, JAVIER 

MARTINEZ MARIN, JESUS EZEQUIEL 

MONCUNILL MARIMON, JORGE 



     
MONTORO LOPEZ, MARIA EULALIA 

MUJAL COLILLES, ANNA 

MURCIA CUENCA, JUAN MANUEL 

MURCIA GONZALEZ, JUAN CARLOS 

MYRTHIANOS, VASILEIOS 

NICOLAS APRUZZESE, JOAN 

OCHOA GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO 

ORDAS JIMENEZ, SANTIAGO 

ORTIGOSA BARRAGAN, INMACULADA 

PARDO GIL ALBERDI, MIGUEL 

REVILLA LOPEZ, GUILLERMO 

ROBLEDANO ESTEBAN, JOSE MANUEL 

RODRIGUEZ BARRAGUER, VICENÇ 

RODRIGUEZ CASTILLO, MANUEL 

RODRIGUEZ CORONIL, MARIA DOLORES 

SEGUI AMORTEGUI, LUIS ALBERTO 

SOLE PARELLADA, FRANCESC 

TORNE REVERTE, ALFREDO 

VELASQUEZ CORREA, SERGIO IVAN 

VINYALS ROBERT, JUAN 

YEBRA FOLGUERAL, FRANCISCO DANIEL 

 

  



     
 

5) Personal d’administració i serveis vinculat a l’FNB 

 

 

ALBERT LOZANO, GASPAR 

ALBIOL BUENO, DAVID 

BECERRA MELLADO, JOSE LUIS 

CABEZAS GONZALEZ, MARIA INMACULADA 

CAMPANARIO RODRIGUEZ, DIEGO FRANCISCO 

CODINA COSTA, MARIA MERCÈ 

DELGADO UDAONDO, M. TERESA 

FABREGAS PUNTI, ANNA MARIA 

GARCIA ZUGASTI, MARTA 

GIRONA VAZQUEZ, CONCEPCION 

MACH BENEYTO, MARTA 

MARGALEF CALVENTUS, MONTSERRAT 

MATEU LLEVADOT, JORDI 

MEDINA SOLA, MARIA ANGELA 

MENDOZA GARCIA, MANUEL 

MENENDEZ GUILLEN, SANTIAGO 

MORENO PASCUAL, VANESSA 

PIERA LLUCH, MARIA ROSARIO 

RIVAS CAÑAS, MANUEL 

SALGADO SALGADO, LUIS 

SEGURA ESPADERO, DAVID 

TORRALBO GAVILAN, JORGE 

VIÑAS CULLELL, ANNA 

XALABARDER VOLTAS, ANA 

 

  



     
 

6) Encàrrec docent 

 

 

707 
Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica 
Industria 

294,3 

709 Departament d'Enginyeria Elèctrica 261,72 

710 Departament d'Enginyeria Electrònica 111,6 

713 Departament d'Enginyeria Química 153 

732 Departament d'Organització d'Empreses 183,6 

742 Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques 1914,57 

748 Departament de Física 30,68 

749 Departament de Matemàtiques 243 

751 Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental 45 

756 
Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de 
Comunicació 

147,78 

735 Departament de Projectes Arquitectònics 0 

Punts docents requerits pel centre 3485,25 

 

  



     
 

7) Titulacions de les quals és responsable l’FNB 

 

 

Titulacions de Grau 

 

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 

Grau en Nàutica i Transport Marítim 

Grau en Tecnologies Marines 

 

 

Titulacions de Màster 

 

Màster en Enginyeria Naval i Oceànica 

Màster en Gestió i Operació d’Instalꞏlacions Energètiques Marítimes 

Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim 

 

 

Llicenciatures 

 

Llicenciatura en Màquines Navals 

Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim 

 

 

  



     
 

8) Dades per titulació 

 

 

Total estudiants nous de Graus   168 

Total estudiants nous Màster   36 

Total estudiants matriculats   645 

Total estudiants titulats    140 

 

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 

Alumnes de nou ingrés 68 

Nota de tall   5,97 

Total alumnes   268 

Aptes fase inicial  61 

Aptes fase no inicial  38 

Titulats    41 

AHADME YAHYAI, HODAYFA 

ÁLVAREZ APARICIO, ENRIC 

BERNIERI, LORENZO 

BOLDÚ SARDANS, JAUME 

BOSCH PALOU, ALEXANDRE 

BRUGUERA CASTILLO, CARLOS 

CAMPUZANO LÓPEZ, ALBERT 

CAO CHIEW, DANIEL 

CAPELLA COSTA, PAU 

CARO MARTÍNEZ, IVAN 

CARRASQUER MAS, FERRAN 

CASTELLS ROSET, JORDI 

COLL ROVIRA, DAVID 

CUCURELLA ROYO, EDGAR 

DE GISPERT GANDULLO, CARLOS 

DURÁ CHOY, MARÍA BELINDA 

FERNÁNDEZ MUÑOZ, EDUARDO 

GÓMEZ RODRÍGUEZ, DAVID ALFONS 

GONZALEZ BORRELL, CLAUDIA 

HERNÁNDEZ ESPÍNOLA, LUIS 

JORDAN HERRERO, POL 

LLOP SAYSON, JAVIER PELAYO 



     
LOPEZ MUÑOZ, OSCAR 

MARRE ROSALES, GIOVANNI 

MARTIN VALLS, ROGER 

MARTÍNEZ CID, CRISTIAN 

MARTINEZ GUILLEN, HECTOR 

MICÓ FRANCISCO, ANDREU 

NAVARRO GARRIGA, JOSEP 

PASCUAL SOLDEVILLA, ERIC 

PLEGUEZUELOS CASINO, BENJAMIN 

PROHENS FERRÀ, ONOFRE 

RIVERA MORCILLO, SERGI 

ROMERO TAMAYO, LIDIA 

RUBIO VEGA, ANTONIO 

SUÑEN JIMENEZ, MARC‐DANIEL 

TURON PUJOL, FRANCESC 

VALLS ALUJA, GUILLEM 

VEGAS MARTÍNEZ, OLIVER 

VIGIL QUERO, AITOR CESAR 

VILA MILA, IGNASI 

 

Grau en Nàutica i Transport Marítim 

Alumnes de nou ingrés 59 

Nota de tall   6,36 

Total alumnes   210 

Aptes fase inicial  45 

Aptes fase no inicial  51 

Titulats    37 

ALARCOS BEJARANO, YLENIA 

ANCHUELA FERNÁNDEZ, VERÓNICA 

ARMENGOL SARABIA, JOAN MIQUEL 

BARBERO TORRES, SERGIO 

BAUZA ROIG, AINA 

BURGOS PEDRERA, EDUARDO 

CAÑELLAS SANAHUJES, MARC 

DOMÈNECH FERNÁNDEZ, XAVIER 

FERRER BETORZ, MARC 

FRAU GARCÍA, LLUCIA 

FUENTES SÁNCHEZ, MARÍA DEL MAR 

GARCIA QUINTEIRO, PAU 

GARCÍA SOLER, DAVID 

GIL DE SOLA DORADO, EDUARDO 

GOMEZ LLOPART, BERTA 



     
GUTIÉRREZ LLAGA, PATRICIA 

HOLGADO COSTA, RICARD 

LEVIT OLIVER, BERNAT 

MESTRE MORENO, HÈCTOR 

MIR VOVELLE, NINA 

NOVOTNY, TOMAS 

NUÑEZ TORRES, PABLO 

PÉREZ FERRET, ALEXANDRE 

PINA ROCA, SALVADOR 

PONS VIDAL, CRISTÒFOL 

RAFANELL FORTEA, GORKA 

RONDON ROCH, ALBERT 

RUEDA CEGRÍ, MARIA 

RUIZ GARRIDO, ARÍSTIDES 

SERRATOSA CRUANYES, MIQUEL 

SORIA LALINDE, VÍCTOR 

TOMAS LANCHON, MARINA 

TORRES CAÑELLAS, JOSE LUIS 

TORRES NAVARRO, FIDEL 

TORRES TUBAU, JOAN 

VENTURA SOLER, DAVID 

VERGÉS GURI, DAVID 

 

Grau en Tecnologies Marines 

Alumnes de nou ingrés 41 

Nota de tall   5,00 

Total alumnes   109 

Aptes fase inicial  31 

Aptes fase no inicial  16 

Titulats    8 

ALVAREZ BUDESCA, JOEL 

ARGILAGA NOGUÉS, EMILI 

GONZALEZ BORRELL, CLAUDIA 

INGLÉS MUÑOZ, HELENA 

MANSILLA CASANOVA, ANGELO ORESTES 

RATTAN, HARMANPREET SINGH 

ROMEU GAYA, JUAN FRANCISCO 

SINGH VIRK, GURPREET 

VILLODRES MARTIN, ALBA 

 

 



     
Màster en Enginyeria Naval i Oceànica 

Total alumnes   35 

 

Màster en Gestió i Operació d’Instalꞏlacions Energètiques Marítimes 

Per impartir-se de forma alterna, aquest curs no hi ha agut alumnes nous 

Total alumnes   7 

Titulats    2 

BAGUENA PONCE, ALBERT 

PISANI, TOMMASO 

 

Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim 

Per impartir-se de forma alterna, aquest curs no hi ha agut alumnes nous 

Total alumnes   16 

Titulats    4 

GUO, DONG 

MÁRQUEZ GONZÁLEZ, PATRICIO 

SASTRE BUADES, LLORENÇ 

 

Llicenciatura en Màquines Navals 

Titulats    17 

 

Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim 

Titulats    31 

 

 

  



     
 

9) Dades econòmiques 

 

 

INFORME DE TANCAMENT ECONÒMIC DEL PRESSUPOST DE CAP. 2 
DE L’FNB 2016 
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1.1 CONVOCATÒRIES 
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3.INFORMES ECONÒMICS 

 

 

1. CAPÍTOL II DESCENTRALITZAT 

 

L’acord núm. 111/2015 de la sessió del 21 de desembre del Consell Social de la UPC, 
aprovà el pressupost per al 2016. En aquest pressupost de la UPC per al 2016 es van 
aplicar els mateixos criteris que a l’any 2015 per elaborar la distribució del pressupost 



     
descentralitzat de les unitats acadèmiques. En el cas de centres, els indicadors emprats 
van ser: 

Indicadors i pes: 

1) Nombre d'estudiants ETC (promig darrers tres cursos): 40% 

2) Mobilitat estudiantat (promig darrers tres cursos): 17% 

3) Titulats (promig darrers tres cursos acadèmics): 30% 

4) Valor net equipament darrers 5 anys (2011 a 2015): 13% 

 

El pressupost total que es va assignar a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), 
segons aquests indicadors, va ser de 31.950€, el que suposava un 0,49% més respecte 
al 2015. La distribució dels imports estan detallats més endavant, a la “taula de 
tancament de l’exercici econòmic” 

L’evolució de l’import total del pressupost genèric dels darrers anys ha estat la següent: 

Any Import % Variació  

2007 108.416,73 -  

2008 111.669,24 3  

2009 111.669,24 0  

2010 111.669,24 0  

2011 100.502,31 -10  

2012 45.025,03 -55,20  

2013 32.153,96 -28,59  

2014 32.153,96 0  

2015 31.795 -1,12 Nous indicadors 
2016 31.950 0,49  

 

A la distribució del pressupost genèric de funcionament, s’ha modificat a la baixa en tres 
punts el percentatge de la partida d’Administració i Direcció a favor de la partida 
Planificació Estratègica i Qualitat que incrementa dos punts i un la de Promoció i 
Innovació per tal que hi s’ajusti més a la realitat. 

Administració i direcció  26% 
Activitats culturals i d’extensió universitària  13% 
Promoció i innovació  6% 
Planificació estratègica i qualitat  3% 
Docència  52% 

Centralitzada 19%  
Equipaments docents 8%  
Aules informàtiques 3%  
Dept. I Seccions 17%  
Convocatòries i ajuts transversals 5%  

Totals 52% 100 
 

Com ha estat habitual els darrers anys, la partida de “Promoció i Innovació” ha recolzat 
la presència de l’FNB al Saló Nàutic 2016 amb un stand propi. Així com la partida 
“d’Activitats Culturals i d’Extensió Universitària” va cofinançar el Sopar de Gala, entre 



     
d’altres actes protocolꞏlaris, i l’Acte de Graduació en què hi van colꞏlaborar les empreses 
Marina’92, Solé i Autoritat Portuària de Barcelona. 

A la partida de Convocatòries i Ajuts transversals es va finançar la convocatòria d’ajuts 
a la realització de TFG/TFM que aquest any va atorgar un import de 923,64 €. 

 

1.1 CONVOCATÒRIES 

 

Pla Tic UPC 

 

Pla TIC 2015 

A l’any 2016 es va executar la convocatòria del Pla TIC 2015 per a la renovació 
d’ordinadors d’aules i equips de comunicació. El seu cost final va ser de 10.332,92 € al 
que se li ha d’aplicar un cofinançament del 50 %. 

 

Pla TIC 2016 

El 10 d’octubre de 2016 es va convocar la renovació prioritària d’ordinadors personals 
antics corresponents a llocs de treball del PAS de centres docents, departaments, 
instituts propis i unitats tranversals de gestió. La resolució de novembre de 2016 va 
aprovar per a l’FNB la renovació de 7 ordinadors amb un import de cofinançament de 
2.012,47 €. 

 

Convocatòria d’ajuts UPC per a la renovació d’equipament docent obsolet de 
suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris 

 

Aquest any es va dur a terme la convocatòria d’ajuts UPC per a la renovació 
d’equipament docent obsolet amb l’objectiu de donar resposta a la necessitat de renovar 
els equips de suport a l’activitat docent amb més de 10 anys d’antiguitat, enquadrats en 
aules, laboratoris i tallers docents, de Graus i Màsters Universitaris impartits a la UPC. 

La resolució de la convocatòria, de 30 de novembre de 2016, va atorgar a l’FNB en 
relació a les propostes que va presentar, el següent finançament: 

Equip Solꞏlicitat Finançament atorgat 
Mecanitzat control numèric 91.930 € 45.000 € 
Digital Telemetry System 5.548 € 5.548 € 
Serra Alternativa 2.674 € 2.674 € 

 

Convocatòria extraordinària d’ajuts d’equipaments docents i infraestructura de 
l’FNB 2016 

 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és respondre a les necessitats de la docència 
impartida a l’FNB respecte a les instalꞏlacions i la renovació d’equipaments docents 



     
d’aules, laboratoris, tallers i infraestructures per la qual es va destinar un import màxim 
de 8.000 € del projecte CTT U-00361. Finalment, la inversió total que es va dur a terme 
va ser de 6.374,57 €, distribuïts de la següent manera: 

Dept./Secció Títol de l'actuació 
Cost 
Total 

Cofinançament 
Dept./Secció 

Ajut 
atorgat 

IVA 
Inclòs 

CEN 

Adquisició d'equip de 
mesura i anàlisi 

2.671,68 

20% 

2.137,34 

Equipament divers Taller 
mecànic /metrologia 

918,30 732,48 

Pantalans flotants per 
deixar en sec vaixells 

2.238,50 1.790,80 

Fonts d'alimentació dels 2 
llocs de simulador 

1.403,60 1.122,88 

Eng. 
Elèctrica 

Kit de pertiges i accessoris 
per treballs en Alta Tensió 

738,84 20% 591,00 

TOTAL 7.968,21  6.374,57 
 

També es va adquirir un projector per a l’aula 22 per un import de 836,83 € i l’adquisició 
d’un portàtil per a la Biblioteca de l’FNB es va cofinançar amb un import de 368,35 €. 

 

Beques d’aprenentatge 

 

Per aquest any 2016, l’FNB va convocar les següents beques per a donar suport a 
activitats específiques: 

  suport a la matrícula de grau de juliol i setembre (20h/s) 

  suport al Saló Nàutic (20h/s) 

  suport a les activitats nàutiques (10h/s) 

  suport de caràcter polivalent per a diverses activitats de taller i laboratoris (10h/s). 

 

El cost total d’aquestes beques, inclosa la Seguretat Social, va ser de 4.345,44 €. 

 

Programa de mobilitat internacional 

 

L’FNB va rebre un ajut del fons Erasmus OS a la gestió del programa de mobilitat 
internacional de 864,43 €. Aquest ajut es va utilitzar per visitar la Maritime University of 
Szczecin. 

 

 

 



     
1.2 INGRESSOS CAPÍTOL II  

 

Tot i que s’havien previst, inicialment, uns ingressos de 16.300 €, finalment la facturació 
ha estat de 54.619,82 €. Aquest concepte inclou cànons, facturació de lloguers d’aules 
i espais, convenis de cooperació educativa i altes ingressos (patrocinis, IAMU, etc.), que 
han revertit en l’increment del pressupost de funcionament de l’FNB. Així mateix, les 
tarifes de lloguer de l’FNB van ser aprovades pel Consell Social i es recullen a l’apartat 
de “Tarifes i preus 2016 de la UPC”. 

Aquest any, també es van produir diversos ingressos per serveis de lloguers a altres 
unitats UPC que van suposar un ingrés de 1.420 €, corresponents al lloguer d’aules al 
Servei d’Esports UPC per realitzar el curs PER (720€), i a la International Conference 
on Maritime Transport. Maritime Transport 16 organitzada pel departament de Ciència i 
Enginyeria Nàutiques (700€). 

Donant continuïtat al conveni que es va signar amb l’Associació de Club de Rem de 
Badalona, al 2016 es va obtenir uns ingressos nets de 617,31€. 

També, cal destacar que el 25 de maig de 2016 l’FNB/UPC va signar un conveni marc 
de colꞏlaboració amb la Fundació Privada Centre CIM per cooperar en activitats de 
recerca, innovació i desenvolupament tecnològic, formació i transferència dirigides a 
alumnes i exalumnes de l’FNB que va suposar un ingrés de 672€. 

En referència a l’acord del Consell Social CS 15/07 2013, en base al qual les unitats 
responsables de programes oferts per la FPC reben el 20% dels beneficis dels 
esmentats cursos, aquest 2016 la FNB va rebre un ingrés 4.488,79 €. 

 

1.3 ROMANENTS 

 

Romanents 2012-2013  

L’acord núm. 139/2014 del Consell de Govern que va aprovar la distribució de 
romanents anteriors al 2014 subjecte a les limitacions pressupostàries, establia entre 
d’altres, que s’assignaria un 35% del mateix. Abans d’incorporar els imports però, se’n 
descomptaria aquells imports que restaven pendents de cobrament fins a 31 de 
desembre de 2012, amb el compromís que els mateixos s’anirien incorporant al 
pressupost de les unitats a mesura que els mateixos s’anessin cobrant per part de la 
Universitat. 

La universitat reconeixia els imports pendents d’assignar com a romanents de les unitats 
pendents de distribuir en exercicis futurs, sempre que ho permetessin les disponibilitats 
pressupostàries. En el cas de l’FNB això es va traduir en: 

  
35% total 
romanent 

Morositat 
CCE 2007-

11 

(35% - 
morositat) 

80% 
assignat 

20% 
assignat 

Variació 
respecte 
acord CG 

Romanent 
2012 

2.390,21       

Romanent 
2013 

4.109,32       

TOTALS 6499,53 2.274,84 1.131,63 1.143,21 914,56 228,64 313,45 
      TOTAL 1.456,66 



     
 

En aquest any 2016 no s’ha incorporat la part que resta pendent, i que són 4.224,69€. 
Tampoc està previst que es faci al 2017 atès que la normativa actual estableix que el 
superàvit que pugui generar la UPC s’ha de dedicar a eixugar el dèficit pressupostari. 

 

Romanent 2015 

A l’any 2015 va haver un romanent de 3.663,94 € els quals es van reingressar al 
pressupost del 2016. No queda cap quantitat pendent. 

 

Romanent 2016 

A 31 de desembre de 2016 hi ha hagut un romanent de 75.830,07 € dels quals 54.674,95 
€ estan compromesos per a l’any 2017 per a les següents actuacions: 

Convocatòria Pla TIC UPC 2016 - Import: 4.024,94 € 

Convocatòria UPC Equipament Docent Inventariable – Import: 50.650,01 € 

 

Per tant, el romanent 2016 no compromès ha estat de 21.155,12 €. 

 

2.CONTRACTES CENTRALITZATS DE SERVEIS EXTERNS 

 

Tot seguit es fa un resum de les novetats que s’han produït aquest any en dels diferents 
serveis externs que tenim a l’FNB, per l’impacte econòmic que pot tenir al pressupost 
descentralitzat. 

 

Neteja 

A 12 de maig de 2016 i per mitjà del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC), es va adjudicar el nou contracte de servei de neteja i recollida selectiva de 
residus de la UPC, i la seva vigència va començar l’1 de juliol de 2016. L’empresa 
adjudicatària per els popers 4 anys és ISS Facility Service SL. 

 

Reprografia 

A traves del Servei de Patrimoni i Contractació de la UPC, l’any 2015 es va iniciar el 
procés de licitació dels serveis de reprografia de la UPC. L’empresa guanyadora de la 
licitació va ser CANON ESPAÑA, S.A. El desplegament i implementació del servei es 
va fer durant el mes de maig de 2016. 

La Facultat no rebrà cap import en concepte de cànon (fins ara rebia 1.070,08€ euros 
anuals). 

 

 



     
Telefonia 

Des de l'1 de juny de 2015, el servei de telefonia mòbil de la UPC es vehicula a través 
del contracte CSUC amb l’empresa Movistar i segueix vigent. 

 

Vending 

La licitació d’aquest contracte es va adjudicar el mes de juliol de 2014 a Automáticos del 
Valles, S.A. Entre les noves condicions econòmiques que es van aplicar, el cànon es 
dividia en una quantitat fixa, que és de 1.500 euros anuals (exclòs l’Iva) revisables amb 
l’increment de l’IPC i un percentatge variable que equival al 95% sobre el benefici 
econòmic anual. El percentatge variable a aplicar aquest any 2016 ha estat de zero atès 
que l’empresa no ha registrat cap benefici degut a la inversió feta en les màquines i el 
panelat. Preveu que no tindrà benefici fins a la seva amortització total. 

 

3.INFORMES ECONÒMICS 

 

Despesa per classificació 

Exercici Posició pressupostària Import 
2016 G/20300/GEN Lloguers de maquinària, instalꞏlacions i utillatge 907,76 
2016 G/20900/GEN Altres lloguers i cànons 848,10 

2016 
G/21200/GEN Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i 
altres construccions 

9,94 

2016 G/21720/GEN Manteniment d'equips informàtics (descentralitzat) 686,19 

2016 
G/21900/GEN Reparacions, manteniment i conservació d'altre 
immobilitzat 

3.479,17 

2016 G/22000/GEN Material d'oficina i informàtic no inventariable 8.562,98 

2016 
G/22030/GEN Materials bibliogràfics i digitals que no són fons de 
biblioteques 

1.544,33 

2016 G/22040/GEN Fotocòpies i enquadernacions 2.204,17 
2016 G/22110/GEN Material de laboratori fungible 756,39 
2016 G/22150/GEN Altres compres 316,42 
2016 G/22200/GEN Línies de dades, troncal de la xarxa i telefonia 1.486,71 
2016 G/22210/GEN Correu i missatgeria 343,42 
2016 G/22300/GEN Transports de persones i mercaderies 209,48 
2016 G/22400/GEN Primes d'assegurances 34,84 
2016 G/22500/GEN Tributs i impostos 270,40 
2016 G/22600/GEN Organització d'actes acadèmics i de representació 5.165,36 
2016 G/22601/GEN Organització de consells i òrgans colꞏlegits 335,67 
2016 G/22602/GEN Altres despeses protocolꞏlàries 3.059,47 
2016 G/22635/GEN Inscripcions i despeses de congressos i conferències 1.188,86 
2016 G/22680/GEN Altres despeses de publicitat i promoció 2.405,19 
2016 G/22700/GEN Neteja 694,64 
2016 G/22701/GEN Seguretat 2.565,80 
2016 G/22760/GEN Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics 4.073,30 
2016 G/22763/GEN Altres serveis externs 1.956,17 
2016 G/22835/GEN Despeses d'organització de congressos i conferències 50,81 

2016 
G/23010/GEN Comissions de serveis i assistències a concursos i 
oposicions 

26,00 

2016 G/23050/GEN Despeses d'altres desplaçaments 8.395,49 
2016 G/35900/GEN Altres despeses financeres 10,00 
2016 G/48000/GEN Beques aprenentatge UPC 4.345,44 



     
2016 G/48900/GEN Altres ajuts a persones 923,64 
2016 G/48920/GEN Aportacions i quotes a Entitats Sense Finalitat de Lucre 1.801,42 

2016 
G/62201/GEN Equips procés de dades, telecomunicacions i 
audiovisuals inventariables 

943,90 

2016 G/62202/ESP Pla Infraest TIC 10.332,92 
2016 G/62300/GEN Inversions en mobiliari i estris inventariables 1.392,18 
2016 G/62410/GEN Equipament científic inventariable 513,94 
2016 G/62900/GEN Altre material inventariable 1.329,87 
2016 G/62910/GEN Eq. Doc. Inventariable 2.571,99 

TOTAL 75.742,36 
 

Pressupost definitiu disponible 2016 

PRESSUPOST DISPONIBLE 
22999 Cap. 2 Despesa descentralitzada (Distribució 2016) 31.950,40 
22999 Cap. 2 Despesa descentralitzada (Romanent 2015) 2.665,44 
32001 Prest. Serv. Complement. A l'ensenyament. Cooperació Educativa 11.540,91 
39030 Altres ingressos diversos 1.494,70 
47000 Trf. Cts. Emp. Privades 895,87 
48001 Trf. Ent. S/F Lucre 4488,79 
54000 Arrendaments d'instalꞏlacions comuns 34.697,31 
55000 Concessions administratives. Màquines de vending 1.502,24 
20210 Lloguer d'edificis i altres construccions (TC) 1.420,00 
22600 Organització d'actes acadèmics (Ajuda a la delegació d'estudiants) 200 
23010 Com.Servei Conc. I opos (Eleccions) 26 
62202 Pla TIC 2015 - Equips comunicació i renovació ordinadors 4.858,72 
62202 Pla TIC 2016 (PC's PAS) 2.012,47 
22900 Coordinació de projectes d'intercanvi 864,43 
62910 Altre material inventariable (resolució equipament docent inventariable) 53222 

62201 
Equips procés de dades, telecom. i audio. inventariable (Cofinançament 
50 % PC portàtil Biblioteca) 

-368,35 

22602 
Altres despeses protocolꞏlàries (At. Prot Ag. Qualitat Sist. Univ. 
Catalunya) 

101,5 

TOTAL DISPONIBLE 151.572,43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
TANCAMENT PRESSUPOST DESCENTRALITZAT GENÈRIC 2016 

 

 

  



     
 

10) Convenis 

 

 

Convenis de cooperación educativa 

 

Pràtiques curriculars   61 

Pràctiques extracurriculars  54 

   Total   115 

 

 

  



     
 

11) Mobilitat de l’estudiantat 

 

 

El dia 8 de maig va tenir lloc la signatura d'un conveni entre la Universitat  Politècnica 
de Catalunya i Ningbo University People's Republic of China.  

 

  



     
 

12) Qualitat 

 

 

INFORME DE REVISIÓ DEL SAIQ  

Any 2016  

Informe del Responsable SAIQ i representant de la Direcció 
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1.  INTRODUCCIÓ 

 

El Representant de la Direcció procedeix segons el procés 280.1.0.1 Definició Política i 
Objectius de Qualitat, a emetre el següent Informe de Revisió del Sistema 
d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) corresponent l’any 2016, que contempla els 
aspectes identificats a l’índex del mateix. Es destaquen en negretes les observacions 
sobre els punts més febles i més forts trobats durant la revisió.  

 

2.  REVISIÓ DE LA POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT 

 

 Política de Qualitat 

 

S’ha revisat i es considera actualitzada la Política existent, per aquesta raó no s’han 
introduït canvis.  

 

 Objectius de Qualitat (I).  Indicadors 

 

Indicador de captació d’estudiants a GTM.  Per al proper any es proposa com a 
objectiu cobrir en primera preferència (convocatòria juny) el 50% de l’oferta de places 
a GTM.  És a dir, si l’oferta és 40, es vol arribar a 20 estudiants.  El punt de partida 
és el present curs 16/17 on en primera preferència de la convocatòria de juny només 
hem tingut 8 estudiants (20% de l’oferta de places). 

 

Pel que fa als indicadors ISO 9001:2008, el registre de seguiment de la millora s’ha 
centrat els darrers anys en la taxa de rendiment a la fase inicial dels graus (ref. DOD 
nº5) i en la mobilitat outgoing i incoming (ref. 0115-FNB03).  L’evolució i resultats 
d’enguany són els següents: 

 

Rendiment a la fase inicial.  Partint d’una situació de GTM=10%, GNTM=39%, 
GESTN=37%, en el curs 12/13 es va establir un objectiu de GTM>20%, GNTM>35%, 
GESTN>35% i es va assolir parcialment (DMN-GEM=10.8%, DNM-GENTM=42.2%, 
ETNPSV-GESTN=38.1%). 

 

Per al curs 13/14 es va repetir l’objectiu, GTM>20%, GNTM>35%, GESTN>35%, i es 
va assolir (GEM=39%, GENTM=55%, GESTN=50%). 

 

Per al curs 14/15 es va establir l’objectiu en GTM>30%, GNTM>50%, GESTN>50% i 
es va assolir (GEM=100%, GENTM=100%, GESTN=82.6%). 

 



     
Per al darrer curs 15/16, es va establir un objectiu de GTM=80%, GNTM=95%, 
GESTN=85%.  El percentatge d’aptes a la fase inicial ha estat GTM=67.39%, 
GNTM=83.33% i GESTN=91.04%.  Aquests percentatges s’han calculat com el 
quocient del nombre d’aptes (31, 45, 61) entre el nombre de matrícules de nou 
accés (46, 54, 67). 

 

Indicador de mobilitat.  Partint d’una situació inicial de 2.5%, en el curs 14/15 es va 
establir un objectiu del 3% i es va assolir un 3.74%. 

 

Per al darrer curs 15/16 es va establir un objectiu del 3.5% i s’ha obtingut un 
5.06%.  Aquests percentatges s’han calculat com el quocient de la suma 
d’estudiants outgoing (31) i incoming (6) entre el nombre total d’estudiants del 
curs (731). 

 

 Objectius de Qualitat (II).  Seguiment del Pla Estratègic 

 

A continuació es llisten els fets més rellevants relacionats amb els objectius de 
qualitat des de l’últim informe.  Per a més informació, veure el document de 
Seguiment del Pla estratègic 2014 – 2017. 

 

Àmbit docència 

LE 1:  Promoció i captació de talent 

LE 2:  Vinculació dels estudis a l’entorn professional 

LE 3:  Impuls de l’excelꞏlència docent 

Objectius: Promocionar la FNB. Millorar la docència del centre i fer-la més atractiva i de 
referència 

Assolits  Les titulacions de grau GTM, GNTM i GESTN han obtingut un 
resultat FAVORABLE en el procés d’acreditació de titulacions de 
l’AQU. Tot i el resultat favorable l’ACREDITACIÓ és AMB 
CONDICIONS, condicionada a portar a terme accions de millora en 
la web i en la qualitat dels TFGs en un període màxim de 2 anys. 

 S’ha aprovat la doble titulació GESTN-GTM. 

 S’ha aconseguit la programació del Màster en Enginyeria Naval i 
Oceànica (MENO). 

 S’ha arribat a acords amb Baleària i ANAVE per a les pràctiques 
externes dels estudiants. 

 S’han signat nous convenis amb universitats de referència del 
sector: West Pomeranian University of Technology (Polònia) i 
Maritime University of Szczecin (Polònia). 

 S’ha enfortit i ampliat l’oferta formativa de l’Aula Professional, 
incloent’hi formació a mida per a empreses del sector. 



     
 A l’Aula Professional, s’ha ampliat l’ECDIS de 2 a 6 equips i s’ha 

adequat l’aula corresponent.  S’han dut a terme millores en la resta de 
simuladors i al simulador de màquines s’ha adquirit un nou vaixell.  
Totes aquestes actualitzacions s’han fet amb fons provinents de la FNB 
i el projecte Mona Lisa-STM. 

 S’ha millorat el tractament de les enquestes de l’Aula Professional. 

 S’ha introduït un procediment per al control de l’assistència del 
professorat a la FNB. 

A 
mantenir 

 La convocatòria d’ajuts per a la realització de TFGs. 

 Les visites a IES (tot i que fins ara ha implicat una inversió important de 
temps i recursos, sense un retorn de resultats adient al esforç realitzat). 

No 
iniciats 

 Creació d’un grup de treball per a la millora de la qualitat dels TFGs. 

 Creació de grups de treball per a la captació d’estudiants (GTM, 
màsters). 

En curs  Abans de la fi de 2016 l’Aula Professional té previst d’homologar el 
simulador DP, i a principis de 2017 està previst comprar el MARLINS. 

 

Àmbit Societat i Territori 

LE1: Millora de la visibilitat i presència de la FNB al seu entorn 

Objectiu: Promocionar la FNB 

Assolits  El professor Antoni Isalgué ha rebut el Premi UPC a la Qualitat en 
la Docència Universitària 2016 en la modalitat de trajectòria docent. 

 Hem aconseguir patrocinadors per a l’Acte Acadèmic de 
Graduació i pels Premis als millors expedients. 

 Organització i presència a la Fira Inicia’t a Badalona el juny de 2016. 

 Participació en el Barcelona Open House dels dies 22-23 d’octubre de 
2016. 

 La FNB serà la seu de l’acte del Port de Barcelona el 15 de desembre 
de 2016. 

A 
mantenir 

 Presència al Saló de l’Ensenyament. 

 Presència al Saló Nàutic. 

 Acte de Inauguració del Curs. 

 Acte Acadèmic de Graduació. 

 Premis als millors expedients. 

 Material propi de promoció. 

En curs  S’està promovent un equip femení de la FNB que participi a la propera 
edició de la Regata Edhec Sailing Cup. 

 

 



     
Àmbit Transferència de Tecnologia i Recerca 

LE 1:  Estímul de la recerca i transferència de tecnologia en els àmbits propis de la FNB 

Objectius:  Promocionar la FNB.  Implicar els departaments amb presència a la FNB en la 
recerca del nostre àmbit 

Assolits  La FNB serà la seu de la 19th Annual General Assembly (AGA) de 
la International Association of Maritime Universities (IAMU) el 2018. 

 

Àmbit Personal, Organització i Infraestructures 

LE 1: Personal i organització 

Objectius:  Millora dels sistemes de comunicació i informació interns. Impulsar la e-
administració en els processos i serveis interns. Implementació d’una UTG. Planificació 
anual dels processos del back office dels serveis. Millora i increment d’espais, 
d’equipament per a docència. Creació del Centre de Simuladors Marítim del Mediterrani. 
Consolidació i increment d’una plantilla de PDI-A i PAS que permeti assumir els reptes de 
millorar les titulacions actuals i implantar els nous màsters i titulacions 

Assolits  Creació de la Unitat Transversal de Gestió (UTG) de l’Àmbit de 
Nàutica 

 Inici de les obres de l’edifici NT2 a la nova bocana. 

No iniciats  Creació d’un grup de treball per a la millora de la web 
(informació professional). 

A fer 
seguiment 

 L’ús de la bústia de suggeriments i reclamacions. 

 

3.  REVISIÓ DEL SAIQ 

 

S’ha fet una revisió i actualització del Sistema i de la seva documentació, que 
introdueix millores derivades de l’Informe d’Avaluació Externa (data de visita 
23/02/2016) per a l’Acreditació de Titulacions de l’AQU Catalunya i 
actualitzacions/incorporacions d’operatives de processos que milloren la comprensió 
i aplicació dels mateixos. 

 

 Manual de Qualitat 

 

En la revisió del Manual de Qualitat, s’han actualitzat els noms de les titulacions (a 
l’Annex II), s’ha inclòs el nou Màster en Enginyeria Naval i Oceànica (MENO), s’ha 
inclòs el canvi de pla d’estudis dels dos màsters ja existents (extinció del pla 2013 i 
posada en marxa del pla 2016), i s’ha introduït el nou organigrama arran de la creació 
de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Nàutica (UTGAN). 

 

Els canvis es revisaran en la Junta de Facultat del 22/11/2015, conjuntament amb la 
revisió dels processos i procediments següents:   



     
 

 Processos 

 

S’han revisat 3 Processos: 

280.1.1.1 Garantia de Qualitat dels Programes Formatius 

280.1.2.1 Orientació a l’estudiant i desenvolupament de l’ensenyament 

280.1.2.5 Gestió de les pràctiques externes 

 

 Procediments 

 

S’han revisat 4 Procediments: 

PG 1.1.1/SG-01 Organització docent 

PG 1.1.1/SG-02 Matrícula 

PG-2.0.0/ED-01 Gestió i organització de cursos d’especialitat marítima de la FNB 

PE-1.4.1/SG-01 Operativa de compres 

 

S’ha incorporat un nou Procediment (actualment en període de prova fins a la finalització 
del quadrimestre de tardor del curs 2016/2017, abans de decidir la seva inclusió o no al 
sistema): 

PG-1.2.2/ED-01 Procediment Control Assistència Docent 

 

Finalment, s’han introduït les corresponents actualitzacions només en els casos en que 
l’operativa ha tingut petit canvis i s’ha comprovat que la informació a la web està 
completa i actualitzada. 

 

4.  INFORMES D’AUDITORIA 

 

 Auditoria Externa ISO 9001:2008 

 

L’Auditoria Externa de seguiment del Sistema de Qualitat (SAIQ), certificat ISO 
9001:2008 d’acord a l’àmbit de certificació “Disseny dels plans d’estudi i accions 
formatives, organització i desenvolupament de l’activitat docent, incloent el codi de 
formació del conveni STCW-2010”, es va realitzar els dies 25, 26 i 27 de novembre de 
2015. En la mateixa no s’indiquen No conformitats i no s'han detectat àrees que 
requereixin una atenció especial per part de la Direcció. 

 

 



     
L’informe només planteja dues observacions,  

 

El descenso de uso del buzón, tomándose medidas al respecto (sesiones 
de acogida). A realitzar seguimiento. 

 

El mantenimiento de los equipos de laboratorio de química puede ser 
objeto de mejora, optimizando, reduciendo y clarificando los registros 
generados, teniendo en cuenta la utilización de los mismos. 

 

que, en el moment de l’elaboració d’aquest informe, ja han estat ateses. 

 

El certificat actual té vigència fins setembre de 2018. 

 

L’auditoria d’enguany està prevista per al 25 de novembre de 2016 i serà la darrera de 
la versió ISO 9001:2008.  Per a la propera auditoria, el 2017, ja haurem d’haver-nos 
adaptat als criteris de la nova versió, la ISO 9001:2015.  En el moment de realitzar 
aquest informe ja hem començat a treballar en aquest sentit i un grup de PAS i PDI de 
la Facultat ha rebut formació in company sobre el canvi de versió. 

 

 Auditoria Externa EMSA 

 

Els dies 29 i 30 de setembre, l’Agència Europea per a la Seguretat Marítima (EMSA) va 
fer la visita a la FNB dins d’una agenda que va incloure la Dirección General de la Marina 
Mercante a Madrid i diversos centres d’ensenyament a Gijón.   

 

El primer esborrany de l’informe d’auditoria està previst tenir-lo el mes de desembre de 
2016. 

 

 Auditoria Interna FNB 

 

Revisat el informe d’auditoria interna del 17 al 21 d’octubre de 2016, s’han trobat 5 No 
conformitats/Observacions, més algun document del sistema de qualitat que encara 
resta pendent d’aprovació.  Al moment de l’elaboració d’aquest informe ja s’ha superat 
aquest tràmit i s’han tancat les observacions. 

 

 

 

 



     
 Acreditació de les titulacions 

 

L’Autoinforme d’Acreditació de les Titulacions de Grau substitutiu dels Informes de 
Seguiment de les Titulacions (IST) que es va començar a elaborar l’any 2015 va ser 
finalitzat i aprovat en Junta de Facultat Extraordinària el 3/12/2015, Acord 021/15.   

 

El Comitè d’Avaluació Externa (CAE) va realitzar la visita al centre el 23/02/16 i va 
emetre el seu Informe d’Avaluació Externa (IAE) amb data 23/05/2016.  Com a resultat 
del IAE, l’Autoinforme d’Acreditació va ser revisat per a incloure les millores M.496.2016 
(Millorar la facilitat d’accés a la informació professional de la web de la FNB) i 
M.497.2016 (Seguiment de la qualitat dels Treballs Fi de Grau), corresponents als dos 
estàndards qualificats amb se alcanza con condiciones en l’IAE.  La FNB també va 
preparar un document d’Alꞏlegacions i Resposta a l’Informe d’Avaluació Externa, que va 
ser aprovat en Comissió Permanent el 12/7/2016, Acord 005/16, ratificat en Junta de 
Facultat Ordinària el 21/09/16, Acord 016/16 i enviat a l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya (AQU). 

 

L’informe final de l’AQU, un cop resoltes les alꞏlegacions, va arribar el 19/10/2016 amb 
un resultat FAVORABLE en les tres titulacions de grau: Grau en Tecnologies Marines 
(GTM), Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (GESTN) i Grau en Nàutica 
i Transport Marítim (GNTM).  Tot i el resultat favorable es manté l’ACREDITACIÓ AMB 
CONDICIONS, condicionada a portar a terme accions de millora per a les dues 
observacions esmentades al paràgraf anterior en un període màxim de 2 anys. 

 

5.  ACTES DE REUNIONS DE LA JUNTA DE FACULTAT I COMISSIÓ PERMANENT 

 

 Junta de Facultat 

 

Es revisen les Actes (des del darrer Informe de Revisió del SAIQ) trobant-se els 
següents Acords de la Junta de Facultat: 

 

Acords Junta Facultat Extraordinària 03/12/2015 

ACORD JUNTA 021/15 Aprovació de l’autoinforme d’acreditació de les titulacions de grau 
de la FNB 

ACORD JUNTA 022/15 Aprovació de l’Informe de Seguiment del SAIQ 

ACORD JUNTA 023/15 Aprovació de les tarifes de la FNB per al any 2016 

 

 

 

 



     
Acords Junta Facultat Ordinària 10/02/2016 

ACORD JUNTA 
001/16 

Aprovació de les modificacions de l’encàrrec docent personalitzat 
dels departaments amb docència a la FNB per al curs acadèmic 
2015-2016 

ACORD JUNTA 
002/16 

Aprovació de l’informe de tancament de l’exercici econòmic de la 
FNB de l’any 2015 

ACORD JUNTA 
003/16 

Aprovació de la proposta de pressupost de funcionament de l’any 
2016 

ACORD JUNTA 
004/16 

Aprovació de la Memòria anual de la FNB per al curs acadèmic 
2013-2014 

 

Acords Junta Facultat Extraordinària 02/03/2016 

ACORD JUNTA 005/16 Aprovació del Procediment de Control d’Assistència Docent a la 
FNB 

ACORD JUNTA 006/16 Aprovació de la inversió en millora d’equipaments a la FNB 

 

Acords Junta Facultat Extraordinària 18/03/2016 

ACORD JUNTA 007/16 Proposta de comissions ATP per a l’any 2016 - ESAII 

ACORD JUNTA 008/16 Proposta de comissions ATP per a l’any 2016 - Enginyeria 
Electrònica 

ACORD JUNTA 009/16 Proposta de comissions ATP per a l’any 2016 - CEN 

 

Acords Junta Facultat Extraordinària 06/04/2016 

ACORD JUNTA 010/16 Aprovació de l’encàrrec docent general dels Departaments amb 
docència a la FNB per al curs acadèmic 2016-2017 

 

Acords Junta Facultat Ordinària 12/05/2016 

ACORD JUNTA 
011/16 

Aprovació de l’encàrrec docent personalitzat dels departaments 
amb docència a la FNB per al curs acadèmic 2016-2017 

ACORD JUNTA 
012/16 

Aprovació de la doble titulació del Grau en Tecnologies Marines i 
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval 

ACORD JUNTA 
013/16 

Aprovació de l’informe de gestió de la FNB de l’any 2015 

 

Acords Junta Facultat Extraordinària 12/09/2016 

ACORD JUNTA 014/16 Aprovació de la proposta de programació dels màsters de la FNB 

 

 

 



     
Acords Junta Facultat Ordinària 21/09/2016 

ACORD JUNTA 
015/16 

Aprovació de l’encàrrec docent personalitzat dels departaments 
amb docència a la FNB per al curs acadèmic 2016-2017 

ACORD JUNTA 
016/16 

Aprovació de l’informe d’alꞏlegacions i resposta a l’Informe 
d’Avaluació Externa de les titulacions de grau de la Facultat 

ACORD JUNTA 
017/16 

Aprovació de les modificacions a la Normativa de Pràctiques 
Externes de la Facultat – FNB 

ACORD JUNTA 
018/16 

Nomenament de les vacants dels representants del professorat i 
estudiantat a la Comissió d’Avaluació Curricular de les titulacions 
de grau a la FNB 

ACORD JUNTA 
019/16 

Convocatòria d’eleccions dels representants del PDI, PAS i 
estudiantat a la Junta de Facultat i Comissió Permanent 

 

S’ha comprovat també que la informació a la web està completa i actualitzada. 

 

 Comissió Permanent 

 

Es revisen les Actes (des del darrer Informe de Revisió del SAIQ) trobant-se els 
següents Acords de la Comissió Permanent: 

 

Acords Comissió Permanent Extraordinària 10/02/2016 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 001-16 Nomenament del nou responsable Aula Professional FNB 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 002-16 Aprovació Informe Anual 2015 Aula Professional FNB 

 

Acords Comissió Permanent Extraordinària 06/04/2016 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 003/16 Aprovació de la resolució de la Convocatòria extraordinària 
ajuts per a la millora equipaments docents i infraestructures 
FNB 2016 

 

Acords Comissió Permanent Ordinària 09/06/2016 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 004/16 Aprovació del calendari acadèmic curs acadèmic FNB 2016-
2017 

 

Acords Comissió Permanent Extraordinària 12/07/2016 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 005/16 Aprovació informe alꞏlegacions i resposta a Informe 
Avaluació Externa de les titulacions de grau de la Facultat 
(document pendent de ser ratificat per la Junta de Facultat) 

ACORD COMISSIÓ PERMANENT 006/16 Aprovació de les modificacions a la Normativa de Pràctiques 
Externes FNB (document pendent de ser ratificat per la 
Junta de Facultat) 



     
 

S’ha comprovat també que la informació a la web està completa i actualitzada. 

 

6.  PLA ANUAL DE FORMACIÓ 

 

 Personal Acadèmic (PDI) 

 

A petició de la FNB, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) ha organitzat durant el mes 
de Novembre de 2016 un curs de formació de 16 hores sobre ISO 9001:2015 adreçat a 
tot el PDI i PAS de la FNB i obert a d’altres centres de la UPC.  El nombre d’inscrits ha 
estat de 16.  Aquest curs s’ha realitzat a les instalꞏlacions de la FNB els dies 9, 10, 14 i 
15 de Novembre.   

 

 Personal d’administració i serveis (PAS) 

 

El Pla de Formació 2016 i l’informe de Seguiment del Pla Formatiu 2015 estan 
actualitzats i basats en les accions formatives del Fons de Formació contínua de la UPC.  

 

7.  INCIDÈNCIES / SUGGERIMENTS / RECLAMACIONS / DESVIACIONS 

 

 No conformitats 

 

S’han obert 5 No Conformitats vinculades amb l’activitat acadèmica, la totalitat de les 
mateixes es corresponen amb modificació d’actes d’avaluació, una vegada finalitzat el 
termini oficial.  Totes han estat analitzades, resoltes i tancades a la data d’aquest 
informe.  S’ha comprovat el compliment de les accions correctives. 

 

 Bústia d’incidències i suggeriments 

 

La Bústia d’Incidències i Suggeriments ha tramitat des de Novembre de 2015 fins a 
Novembre de 2016 (data d’aquest informe) 6 solꞏlicituds vàlides (d’informació, 
incidències, reclamacions, etc.).  La totalitat procedeixen del alumnat.  De les 4 
classificades com a “Personal Docent/Pla d’Estudis”, les 3 primeres corresponen a 
queixes de 3 estudiants diferents corresponents a una mateixa situació de no assistència 
d’un professor i la darrera correspon a una queixa en la matriculació del TFG.  De les 2 
classificades com a “Altres”, una fa referència a un mal funcionament puntual de la web 
de l’escola i l’altre al comportament incívic d’estudiants a la sala de vending. 

 



     
A diferència d’altres anys, no hi ha hagut cap queixa referent a la manera d’impartir 
classes per part del professorat, a la seva qualitat, als mètodes de difusió de notes, a la 
falta d’oportunitats de revisió o als canvis de horaris de classes no consensuats. 

 

D’altra banda, tot i que l’aplicatiu permet introduir incidències referents a l’Aula 
Professional, mai no s’ha enviat cap incidència d’aquest àmbit.  Les incidències de l’Aula 
Professional es recullen i tracten en les enquestes semestrals que es duen a terme en 
la pròpia Aula Professional.  

 

 

Pel que fa al seguiment de la baixada progressiva de l'ús de la Bústia en els últims 
anys, s’observa que enguany el seu ús ha estat el mínim des de la seva posada en 
funcionament el maig de 2011, tot i que s'han pres mesures de reforç informatiu a les 
sessions d'acollida i que s’ha emfasitzat la seva utilitat en les sessions de tutoria. 

 

Segons l’enquesta sobre els serveis que presta la FNB, el coneixement de l’existència 
de la bústia ha estat tradicionalment baix (valoracions: 2,78% (2015), 2,81% (2013) 
2,94% (2011)) però com que el 2016 aquesta enquesta no s’ha realitzat no podem saber 
si les accions esmentades al paràgraf anterior han estat efectives per augmentar el nivell 
de coneixement o no.  

 

El que sí que observem és que l’ús de la bústia correspon majoritàriament als 
estudiants de grau en detriment dels de màster.  De totes les incidències penjades 
des de la seva posada en funcionament, 55 són d’estudiants de GESTN, 33 de GTM i 
29 de GNTM; i només 2 són del màster MEM i 1 del màster MENTM. 
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Com a mesures per a augmentar el coneixement i ús es planteja la possibilitat d’enviar 
un correu a tots els estudiants de grau i màster a principi de cada quadrimestre, i de 
realitzar sessions d’acollida als estudiants de màster. 

 

 Incidències de docència 

 

L’aplicatiu d’incidències de docència es va posar en funcionament el juny de 2011.  El 
nombre d’incidències per any ha estat: 1 (2011), 21 (2012), 14 (2013), 16 (2014), 14 
(2015) i 199 en el que portem de 2016. 

 

L’elevat nombre d’incidències d’enguany és degut a que el mes de març es va posar en 
marxa un procediment per al control de l’assistència docent que obliga al professorat a 
fer servir l’aplicatiu quan no s’ha signat correctament el full d’assistència. 

 

El nombre d’incidències des del moment de posada en marxa fins a l’elaboració 
d’aquest informe ha estat: 

Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval 92  

Grau en Nàutica i Transport Marítim   83  

Grau en Tecnologies Marines    65  

Màster en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim 16  

Màster en Enginyeria Marina    8  

Titulacions Plans 2000     8 

 

8.  SEGUIMENT DELS INDICADORS DE PROCESSOS 

 

Els punts de docència destinats a l’FNB per al curs 2016/2017 han estat 

 

Curs Punts de docència 

2014/2015 3.250 

2015/2016 3.285 

2016/2017 3.483,9 

 

S’ha estructurat i aprovat l’encàrrec docent del curs amb la corresponent assignació de 
professorat a les assignatures, incloses les dels màsters.  Per altra banda, s’han 
produït diverses baixes de professors i els departaments corresponents han incorporat 
els substituts respectius, sense que es produeixi cap afectació dels processos docents. 

 



     
8.1  Anàlisi de l’activitat docent 

 

 Enquestes als estudiants sobre els professors i les assignatures de grau 

 

L’anàlisi de l’activitat docent es fa amb el recull de dades obtingudes de les enquestes 
quadrimestrals realitzades per la UPC als alumnes sobre les assignatures i l’actuació 
docent del professorat que les imparteix.  Els resultats són públics i poden ser 
consultades pel Centre i per l’estudiantat en la web de la UPC (e-enquestes.upc.edu).   

 

 Enquestes als estudiants sobre l’aula professional 

 

L’anàlisi de l’activitat docent a l’Aula Professional es fa amb el recull de dades 
obtingudes de les enquestes semestrals realitzades per la mateixa Aula Professional als 
alumnes sobre l’organització, les assignatures i l’actuació docent del professorat que les 
imparteix.   

 

A continuació es mostren les conclusions de l’informe de Juliol de 2016: 

 

Recollida de les dades de les enquestes 

 És de destacar l’alt nivell de participació en les enquestes, afavorit pel fet que 
se’ls dóna l’enquesta en format paper.  Aquest és un punt fort que s’ha de 
mantenir. 

 S’han elaborat unes plantilles (excel i word) per a introduir les dades i calcular 
els resultats de les enquestes.  El propòsit de les plantilles és evitar confusions i 
facilitar l’elaboració dels informes.   

 

Valoració dels cursos 

 Tots els cursos analitzats presenten una valoració favorable (més de 3.5 de 
mitjana en totes les preguntes) o molt favorable (més de 4 de mitjana en totes 
les preguntes) en totes les edicions.  

 Pels comentaris dels estudiants es conclou que en general estan molt satisfets i 
valoren molt el contingut pràctic dels cursos analitzats.   

 La recomanació és seguir així i fixar un objectiu de qualitat.  Per exemple, es pot 
intentar consolidar que el percentatge d’estudiants que responen 4 o 5 a totes 
les preguntes estigui per sobre del 90%.   

 

 

 

 



     
Professorat 

 Les valoracions són en conjunt favorables (més de 3.5 de mitjana en totes les 
preguntes) o molt favorables (més de 4 en totes les preguntes).  Destaquen 
alguns professors que han obtingut la valoració de 5 en totes les preguntes. 

 Seria desitjable que cada semestre els professors rebessin els resultats complets 
de les enquestes de les assignatures que imparteixen.  I, en el cas de valoracions 
excepcionals, també seria una bona idea fer-los arribar una felicitació.  Es 
recomana proposar-los un objectiu com ara consolidar que el percentatge 
d’estudiants que responen 4 o 5 a totes les preguntes estigui per sobre del 90%. 

 Dels comentaris que fan els estudiants es conclou que valoren molt positivament 
els coneixements, experiència i tracte del professorat. 

 

8.2  Anàlisi dels processos de matriculació 

 

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 
corresponents al curs 2015/2016. 

 

De l’anàlisi dels indicadors dels processos de matriculació disponibles a la UPC en el 
moment de fer l’informe podem destacar les següents dades: 

 

 Demanda en primera preferència i nota de tall en els estudis de grau 

 

Curs 
2016-17 

Oferta de 
places 
preinscripció 

Demanda (convoc. 
juny) 

Assignació (juliol) Demanda 
en 1a 
pref./oferta 

Nota de tall 
(assignació 
juliol) 1a pref. Resta pref. 1a pref. Resta pref. 

GTM 40 8 7 8 7 20% 5,000 

GNTM 50 53 7 53 7 106% 6,355 

GESTN 60 60 15 60 15 100% 5,970 

 

GNTM:  L’evolució de la demanda en primera preferència de GNTM ha estat la següent: 
218% (curs 13/14, 45 places), 200% (14/15, 45 places), 148% (15/16, 50 places) i 106% 
(16/17, 50 places) corresponents a unes notes de tall (assignació juliol) de 7.7, 7.5, 6.8 
i 6.36 respectivament.   

 

GESTN: La mateixa estabilitat en la demanda s’observa en GESTN on els indicadors 
han estat: 103% (curs 13/14, 60 places), 90% (curs 14/15, 60 places), 115% (curs 15/16, 



     
60 places) i 100% (curs 16/17, 60 places), corresponents a unes notes de tall (assignació 
juliol) de 6.5, 5.7, 5.4 i 5.97 respectivament.   

 

GTM: Enguany la demanda en primera preferència respecte a l’oferta (assignació juliol) 
del Grau en Tecnologies Marines ha estat de només un 20% posant en perill la seva 
continuïtat donats els criteris de rendibilitat de titulacions que comparteixen la UPC i la 
Generalitat.  L’evolució d’aquest indicador els darrers cursos ha estat la següent: 80% 
(curs 13/14, 40 places), 105% (curs 14/15, 40 places), 45% (curs 15/16, 40 places) i 
20% (curs 16/17, 40 places), corresponents a unes notes de tall (assignació juliol) de 
5.8, 5.8, 5 i 5 respectivament.   

 

Els cursos amb més demanda a GTM coincideixen amb els anys en que el grau es 
denominava Grau en Enginyeria Marina, fet que sembla indicar que el canvi de nom l’ha 
fet menys atractiu als potencials estudiants.   

 

De l’anàlisi anterior es conclou que augmentar la demanda en primera preferència 
en el Grau de Tecnologies Marines ha de ser un objectiu prioritari.  És per aquest 
motiu que, com a objectiu de qualitat per a l’any vinent ens hem marcat l’objectiu de 
cobrir el 50% de les places en primera preferència (és a dir, aconseguir 20 estudiants 
en primera preferència a la convocatòria de juny. 

 

Per tal de diagnosticar les causes de la baixa demanda a GTM i decidir accions de 
millora, s’han creat unes comissions de treball (assignatures específiques, assignatures 
transversals, PAS i direcció) les quals presentaran les seves ponències en la Junta de 
Facultat Extraordinària del proper 22 de novembre.   

 

 Enquesta als estudiants de nou ingrés en els estudis de grau.  Vies d’accés 

 

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/).  En el moment d’elaborar aquest 
informe encara no es coneixen els resultats de l’enquesta del present curs 2016/2017. 

 

 Estudis de Màster 

 

A partir del curs 2016/2017 l’entrada als dos Màster és comuna (el que ha suposat una 
modificació del Pla d’estudis 2013 al Pla 2016) i, amb la posada en marxa del nou Màster 
en Enginyeria Naval i Oceànica (MENO), l’oferta a partir del curs 2017/2018 serà 
bianual.  Totes dues mesures són conseqüència de la baixa demanda.  Cal doncs 
diagnosticar el motiu i valorar accions encaminades a augmentar el nombre 
d’estudiants. 



     
 

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

  MEM  MENTM 

  14/15 15/16  14/15 15/16 

Oferta de places  20 20  30 30 

Preinscripció  17 19  16 28 

Estudiantat nou  9 9  10 16 

Estudiantat total  9 14  10 25 

Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  459 486  550,5 1201,5 

Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0 13,5  550,5 1195,5 

Mitjana de crèdits matriculats per 
estudiant 

 51 35,7  55 48,1 

Taxa d’èxit (%)  92,6% -  100% - 

Taxa de rendiment (%)  69,6% -  98,9% - 

 

8.3  Resultats acadèmics 

 

 Evolució d’aptes a la fase inicial 

 

El següent gràfic mostra l’evolució d’aptes a la fase inicial per als darrers cursos.  Els 
percentatges corresponen al quocient entre el nombre de aptes i el nombre d’estudiants 
de nou ingrés. 
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 Principals indicadors 

 

Les taxes d'abandonament, d'eficiència, de rendiment, d'èxit i de graduació 
corresponents al curs 2015/2016 i anteriors són les següents: 

 

GTM 12/13 13/14 14/15 15/16 

Taxa d'abandonament % - - 56,8 36,1 

Taxa d'eficiència % - 92,5 95,8 86,9 

Taxa de rendiment % 74,8 78,8 100 67,3 

Taxa d'èxit % 80,4 81,8 87,4 73,3 

Taxa de graduació % - - 100 16,7 

 

GNTM 12/13 13/14 14/15 15/16 

Taxa d'abandonament % - - 32,4 24,1 

Taxa d'eficiència % - 94,5 94,5 96,5 

Taxa de rendiment % 92,4 93,9 100 84 

Taxa d'èxit % 93,5 95,4 94,6 88,4 

Taxa de graduació % - - 100 50 

 

GESTN 12/13 13/14 14/15 15/16 

Taxa d'abandonament % - - 24,2 19,7 

Taxa d'eficiència % - 94,8 95 91,2 

Taxa de rendiment % 80,7 82 82,6 79 

Taxa d'èxit % 83,3 84 86,7 82,9 

Taxa de graduació % - - 24,2 36,6 

 

 Satisfacció dels graduats 

 

La UPC fa una enquesta anual de satisfacció dels graduats.  Encara no es disposa de 
les dades corresponents al curs 2015/2016.  Amb una participació del 10,3% a GNTM, 
del 9% a GESTN i del 5,8% a GTM les mitjanes obtingudes el curs 2014/2015 en les 
següents qüestions han estat: 

 

 

 



     
Satisfacció graduats GNTM GESTN GTM 

La titulació respon a les expectatives - 3,3 - 

Satisfacció general amb la titulació 3,3 3,8 4 

Escala:  de 1 (molt insatisfet) fins a 5 (molt satisfet) 

 

Dels graduats que han contestat l’enquesta, el percentatge de respostes afirmatives a 
les següents dues preguntes ha estat: 

 

Satisfacció graduats GNTM GESTN GTM 

Triaria la mateixa titulació si tornés a començar? 66,7% 50% 100% 

Triaria la mateixa universitat si tornés a començar? 33,3% 50% 100% 

 

8.4  Mobilitat 

 

 Convenis 

 

S’ha signat un nou acord bilateral ERASMUS+ amb la universitat West Pomeranian 
University of Technology de Polònia.  I s’ha signat un conveni amb la Maritime University 
of Szczecin de Polònia. 

 

D’altra banda, s’han renovat els acords bilaterals dins el marc ERASMUS+ amb les 
següents universitats: Università degli Studidi Genova (Itàlia), Maritime University of 
Szczecin (Polònia), Gdynia Maritime University (Polònia), Stord Haugesund University 
College (Noruega), Buskerundand Vestfold University College (Noruega), Antwerp 
Maritime Academy (Bèlgica), Karadeniz Technical University (Turquia), KTH The Royal 
Institute of Technology (Suècia), University of Zagreb (Croàcia), Latvian Maritime 
Academy (Letònia), Jade University of Applied Science (Alemanya), University of 
Strathclyde (Regne Unit), University of Zadar (Croatia), Satakunta University of Applied 
Sciences (Finland), Universidad Tecnológica de Panamá (Panamá, programa SMILE). 

 

 Nombre d’estudiants i destinacions 

 

Respecte les dades del procés de mobilitat, aquestes continuen sent positives, amb un 
elevat nombre d’estudiants outgoing que s’acullen a les beques Erasmus, SICUE-
SÈNECA i SMILE-MAGALHAES. 

 

 

 



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

Outgoing Erasmus KA103 8 15 5 25 16 28 15 

Outgoing SICUE-SÈNECA 2 1 3 5 6 3 4 

Outgoing SMILE-
MAGALHAES 0 4 1 3 2 

0 3 

Total Outgoing 10 20 9 33 24 31 22 

Incoming Erasmus KA103 8 11 14 5 4 6 3 

Incoming SICUE-SÈNECA 1 1 1 0 0 0 0 

Total Incoming 9 12 15 5 4 6 3 

Les dades del curs 16/17 fan referència només al primer quadrimestre 

 

Els països de destinació més solꞏlicitats pels estudiants outcoming son Polònia i 
Noruega (4 estudiants cadascun), seguits de Bèlgica (3), Regne Unit (2), Suècia (1) i 
Letònia (1). Amb el programa SMILE aquest any aniran 3 estudiants a Panamà. I dins 
d’Espanya, hi ha 3 estudiants a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria i un 
estudiant a la Universidad Politècnica de Madrid. 

 

Pel que fa als estudiants incoming, 2 provenen del Regne Unit, 1 de Polònia i el segon 
quadrimestre està prevista l’arribada de 3 estudiants més de Bèlgica com a mínim. 

 

 Resultat de l’enquesta de la sessió informativa 

 

La sessió informativa sobre els programes de mobilitat realitzada al 2016 ha estat molt 
ben valorada pels estudiants.  Van contestar l’enquesta 23 estudiants.  El 96% van 
estar d’acord o totalment d’acord en que la sessió va ser interessant, el 96% van estar 
d’acord o totalment d’acord en que la sessió havia satisfet les seves expectatives, el 
96% van estar d’acord o totalment d’acord en que les explicacions van ser útils i 
interessants, el 91% van estar d’acord o totalment d’acord en que la sessió va resoldre 
dubtes i aclarit qüestions no conegudes i el 96% van estar d’acord o totalment d’acord 
en que la sessió informativa és necessària i útil. 

 

 Resultat de l’enquesta de satisfacció de l’estudiantat 

 

Les darreres dades disponibles corresponen al curs 2014/2015 i mesuren la satisfacció 
general amb l’estada Erasmus dels estudiants outgoing.  Amb una escala de l’1 al 5 
(de totalment en desacord a totalment d’acrd), els resultats són els següents:  

 



     
A GTM la mitjana de satisfacció és 4 (participació 20%).  A GNTM la mitjana de 
satisfacció és 4.6 (participació 62,5%).  A GESTN la mitjana de satisfacció és 4.6 
(participació 90%) 

 

8.5  Convenis amb empreses  

 

 Acords per a pràctiques en vaixells 

 

S’ha arribat a un acord amb BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS,S.A, per a que els 
nostres estudiants puguin fer les pràctiques acadèmiques en vaixells mercants operats 
per la companyia.  També s’ha arribat a un acord amb la Asociación de Navieros 
Españoles (ANAVE) per a facilitar l’embarcament dels estudiants de l’FNB per a 
desenvolupar pràctiques acadèmiques en vaixells mercants operats per navilieres 
associades a ANAVE. 

 

 Hores i remuneració dels convenis 

 

Les dades de la taula següent, indiquen de forma clara, una tendència creixent en el 
nombre de convenis i hores. 

 

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

Nº de Convenis finalitzats 41 38 51 86 113 

Total estudiants 34 33 45 75 84 

Total en € 63.073,47 59.482,28 56.211,98 63.185,16 121.118,46 

Total hores 15.893 13.927,5 20.931 37.535 42.104 

 

8.6  Serveis 

 

La UPC fa una enquesta triennal de satisfacció sobre els serveis als estudiants, al PDI 
i al PAS.  Les últimes dades disponibles són del Novembre de 2015 i es mostren a 
continuació: 

 

 Satisfacció dels estudiants amb el centre 

 

Amb una participació del 15,3% a GNTM, del 9% a GESTN i del 5,8% a GTM les 
mitjanes obtingudes en les següents qüestions han estat: 

 



     
Satisfacció estudiants GNTM GESTN GTM 

Les condicions generals dels laboratoris i tallers en els que 
s’imparteix classe (taules de treball, ilꞏluminació,...) 

3,4 2,6 2,7 

La informació disponible a pla pàgina web de la titulació (pla 
d’estudis, guies docents, horaris d’exàmens,...) 

3,8 3,7 3,2 

Els espais informàtics del centre oberts als estudiants 3,4 3,5 2,7 

La resta d’espais per a altres activitats d’estudi (aules d’estudi 
individuals i grupals,...) 

3,8 2,9 2,8 

La utilitat de les tutories 2,2 1,7 1,7 

Les accions d’orientació professional rebudes per part del 
centre (xerrades, fòrums, borsa de treball,...) 

3,1 3,2 3,3 

Valoració global dels serveis 3,3 3,3 2,5 

 

Escala:  de 1 (molt insatisfet) fins a 5 (molt satisfet) 

 

 Satisfacció del PDI 

 

Amb una participació del 30% els resultats han estat els següents: 

 

Satisfacció PDI mitjana desv. tipus 

Suport institucional (formació/consulta/aportacions dels serveis 
generals) 

3,76 1,3 

Coordinació docent entre assignatures a les titulacions en que 
participeu 

3,76 1,2 

Si són apropiats els mecanismes/sistemes interns d’informació 3,69 0,95 

El perfil d’ingrés des estudiants 3,44 0,92 

El treball i la dedicació dels estudiants 3,11 0,68 

Els resultats de l’aprenentatge obtinguts pels estudiants en les 
matèries 

3,72 0,46 

L’estructura del pla d’estudis (assignatures) i matèries i el seu pes 3,39 1,09 

L’organització del desplegament del pla d’estudis (grups, horaris, 
etc) 

4,06 1,16 

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

3,93 1,03 

Els recursos docents disponibles 3,22 1’06 

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

3,53 0,72 

L’adaptació a les assignatures dels equipaments docents dels 
laboratoris 

3,33 1,18 



     
Els equipaments necessaris (informàtics, materials, etc.) 3,28 1,23 

La utilitat de les tutories 3,31 0,95 

Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels 
graus 

3,41 0,71 

Valoració global del nivell formatiu dels estudiants titulats dels 
màsters 

3,56 0,73 

Escala:  de 1 (molt insatisfet) fins a 5 (molt satisfet) 

 

 Satisfacció del PAS 

 

Amb una participació del 33,3% els resultats han estat: 

 

Satisfacció PAS mitjana desv. tipus 

Els usuaris dels serveis de l’Escola/Facultat estan satisfets en com portem a terme la nostra 
feina 

Estudiantat 3,5 0,58 

PDI 3,75 0,50 

PAS 3,6 0,55 

Altres usuaris/usuàries externes 3,67 0,58 

Coordinació entre els diferents serveis i unitats de l’Escola/Facultat: 3,00 0,71 

Hi ha una bona coordinació entre els responsables acadèmics i el personal d’administració i 
serveis pel que fa a 

L’aplicació de les normatives acadèmiques 2,67 1,15 

La planificació acadèmica (calendaris, horaris, ús 
d’equipaments,...) 

3,33 0,58 

La gestió dels procediments acadèmics (matrícula, mobilitat, 
pràctiques, tractament d’incidències,...) 

3,00 1,00 

Estic assabentat/ada d’allò que passa a l’Escola/Facultat 3,40 0,55 

Estic satisfet/a de treballar a l’Escola/Facultat 4,20 0,84 

Escala:  de 1 (molt en desacord) fins a 5 (molt d’acord) 

 

 Serveis de l’aula professional 

 

En l’enquesta semestral que se’ls passa als estudiants també se’ls pregunta pels 
serveis.  A la darrera enquesta, de Juliol de 2016, es destaquen les següents 
consideracions: 

 

 



     
Organització 

 En la majoria dels cursos analitzats, l’organització presenta una valoració 
favorable (més de 3.5 de mitjana en totes les preguntes) o molt favorable (més 
de 4 de mitjana en totes les preguntes) en totes les edicions.   

 La recomanació és fixar i consolidar un objectiu de qualitat.  Per exemple, es pot 
intentar consolidar que el percentatge d’estudiants que responen 4 o 5 a totes 
les preguntes estigui per sobre del 90%. 

 A diverses assignatures hi ha hagut unes incidències puntuals relacionades amb 
la comunicació d’informació als estudiants, horaris, expedició de certificats, 
logística i coordinació amb Fast Parc Motor i Yatch Point. 

 D’altra banda, els estudiants fan suggeriments en relació al menjar (possibilitat 
de pica-pica en algunes activitats, pauses per menjar) 

 

Instalꞏlacions i materials 

 La manca d’aire condicionat a les aules ha estat una queixa recurrent.   

 També algú ha fet esment de que no hi ha bar.  

 També s’han queixat de la manca d’aigua calenta a les dutxes. 

 En algun curs s’han queixat de la facilitat d’accés a l’aula.   

 Es recomana incloure a l’enquesta preguntes concretes sobre les instalꞏlacions 
de Yatch Point i Fast Parc Motor ja que és on s’han rebut més comentaris 
negatius pel que fa a la logística, coordinació, transport i estat dels materials. 

 Alguns estudiants han demanat també de programar les activitats aquàtiques en 
mesos de més calor. 

 Els materials i equips de pràctiques és el que ha estat pitjor valorat del tot.  A les 
pràctiques aquàtiques, els equips de supervivència han rebut moltes crítiques. 

 En diverses assignatures els estudiants han trobat a faltar que no se’ls donés 
llibres o apunts electrònics. 

 En diverses assignatures els estudiants han indicat fallades en el projector i en 
el so dels vídeos. 

 Es recomana fer un recull de les incidències amb tots els equips i fer un pla de 
reparacions/compra de nous equipaments. 

 

9. SEGUIMENT DELS PROVEÏDORS 

 

S’ha revisat la informació de No Conformitats de l’any 2016.  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. 

 

 



     
10. PROMOCIÓ I INNOVACIÓ DOCENT 

 

El Vicedeganat de Promoció ha continuat amb les accions anomenades “Jornades 
Tecnològiques”, que consisteixen en convidar a empreses i professionals destacats del 
món de l’empresa privada i pública, per a fer xerrades i taules rodones sobre 
temàtiques relacionades amb temes d’actualitat i aplicables en algunes assignatures 
de tipus tècnic-específic, dirigides a l’alumnat i professorat. 

 

També ens han visitat diverses escoles de batxillerat i hem participat en el Saló de 
l’Ensenyament i en el Saló Nàutic. I cal destacar la tasca de coordinació que ha fet la 
FNB en la Fira Inicia’t de Badalona, que va comptar amb la presència de professionals 
i altres centres que imparteixen estudis de nàutica.  

 

11.  ACCIONS DE MILLORA/DOCÈNCIA 

 

Com a resultat de procés d’Acreditació de Titulacions s’han afegit dues noves 
accions de millora al Pla de Millora i a l’Autoinforme d’Acreditació de la FNB:   

 M.496.2016 Millorar la facilitat d’accés a la informació professional de la 
web de la FNB 

 M.497.2016 Seguiment de la qualitat dels Treballs Fi de Grau 

 

corresponents als dos estàndards qualificats amb se alcanza con condiciones de 
l’Informe d’Avaluació Externa corresponent a la visita del 23/02/2016.  Aquestes 
dues millores tenen un plaç de 2 anys per a ser implementades. 

M.496.2016  Millorar la facilitat d’accés a la informació professional de la web 
de la FNB 

Diagnòstic L’informe d’avaluació externa considera que l’accés a la informació de 
la web no és prou intuïtiu, el que pot provocar per exemple que els 
estudiants de l’àmbit de nàutica no trobin la informació relacionada amb 
les atribucions professionals i l’accés a les professions derivades 
d’aquests títols. 

Objectiu a 
assolir 

Millorar la facilitat d’accés a la web en general, eliminar duplicitats, 
ressaltar la informació relacionada amb la carrera professional. 

Accions 
proposades 

Convocar la Comissió WEB i la Comissió de Qualitat a fi d’estudiar i 
implementar possibles millores que facin encara més fàcil l’accés a la 
informació i donin més visibilitat als requeriments addicionals 
professionals en l’àmbit de les titulacions nàutiques.   

Crear un grup de treball transversal que analitzi de manera objectiva i 
exhaustiva el funcionament de la web per tal d’identificar les 
mancances i duplicitats i corregir-les. 

Termini 8/7/2018 

 



     
M.497.2016  Seguiment de la qualitat dels Treballs Fi de Grau 

Diagnòstic L’informe d’avaluació externa considera que la qualitat dels TFGs és 
millorable, en concret recomanen de reduir l’estat de l’art, incrementar 
l’aportació original dels estudiants i millorar els apartats de bibliografia i 
referències. 

Objectiu a 
assolir 

Implementar mètodes de seguiment i avaluació (com ara rúbriques) per 
tal de millorar la qualitat dels TFG en els aspectes esmentats. Impulsar 
un sistema de control que garanteixi que la qualitat, extensió i 
l’originalitat dels projectes s’ajusta a la càrrega dels crèdits ECTS 
segons la titulació. Incentivar l’ampliació de l’oferta de TFGs proposats 
als estudiants. 

Accions 
proposades 

Convocar la Comissió de Treballs Fi de Grau i la Comissió de Qualitat 
amb l’objectiu de realitzar una anàlisi crítica de la qualitat dels TFGs 
actuals.  Potenciar l’ús de l’aplicació web de TFGs com a eina d’ajut i 
model per a la realització de projectes i s’estudiarà i definir la 
implementació d’una rúbrica amb la que validar que tots els TFGs 
compleixin amb uns continguts i estàndards de qualitat mínims.   

Termini 8/7/2018 

 

Per finalitzar, i a mode de resum, es destaquen les següents accions: 

 Les titulacions de grau GTM, GNTM i GESTN han aconseguit un resultat 
FAVORABLE en el programa d’acreditació de titulacions de l’AQU.  Tot i el 
resultat favorable, l’acreditació és amb condicions, condicionada a que en el 
termini de dos anys s’hagin implementat accions de millora en la web de la 
Facultat i la qualitat dels TFGs. 

 S’ha aconseguit que la FNB sigui la seu de la 19th Annual General Assembly 
(AGA) de la International Association of Maritime Universities (IAMU) el 2018. 

 S’ha aprovat la Doble Titulació Grau en Tecnologies Marines – Grau en 
Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval. 

 S’ha aconseguit la programació del Màster en Enginyeria Naval i Oceànica 
(MENO) per part de la UPC. 

 S’ha arribat a un acord amb BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS,S.A, per a 
que els nostres estudiants puguin fer les pràctiques acadèmiques en vaixells 
mercants operats per la companyia.   

 S’ha arribat a un acord amb la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) per 
a facilitar l’embarcament dels estudiants de l’FNB per a desenvolupar pràctiques 
acadèmiques en vaixells mercants operats per navilieres associades a ANAVE. 

 S’ha signat un nou acord bilateral ERASMUS+ amb la West Pomeranian 
University of Technology de Polònia.  I s’ha signat un conveni amb la Maritime 
University of Szczecin de Polònia. 

 S’han iniciat les obres del nou NT2 a la nova bocana. 

 S’ha creat la Unitat Transversal de Gestió (UTG) de l’Àmbit de Nàutica 



     
 S'ha tornat a informar a les sessions d'acollida de nous estudiants de l'existència 

de la Bústia de Suggeriments i de la seva finalitat com a mitjà de vehicular 
queixes, incidències, opinions i propostes de millora, preservant la identitat de 
l'usuari. 

 S´ha continuat amb la convocatòria d´ajuts econòmics a projectes TFG. 

 S’ha mantingut el procés de professors tutors per els alumnes de fase inicial.  

 S´ha continuat, amb caràcter anual, la celebració de l’Acte Acadèmic de 
Graduació, amb l’ajut econòmic de patrocinadors i la concessió d’un premi al 
millor expedient acadèmic. 

 S’ha actualitzat la Normativa de Pràctiques externes, incloent el procediment de 
matrícula i els informes de valoració de l’empresa respecte l’estudiant i de 
l’estudiant respecte l’empresa.  

 S’ha ampliat l’ECDIS de 2 a 6 equips i s’ha adequat l’aula corresponent.  S’han 
dut a terme millores en la resta de simuladors i al simulador de màquines s’ha 
adquirit un nou vaixell.  Totes aquestes actualitzacions s’han fets amb fons 
provinents de la FNB i el projecte Mona Lisa-STM. 

 S’ha fet seguiment o donat continuïtat (donat el cas) a les accions previstes en 
informes anteriors. 

 

  



     
 

A més de la memòria anual i la revisió del sistema de qualitat, s’han dut a terme 
en l’àmbit de la Qualitat les següents activitats: 

 

Formació ISO 9001:2015 

 

L’FNB va ser la seu del curs “ISO 9001:2015” organitzat per l’ICE, impartit pel Sr. 
Juan Carlos Bajo els dies 9, 10, 14 i 15 de novembre de 2016, i al qual van 
assistir diversos membres del PDI i PAS de l’FNB. 

 

 

Auditories 

 

L’auditoria anual de seguiment (ISO 9001:2008) del Sistema de Qualitat (Lloyd’s 
Register Quality Assurance, LRQA) es va portar a terme el 25 de Novembre de 
2016, obtenint com a resultat la renovació del certificat  

 

 

Xarxa de Qualitat de la UPC 

 

L’FNB és membre actiu de la Xarxa de Qualitat de la UPC i ha participat en el 
grup de treball de Formació per a Equips Directius dissenyant i organitzant el 
Taller de Qualitat que es va impartir en la Escola Superior d’Edificació de 
Barcelona el 19 de juny de 2017. 

 

  



     
 

13) Actes acadèmics 

 

 

 

INAUGURACIÓ CURS ACADÈMIC 2016-17 

 

 

Acte de Graduació de la 3a Promoció. Curs acadèmic 2015-16 i lliurament del premi a 
la qualitat en la docència 2016, que atorga la UPC, als professors Antoni Isalgué, 
professor de l'FNB i a Antoni Gens. 

 

 

El dia 4 de maig d'enguany el rector de la UPC va nomenar al nou degà de la Facultat 
de Nàutica de Barcelona, Dr. Agustí Martín i Mallofré.  A la presa de possessió van 
assistir membres de la comunitat universitària i del sector marítim portuari. 

 



     

 

Reunió a Comandancia de Marina de Barcelona per a la presentació de l’exercici de 
seguretat marítima MARSEC 17 

 

 

Finalització del projecte “Una barca per AZIZAKPE”, illa situada a Ghana amb 
colaboració amb la ONG Akoma Herarts of Ghana 

 

 

El dia 15 de setembre va tenir lloc una taula rodona sobre l'Eficiència Energètica en el 
Sector Marítim, dintre del projecte Europeu MariEMS. 

 

  



     
 

14) Activitats d’extensió universitària 

 

 

Exàmens professionals 

Oficials de Màquines 2a classe de la MM     5 

Pilots de 2a classe de la MM   20 

 

 

Xerrades i conferències 

 

Presentació Guía Tècnica Contra Incendis Ports Esportius 

 

 

SALÓ NÀUTIC DE BARCELONA 

 

Els edificis de la Facultat de Nàutica i Torre Girona s’obren al públic per el 48h Open 
House Barcelona 

 

Presentació de l'empresa Solé Diesel dirigida als alumnes de l'FNB, de l'empresa Solé 

Diesel  a  càrrec  de  l'antic  alumne  d'aquesta  Facultat,  Sr.  Víctor Miravet,  Technical 

DirectorEngineering and Production Department. 

 



     

 

Conferència a càrrec del professor Jinhwan Kim, Degà de la Kangwon Regional Campus 
of Korea National Open University i Professor del Department of International Trade of 
Korea National Open University (Seoul, South Korea). La conferència va tractar sobre la 
Hanjin Shipping Crisis. 

 

 

Jornades Tecnològiques Marítim Portuàries que periòdicament realitza la Facultat. En 
aquesta ocasió la conferència sobre "La vida a bord d'un vaixell mercant" , oferida 
pel Sr. Francesc Lleal i Galceran, Capità de la Marina Mercant i antic professor de la 
Facultat. 

 

Jornades tecnològiques Maritim Portuàries. Conferencia “De la Universidad a 
l’empresa, propostes de treball de Fí de Grau i Màster” oferida pel Sr.Eloy Martínez, 

Director General/CEO ATMOSFERIA PROJECTS. 

 

Conferència de la prof. Sandra Lielbarde, assessora dl'Administració Marítima de 
Letònia i professora de la Facultat de Nàutica de Riga, va presentar la ponència: 
"SOLAS amendments on the verification of gross mass (VGM) of containers (one 
year after coming into force)". 

 



     
Presentació del llibre: “Compañia Trasatlántica Española (1881-2014) Luces y 
sombras de "La Compañia" del que és autor el senyor Juan Antonio Díaz Cano. 

 

 

Jornades Tecnológiques Marítim Portuària. Conferència del capità del Dignity 
“TESTIMONI DE DOS ANYS DE RESCAT DE REFUGIATS A LA MEDITERRÀNIA 
CENTRAL”. 

 

 

Jornades Tecnològiques Marítim Portuàties: Presentació del llibre “Compañía 
Transatlántica Española (1881/2014) Luces y sombras de La Compañía”. De Juan 
Antohio Diaz Cano 

 

 

 

 

 

 

 



     
Tallers 

 

 

El dia 6 de maig va tenir lloc a la Facultat de Nàutica un taller sobre "Alcohol y Drogas 
en el Medio Maritimo" organitzat per la Societat Espanyola de Medicina Maritima 
(SEMM) 

 

 

Altres 

 

 

Visita del Director General de la Marina Mercant a la FNB 

 

 



     

  

Fira de la Nàutica i els seus oficis al Port de Badalona 

 

 

La UPC acull la celebració del cinquè aniversari del Sino-Spanish Campus (Shangai) 

 

  



     
 

15) Biblioteca 

 

 

El servei de biblioteques fa les seves memòries anuals. 

 

Es poden consultar les de la biblioteca de la Facultat de Nàutica a la següent adreça: 

 

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/20721/browse?type=author&value=Facultat+de+N%C3%A0u

tica+de+Barcelona.+Biblioteca 

 


