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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. 

 

 

Accions de millora obligatòries 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 
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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 2 mostra la web antiga i la Figura 3 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 1.  Informació professional 
 

https://www.fnb.upc.edu/
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Figura 2.  Pàgina web antiga 
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Figura 3.  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 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.   

https://www.fnb.upc.edu/content/tho-expliquem
https://www.fnb.upc.edu/content/tho-expliquem
http://www.aqu.cat/doc/doc_26365669_1.pdf
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• 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 4.  Fitxa d’Avaluació a la intranet de l’FNB 
 

• 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. 
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• 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. 

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 1.  Qualificacions dels TFG (Gener a Novembre 2018) 
 

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/5010
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Pel que fa a les qualificacions, destaca 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). 


