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Introducció 

 

A la darrera revisió del Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat de l’FNB 

s’estableix que els informes de seguiment es realitzaran de manera anual.  Com que 

els informes de seguiment són la base dels autoinformes d’acreditació es farà servir 

el mateix format d’aquests darrers.  L’esmentat format inclou un annex amb el llistat 

de totes les accions que constitueixen el Pla de Millora del centre. 

 

En el present document es fa un seguiment del pla de millora de manera que es 

llisten totes les accions en el mateix format en que s’inclourà a l’informe de seguiment 

2019.  Per a cada acció de millora es segueix l’esquema de l’aplicació SAT del GPAQ 

que detalla, entre altres, els objectius a assolir, els indicadors per a la seva mesura i 

el termini d’execució segons la prioritat assignada.  En el nostre cas hem afegit un 

nou camp “Identificació de les causes”.   

 

Accions de millora proposades el 2018 

La següent taula mostra l’estat de les accions de millora proposades l’any 2018.  Al 

moment de registrar-les a l’aplicació SAT se’ls ha assignat el número consecutiu 

mostrat a la primera columna. 

 

280.M.499.2019 (280.M.1.2018) Suport i orientació al grup de GTM que fa 
l’accés el mes d’octubre En curs 

280.M.500.2019 (280.M.2.2018) Incrementar les conferències, activitats i 
actes de promoció en relació al GESTN Finalitzada 

280.M.501.2018 (280.M.3.2018) Potenciar la promoció del MUGOIEM i el 
MUNGTM En curs 

280.M.502.2019 (280.M.4.2018) Millora de la coordinació horitzontal, 
vertical i entre titulacions de grau i màster En curs 

280.M.503.2019 (280.M.5.2018) Elaboració d’una enquesta als ocupadors En curs 
280.M.504.2019 (280.M.6.2018) Elaboració d’un calendari de gestió Finalitzada 

280.M.505.2019 
(280.M.7.2018) Desenvolupament d’un aplicatiu 
informàtic per a la recopilació de dades i elaboració dels 
informes de gestió 

Finalitzada 

280.M.506.2019 (280.M.8.2018) Millora del procediment d’ofertes de 
feina i pràctiques externes No iniciada 

280.M.507.2019 (280.M.9.2018) Millora de la qualitat de les fitxes de la 
Guia Docent En curs 

280.M.508.2019 (280.M.10.2018) Millora del procediment sorteig dels 
tribunals de TFG/TFM Finalitzada 

280.M.509.2019 (280.M.11.2018) Noves bases per al concurs de pòsters No iniciada 

Taula 1.  Seguiment de les accions proposades el 2018 
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Al llarg del 2020 esperem finalitzar les accions que no s’han portat a terme durant el 

2019.  La majoria de les accions són de prioritat mitjana per la qual cosa està previst 

enllestir-les dins el termini de dos anys des de la seva proposta. 

 

 

Accions de millora proposades el 2019 

 

La proposta de les accions de millora és el resultat de l’anàlisi portada a terme pel 

Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat i el Vicedeganat Cap d’Estudis en 

diferents reunions amb els responsables de les titulacions, departaments i 

assignatures.  A continuació es mostra el llistat d’accions proposades per portar a 

terme al llarg del 2020 i 2021: 

 

280.M.1.2019 Innovació docent a l’àmbit de l’Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval 
280.M.2.2019 Potenciar la promoció del MUENO ni 
280.M.3.2019 Potenciar la perspectiva de gènere als màsters ni 
280.M.4.2019 Creació d’un grup de treball per millorar la web ni 
280.M.5.2019 Pla d’Acollida als Professors nous 
280.M.6.2019 Enquesta als estudiants sobre les pràctiques externes 
280.M.7.2019 Organització d’un Fòrum/Jornada d’Empreses 
280.M.8.2019 Extracció i anàlisi de les enquestes de l’oficina Erasmus 
280.M.9.2019 Revisar el procés de mobilitat per incloure PDI 
280.M.10.2019 Millora dels laboratoris 
280.M.11.2019 Realitzar una enquesta de satisfacció als titulats del MUGOIEM i MUNGTM 
280.M.12.2019 Revisar els continguts del MUGOIEM i MUNGTM 
280.M.13.2019 Revisar l’optativitat de les titulacions 

Taula 2.  Accions proposades el 2019 
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Recull de les fitxes de les accions del pla de millora 
 
 

280.M.499.2019 

(280.M.1.2018) Suport i orientació al grup de GTM que fa l’accés el 
mes d’octubre 
Responsable: Vicedeganat Cap d’Estudis 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

Diagnòstic: 

Cada any, a mitjans del mes d’octubre, es matriculen els estudiants 
que van aprovar la selectivitat el setembre i/o els que no han pogut 
accedir a altres estudis.  La incorporació d’aquest grup d’estudiants 
és problemàtica tant per ells (ja que han perdut un mes de classes) 
com per a la resta de companys (ja que el grup es ressent de la 
brusca baixada de nivell).   

Identificació de les 
causes: 

Baixa demanda al grau GTM 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: Augmentar el rendiment de la Fase Inicial a GTM.  

Accions 
proposades: 

 Implementar classes de reforç per aquest grup 
 Posar en marxa mentories amb els estudiants de cursos 

superiors 
 Potenciar l’acció tutorial 
 Potenciar la promoció per augmentar la demanda i la nota de 

tall 
 Reconeixement amb crèdits a la tasca de reforç del 

professorat (quan hi hagi prou crèdits) 
 Implementació Aula Lliure 

Indicadors i valors 
esperats: 

Valor inicial 16/17: 39.5% 
Valor actual 17/18: 46.5% 
Valor objectiu 18/19: 50% 
Valor objectiu 19/20: 60% 

Abast: GTM 

Prioritat: Alta 

Termini: 11.12.2020 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades 

Classes de reforç per part d'alguns professors de primer, sense 
reconeixement de crèdits (en curs) 
Potenciar l'acció tutorial (en curs) 
Potenciar la promoció per augmentar la demanda i la nota de tall 
(en curs) 

 
 

280.M.500.2019 

(280.M.2.2018) Incrementar les conferències, activitats i actes de 
promoció en relació al GESTN 
Responsable: Vicedeganat de Relacions Institucionals i Promoció 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 
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Diagnòstic: 

La demanda en primera opció a GESTN ha baixat de manera 
continuada els darrers 4 cursos: 68, 60, 55 i 51 (18/19). 
La darrera enquesta de serveis de l’FNB (2018) ha posat de 
manifest que no es fan prou xerrades i jornades d’interès per al seu 
àmbit, comparat amb el nombre d’activitats programades per als 
altres dos graus. 

Identificació de les 
causes: 

S’han dedicat la majoria d’esforços a la promoció del GTM. 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 

Augmentar la demanda de primera opció el curs 19/20. 

Fer un mínim de 4 activitats/xerrades en l’àmbit de l’enginyeria 
naval 

Accions 
proposades: 

 Potenciar la promoció el GESTN 
 Buscar ponents i temes que siguin d’interès per als estudiants 

de l’àmbit de l’enginyeria naval 

Indicadors i valors 
esperats: 

Assignació en primera opció > 55 
Nombre xerrades àmbit enginyeria naval:  4 o més anuals 

Abast: GESTN 

Prioritat: Mitja 

Termini: 11.12.2019 

Estat: Finalitzada 

Actuacions 
realitzades: 

Xerrades del màster MUENO obertes a GESTN 
Workshop Rhinoceros 

Resultats obtinguts: 
Després de quatre anys de baixada consecutiva, el curs 19/20 hem 
aconseguit tenir una assignació en primera preferència de 57  

 
 

280.M.501.2018 

(280.M.3.2018) Potenciar la promoció del MUGOIEM i el MUNGTM 

Responsable: Vicedeganat de Relacions Institucionals i Promoció 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

Diagnòstic: 
El MUNGTM i, especialment, el MUGOIEM tenen molt poca 
demanda 

Identificació de les 
causes: 

Tenen poca demanda degut a la demanda dels graus 
(especialment a la baixa demanda del GTM), a que els potencials 
estudiants treballen o estan embarcats, i a que la duració i preu 
dels màsters no poden competir amb la resta d’escoles de l’estat 
espanyol. 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

Sí 

Objectius a assolir: Augmentar el nombre d’admissions 

Accions 
proposades: 

 Suprimir els complements de formació per als Diplomats en 
Màquines Navals (estudis pre-EEES) 

 Aconseguir beques o patrocinadors 
 Potenciar la promoció (mailings a navilieres, egressats, 

visites, jornades, promoció als darrers cursos dels graus, a 
d’altres universitats (principalment de Llatinoamèrica) 

Indicadors i valors 
esperats: 

MUNGTM: 13/30 (16/17), 0/0 (17/18), 37/15 (18/19), 21/15 (19/20) 
MUGOIEM: 7/30 (16/17), 0/0 (17/18), 6/15 (18/19), 11/15 (19/20) 



 
SEGUIMENT DEL PLA DE MILLORA 

Any 2019  
 
 

 
 
2019 Seguiment del Pla de Millora 6 

 

Valor esperat MUNGTM  20/20 (20/21) 
Valor esperat MUGOIEM  12/15 (20/21) 

Abast: MUGOIEM, MUNGTM 

Prioritat: Alta 

Termini: 11.12.2019 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

Ja s'ha demanat el modifica per eliminar els complements als 
diplomats. 
S'estan portant a terme accions de promoció (xerrades 
informatives) 

 
 

280.M.502.2019 

(280.M.4.2018) Millora de la coordinació horitzontal, vertical i entre 
titulacions de grau i màster 
Responsable: Vicedeganat Cap d’Estudis 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

Diagnòstic: 
L’FNB no disposa d’indicadors que permetin mesurar l’eficàcia de 
les tasques de coordinació.  Tampoc hi ha evidències 
documentades d’aquestes tasques ni pautes per portar-les a terme 

Identificació de les 
causes: 

Fins ara no s’han necessitat però l’actual nombre de titulacions en 
marxa ha canviat la situació 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 
Disposar d’indicadors i evidències que permetin fer un seguiment 
de les activitats de coordinació 

Accions 
proposades: 

 Establir indicadors: per exemple, nombre de fitxes de la guia 
docent correctament emplenades (al 100%, al 75% o al 
50%) i nombre d’assignatures modificades com a 
conseqüència de les tasques de coordinació 

 Realitzar reunions plenàries amb els professors per 
titulacions 

 Establir pautes per una coordinació efectiva 
 Elaboració d’informes de coordinació per part dels 

coordinadors de titulacions 
Indicadors i valors 
esperats: 

Nombre de reunions 
Nombre d'assistents (valor esperat 85% del PDI de la titulació) 

Abast: Totes les titulacions  

Prioritat: Mitja 

Termini: 11.12.2021 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

Reunions amb PDI de MUNGTM i MUGOIEM (2018 i 2019) 

 
 

280.M.503.19 

(280.M.5.2018) Elaboració d’una enquesta als ocupadors 

Càrrec Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
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Diagnòstic: 
No disposem de suficient informació objectiva sobre la satisfacció 
de les empreses que contracten els nostres egressats 

Identificació de les 
causes: 

No s’ha fet mai i les enquestes d’ocupació de l’AQU són massa 
generals 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 

Conèixer el grau de satisfacció dels ocupadors que contracten els 
nostres egressats.  Conèixer quines són les seves necessitats.  
Disposar d’indicadors per poder fer el seguiment d‘aquesta 
satisfacció 

Accions 
proposades: 

 Identificar les empreses a les que caldrà passar l’enquesta 
 Dissenyar l’enquesta 
 Passar l’enquesta 

Indicadors i valors 
esperats: 

Participació >=90% 

Abast: Totes les titulacions 

Prioritat: Mitja 

Termini: 11.12.2021 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

Ja tenim el llistat de les empreses a contactar 
Un PAS ha rebut formació SDP per a elaborar enquestes amb el 
my-enquesta 

 
 

280.M.504.2019 

(280.M.6.2018) Elaboració d’un calendari de gestió 

Càrrec Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 

Diagnòstic: 
Hi ha informes, enquestes i processos electorals que s’han elaborat 
i portat a terme fora de termini.   

Identificació de les 
causes: 

Relleu en l’equip de direcció 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 
Elaborar i presentar els informes de rendició de comptes dins el 
termini estipulat.  Realitzar les accions de gestió en el moment 
corresponent. 

Accions 
proposades: 

 Elaborar un calendari de gestió per tal de que les persones 
encarregades de la gestió l tinguin en compte i puguin 
planificar les tasques necessàries amb la suficient antelació 

Indicadors i valors 
esperats: 

Calendari [sí/no] 

Abast: Transversal al centre 

Prioritat: Mitja 

Termini: 12.12.2021 

Estat: Finalitzada 

Actuacions 
realitzades: 

S'ha elaborat un calendari de gestió i està disponible a l'espai 
colꞏlaboratiu de l'equip de direcció 
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Resultats obtinguts: 
Els acords periòdics que ha de prendre els òrgans de govern i la 
realització d'informes i enquestes han quedat pautats 

 
 

280.M.505.2019 

(280.M.7.2018) Desenvolupament d’un aplicatiu informàtic per a la 
recopilació de dades i elaboració dels informes de gestió 

Càrrec Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 

Diagnòstic: 

Els diferents informes de gestió (memòria, qualitat, gestió, 
seguiment, acreditació) es nodreixen dels indicadors i evidències 
que han de recollir els responsables del processos.  No està clar 
què ha de contenir cada informe.  La recollida de dades de 
vegades es fa per duplicat.   Elaborar els informes és una tasca 
feixuga per la necessitat d’anar recopilant les dades una a una. 

Identificació de les 
causes: 

La informació no està centralitzada 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 
Informes de gestió clars, complets, sense redundàncies i fàcils 
d’elaborar. 

Accions 
proposades: 

 Decidir quin ha de ser el contingut de cadascun dels 
informes i preparar unes plantilles per a pautar a seva 
realització. 

 Disposar d’un espai on es puguin introduir, a mida que es 
generen, les dades, indicadors i evidències necessaris per a 
l’elaboració dels informes de gestió 

 Programar l’aplicatiu i penjar-lo de la intranet de l’FNB 

Indicadors i valors 
esperats: 

Aplicatiu [sí/no] 

Abast: Transversal al centre 

Prioritat: Mitja 

Termini: 12.12.2021 

Estat: Finalitzada 

Actuacions 
realitzades: 

El Centre de càlcul de la Facultat és deficitari i va molt carregat de 
feina.   Es decideix no fer l'aplicatiu de gestió. 
En canvi, s'han preparat unes plantilles per als informes on cada 
responsable podrà anar introduint les dades a mida que les tingui. 

Resultats obtinguts: Plantilles per a l'elaboració dels informes i seguiment d'indicadors 

 
 

280.M.506.2019 

(280.M.8.2018) Millora del procediment d’ofertes de feina i pràctiques 
externes 

Càrrec Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 5.  Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Diagnòstic: 

No tenim indicadors relacionats amb les ofertes de feina i 
pràctiques externes per part de les empreses.  D’altra banda, 
l’aplicatiu per a que les empreses ens facin arribar les ofertes 
presenta algunes limitacions 



 
SEGUIMENT DEL PLA DE MILLORA 

Any 2019  
 
 

 
 
2019 Seguiment del Pla de Millora 9 

 

Identificació de les 
causes: 

L’aplicatiu actual és del 2011 i no funciona com una base de dades 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 
Facilitar a introducció de les ofertes 
Recollir dades i indicadors del procediment d’ofertes de les 
empreses 

Accions 
proposades: 

 Especificar la informació de la que es vol disposar 
 Refer l’aplicatiu informàtic en conseqüència 

Indicadors i valors 
esperats: 

Procediment revisat [sí/no] 
Aplicatiu actualitzat [sí/no] 

Abast: Transversal al centre 

Prioritat: Mitja 

Termini: 12.12.2021 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 

 

 
 

280.M.507.2019 

(280.M.9.2018) Millora de la qualitat de les fitxes de la Guia Docent 

Responsable: Vicedeganat Cap d’Estudis 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

Aproximadament un 10% de les fitxes de la Guia Docent encara 
presenten mancances com ara que no estan completament 
informades en els tres idiomes (català, castellà i anglès), que tenen 
camps sense emplenar o emplenats deficientment (com ara la 
bibliografia o el mètode d’avaluació), que presenten faltes 
sintàctiques i d’ortografia en anglès i que no estan enllestides quan 
acaba el termini per a la seva revisió. 

Identificació de les 
causes: 

Recent implantació del MUENO i assignació a l’FNB de molts 
professors a temps parcial.  Els professors associats no estan 
familiaritzats amb el PRISMA 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: Guia docent completa i de qualitat 

Accions 
proposades: 

 Identificar les fitxes amb mancances i els professors 
responsables 

 Demanar als professors responsables que actualitzin les 
fitxes.  Si cal, donar-los el suport necessari 

Indicadors i valors 
esperats: 

100% de les fitxes completament i correctament emplenades (valor 
inicial 90%) 

Abast: Totes les titulacions 

Prioritat: Baixa 

Termini: 12.12.2022 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

El relleu de tres coordinadors de titulació ha retardat la revisió. 
S'ha contactat amb el PDI per mitjà de correu electrònic per a que 
facin la revisió de les competències i continguts de les fitxes 
docents. 
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280.M.508.2019 

(280.M.10.2018) Millora del procediment sorteig dels tribunals de 
TFG/TFM 

Responsable: Vicedeganat Cap d’Estudis 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 

Alguns professors associats i/o a temps parcial s’han queixat 
d’haver de formar part dels tribunals de TFG/TFM.  En alguna 
ocasió no s’ha pogut constituir el tribunal i s’ha hagut de tornar a 
realitzar el sorteig 

Identificació de les 
causes: 

Els professors associats que tenen la seva activitat laboral principal 
fora de l’FNB i els professors a temps complet de la UPC que 
comparteixen docència amb altres centres i només vénen a l’FNB 
un quadrimestre o poques hores, troben que venir a l’FNB a 
avaluar 5 treballs seguits és un trasbals 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 
Augmentar la satisfacció d’aquest colꞏlectiu 
Poder constituir els tribunals sense incidències 

Accions 
proposades: 

 Demanar als professors associats i/o als professors a temps 
parcial que els que vulguin formar part dels tribunals ens ho 
comuniquin de manera explícita 

 Incloure al “bombo” dels sorteig només els professors 
associats i a temps parcial que ho hagin demanat de manera 
explícita 

 Ampliar el sorteig per tal de nomenar també membres suplents 
Indicadors i valors 
esperats: 

Nombre de tribunals amb dificultat per constituir-se < 5% 

Abast: Totes les titulacions 

Prioritat: Baixa 

Termini: 12.12.2022 

Estat: Finalitzada 

Actuacions 
realitzades: 

S'han eliminat del bombo els professors nous (amb menys d'un 
quadrimestre donant classes a l'FNB) 
L'equip directiu s'ha posat com a suplent d'ofici en aquells tribunals 
amb dificultat clara per trobar dates de defensa 

Resultats obtinguts: 
Enguany (2019) totes les lectures s'han pogut portar  terme sense 
incidències degudes a la manca de constitució del tribunal 

 
 

280.M.509.2019 

(280.M.11.2018) Noves bases per al concurs de pòsters 

Càrrec Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: 
La primera edició del concurs de pòsters només van participar 10 
treballs i alguns tenien mancances com ara falta de bibliografia, 
etc. 
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Identificació de les 
causes: 

No s’havia fet mai una activitat d’aquest tipus a l’FNB i el premi (un 
diploma) no va engrescar els estudiants. 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 
Que el nombre de treballs presentats sigui suficient i compleixin 
amb un nivell de qualitat mínim 

Accions 
proposades: 

 Revisió dels pòsters per part de la Biblioteca i modificacions 
proposades d’obligat compliment per a ser acceptat a la 
competició 

 Fer dues voltes (una oberta a tota la comunitat i una altra on el 
guanyador el decidirà un tribunal d’experts tècnics) 

 Fer diferents modalitats de competició (per titulacions,...) 
 Decidir el premi o premis 

Indicadors i valors 
esperats: 

Nombre de treballs presentats igual o superior a 10 

Abast: Totes les titulacions 

Prioritat: Baixa 

Termini: 12.12.2022 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

S’ha modificat l’aplicatiu de dipòsit de TFGM per tal de que sigui 
possible pujar pòsters 
S’ha inclòs l’ítem “Qualitat del pòster (si escau)” a la fitxa 
d’avaluació 

 
 

280.M.1.2019 

Innovació docent a l’àmbit de l’Enginyeria de Sistemes i Tecnologia 
Naval 
Responsable: Vicedeganat Cap d’Estudis 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

Diagnòstic: 
Els estudiants del GESTN es queixen de que no hi ha prou 
activitats del seu àmbit 

Identificació de les 
causes: 

Percepció ja que hi ha força xerrades dels altres dos àmbits.  Tot i 
que l’any 2019 hi ha hagut un nombre significatiu de xerrades sobre 
enginyeria naval, la participació acostuma a ser baixa 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: Incrementar el grau de satisfacció dels estudiants de GESTN 

Accions 
proposades:  Concurs de maquetes de TFGs 

Indicadors i valors 
esperats: 

Nombre maquetes (valor esperat 4 a l’any) 
Satisfacció graduats a la pregunta “Estic satisfet/a amb la titulació”.  
Valor actual 3,64 (17/18).  Valor objectiu 3,8 a el curs 19/20. 

Abast: GESTN 

Prioritat: Mitja 

Termini: Desembre 2021 
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Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

Contacte amb una empresa per a l’organització del concurs 

 
 

280.M.2.2019 

Potenciar la promoció del MUENO 

Responsable: Vicedeganat de Relacions Institucionals i Promoció 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

Diagnòstic: 
El nombre de preinscrits al MUENO està en descens, 57 (17/18), 
44 (18/19) i 30 (19/20) tot i que el nombre de graduats de GESTN 
s’ha incrementat 59 (17/18), 63 (18/19). 

Identificació de les 
causes: 

La bona acollida el primer curs s’explica pel fet de ser un màster 
emergent però els resultats del darrer curs demostren que per 
algun motiu no acaba de ser un màster atractiu per als graduats de 
l’FNB. 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: Augmentar el nombre d’admissions 

Accions 
proposades:  Jornada informativa 

Indicadors i valors 
esperats: 

Valor esperat: 40 admissions curs 20/21 

Abast: MUENO 

Prioritat: Alta 

Termini: Desembre 2020 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 

 

 
 

280.M.3.2019 

Potenciar la perspectiva de gènere als màsters 

Responsable: Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

Diagnòstic: El percentatge de dones als màsters és inferior al dels graus 

Identificació de les 
causes: 

Poca demanda dels màsters 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 
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Objectius a assolir: Augmentar la presència de dones als màsters 

Accions 
proposades: 

 Incloure els màsters a la segona edició del projecte 
Gènere i Docència. Introducció de la perspectiva de 
gènere en les titulacions 

Indicadors i valors 
esperats: 

Percentatge de dones de nou ingrés: 
MUENO:  valor actual 12% (18/19), valor esperat 15% (20/21) 
MUGOIEM:  valor actual 0% (18/19), valor esperat 5% (20/21) 
MUNGTM:  valor actual 18% (18/19), valor esperat 10% (20/21) 

Abast: MUENO, MUGOIEM, MUNGTM 

Prioritat: Mitja 

Termini: Desembre 2021 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 

 

 
 

280.M.4.2019 

Creació d’un grup de treball per millorar la web 

Responsable: Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 2.  Pertinença de la informació pública 

Diagnòstic: La web presenta algunes mancances 

Identificació de les 
causes: 

Diferents revisions que s’han anat implementant els darrers anys 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 

Simplificar l’arbre de la web 
Eliminar errors i redundàncies 
Dotar-la de noves funcionalitats (inscripció via web als cursos 
d’especialitat) 
Facilitar i assegurar l’actualització de continguts 
Fer més atractiu el segon nivell 

Accions 
proposades: 

 Fer una crida a PDI, PAS i estudiants per formar el grup de 
treball 

 Analitzar els continguts i estructura actuals 
 Proposar millores 
 Implementar les millores 

Indicadors i valors 
esperats: 

Valoració de la web a la propera enquesta de serveis:  3.8 a tots els 
apartats 
Valors actuals: actualització=3.7, organització=3.6, utilitat=3.9, 
trobo el que busco = 3.7, estètica =3.6. 

Abast: Transversal al centre 

Prioritat: Alta 

Termini: Desembre 2020 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 
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280.M.5.2019 

Pla d’Acollida als Professors nous 

Responsable: Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 4.  Adequació del professorat al programa formatiu 

Diagnòstic: 
Hi ha professors de nova incorporació que no coneixen els 
recursos de la facultat ni saben ben bé què han de fer 

Identificació de les 
causes: 

Elevat nombre de PDI associat i poc temps de preparació abans 
d’impartir les classes 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: Millorar l’acollida als professors nous 

Accions 
proposades:  Millorar el Pla d’Acollida al PDI 

Indicadors i valors 
esperats: 

Millorar la satisfacció del PDI nou 

Abast: Transversal al centre 

Prioritat: Mitja 

Termini: Desembre 2021 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 

 

 
 

280.M.6.2019 

Enquesta als estudiants sobre les pràctiques externes 

Responsable: Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Diagnòstic: 
La satisfacció dels graduats amb les pràctiques externes ha baixat 
el curs 17/18 respecte el 16/17 

Identificació de les 
causes: 

Les enquestes als graduats compten habitualment amb una baixa 
participació i per tant no són gaire fiables.  Tot i així, per conèixer si 
hi ha cap causa al darrera, es planteja aquesta acció. 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: Millorar la satisfacció dels graduats amb les pràctiques externes 

Accions 
proposades: 

 Passar una enquesta pròpia als estudiants de pràctiques 
externes 
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Indicadors i valors 
esperats: 

Grau de satisfacció dels graduats amb les pràctiques externes.   
GESTN: Valor actual (17/18)=3,44, Valor esperat (20/21)=3,5 
GTM: Valor actual (17/18)=0, Valor esperat (20/21)=3,5 
GNTN: Valor actual (17/18)=2,68, Valor esperat (20/21)=3,5 

Abast: Graus 

Prioritat: Mitja 

Termini: Desembre 2021 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

Ja s’han redactat les preguntes per a GTM i GNTM.  L’enquesta la 
passaran els propis professors en paper a la finalització de les 
pràctiques 

 
 

280.M.7.2019 

Organització d’un Fòrum/Jornada d’Empreses 

Responsable: Vicedeganat de Relacions Institucionals i Promoció 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Diagnòstic: El Pla d’Orientació Professional compta amb poques accions 

Identificació de les 
causes: 

Manca de temps i recursos 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: Millorar l’índex d’empleabilitat IQO 

Accions 
proposades:  Organitzar una Jornada d’Empreses 

Indicadors i valors 
esperats: 

GTM:  Valor actual  65.5%, valor esperat 70% 
GNTM:  Valor actual  69.1%, valor esperat 70% 
GESTN:  Valor actual  68.8%, valor esperat 70% 

Abast: Transversal al centre 

Prioritat: Alta 

Termini: Desembre 2020 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 

Ja s’ha contactat amb el Barcelona Clúster Nàutic i tenim data 
(26.2.19) 

 
 

280.M.8.2019 

Extracció i anàlisi de les enquestes de l’oficina Erasmus 

Responsable: Vicedeganat de Relacions Internacionals i Recerca 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Diagnòstic: 
No coneixem el detall de la satisfacció dels nostres estudiats 
outgoing tot i que l’oficina Erasmus els passa una enquesta molt 
completa. 
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Identificació de les 
causes: 

L’Oficina Erasmus passa l’enquesta però no fa l’extracció 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 
Conèixer el detall de la satisfacció dels estudiants outgoing per tal 
d’incrementar el nombre donant prioritat a les destinacions més 
satisfactòries 

Accions 
proposades: 

 Demanar enquestes sense tractar a l’oficina Erasmus 
 Fer l’extracció i anàlisi 

Indicadors i valors 
esperats: 

Nombre outgoing: 
valor actual (18/19)=22, valor esperat (20/21)=30 

Abast: Transversal al centre 

Prioritat: Mitja 

Termini: Desembre 2021 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 

 

 

280.M.9.2019 

Revisar el procés de mobilitat per incloure PDI 

Responsable: Vicedeganat de Relacions Internacionals i Recerca 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Diagnòstic: La mobilitat del PDI no està inclosa al sistema 

Identificació de les 
causes: 

El procés de mobilitat només fa referència als estudiants 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: Incrementar la mobilitat del PDI 

Accions 
proposades:  Procediments incoming, outcoming, PDI 

Indicadors i valors 
esperats: 

Incoming: valor actual (18/19)=7, valor esperat (20/21)=10 
Outcoming: valor actual (18/19)=0, valor esperat (20/21)=2 

Abast: Transversal 

Prioritat: Mitja 

Termini: Desembre 2021 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 
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280.M.10.2019 

Millora dels laboratoris 

Responsable: Vicedeganat de Relacions Institucionals i Promoció 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

Diagnòstic: Els laboratoris són petits 

Identificació de les 
causes: 

Edifici històric  

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 
Incrementar l’espai i millorar els equipaments dels laboratoris 
docents 

Accions 
proposades: 

 Ampliar el laboratori d’Assajos no destructius 
 Crear un laboratori d’Automàtica, comunicacions i projectes. 

Indicadors i valors 
esperats: 

Satisfacció usuaris amb els laboratoris (enquesta de serveis) 
Valor inicial (2018)=3.1, valor esperat (2020)=3.5 

Abast: Transversal al centre 

Prioritat: Mitja 

Termini: Desembre 2021 

Estat: En curs 

Actuacions 
realitzades: 

Ja s’han assignat espais i demanat projecte a la UPC 

 
 

280.M.11.2019 

Realitzar una enquesta de satisfacció als titulats del MUGOIEM i 
MUNGTM 
Responsable: Vicedeganat de Planificació Estratègica i Qualitat 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 6.  Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: No disposem de les dades de satisfacció els titulats 

Identificació de les 
causes: 

Pocs titulats.  Poques respostes a les enquestes de satisfacció 
oficials. 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

No 

Objectius a assolir: 
Conèixer el grau de satisfacció dels titulats dels màsters de nàutica 
i marina 

Accions 
proposades: 

 Preparar l’enquesta i fer-la arribar a tos el titulats del Pla 
2016. 
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Indicadors i valors 
esperats: 

Tenir informació de la participació. 

Abast: MUGOIEM i MUNGTM 

Prioritat: Alta 

Termini: Desembre 2020 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 

 

 
 

280.M.12.2019 

Revisar els continguts del MUGOIEM i MUNGTM 

Responsable: Vicedeganat Cap d’estudis 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 6.  Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: Continguts desactualitzats 

Identificació de les 
causes: 

Pas a la semipresencialitat i noves resolucions de la DGMM 

Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

Sí 

Objectius a assolir: Adequació dels continguts 

Accions 
proposades: 

 Reunions amb el professorat per tal d’actualitzar/coordinar 
continguts 

Indicadors i valors 
esperats: 

 

Abast: MUGOIEM i MUNGTM 

Prioritat: Alta 

Termini: Desembre 2020 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 

 

 
 

280.M.13.2019 

Revisar l’optativitat de les titulacions 

Responsable: Vicedeganat Cap d’estudis 

Origen:  Seguiment 

Estàndard: Estàndard 6.  Qualitat dels resultats dels programes formatius 

Diagnòstic: Poca oferta i varietat 

Identificació de les 
causes: 

Manca de punts docents 
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Implica modificació 
de la memòria 
verificada? 

Sí 

Objectius a assolir: Més optatives i més adients 

Accions 
proposades:  Revisar l’oferta d’optatives 

Indicadors i valors 
esperats: 

 

Abast: Transversal 

Prioritat: Baixa 

Termini: Desembre 2022 

Estat: No iniciada 

Actuacions 
realitzades: 

 

 

 


