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Dades

DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITÀRIOS DE 
GRADO Y MASTER (Borrador del 21 diciembre de 2006). MEC

[19] El diseño de un plan de estudios conducente a un título debe estar hecho de manera que 
pueda ser cursado en el tiempo previsto por la mayoría de los estudiantes a tiempo completo
(viabilidad acadèmica)….
…La viabilidad acadèmica de los títulos serà un criterio clave para la aprobación de los 
mismos y, de forma más general, para la evaluación de las universidades y sus centros.

8.- Resultados previstos
En este apartado se deberán incluir los siguientes elementos :
8.1.- Estimación de los valores cuantitativos que los siguientes indicadores tendrán una vez
implantado el plan de estudios y justificación de dichos valores….

Tasa de graduación :…
Tasa de abandono :…
Tasa de eficiència :…

8.2.- Procedimiento general de la universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes….



Dades
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Dades Context

Context actual dels estudiants que arriben a l’ETSETB

• Estudiants amb nota de selectivitat baixa
• Estudiants amb preparació de secundària més baixa
• Estudiants amb poc hàbit d’estudi

• Facilitat de fer una carrera tècnica i després una superior
(desapareixerà amb Bologna)



Context

Som una escola de qualitat, volem seguir generant bons titulats

• El nostre objectiu és que el “bon estudiant” (per exemple, que tingui més 
d’un 7 a selectivitat i treballi seriosament) sigui capaç d’aprovar fase 
selectiva, progressi amb bon ritme al llarg dels estudis i se li faciliti aquesta 
progressió.

•Tenim un estatus reconegut a Espanya (primera-segona escola), i acords 
amb les millors universitats d’Europa, volem conservar el que entre tots 
hem construït al llarg dels anys.

• Estem a les portes de la posada en marxa de nous plans d’estudis (curs 
2008/2009), però a l’hora hem d’emprendre accions per millorar el 
rendiment dels estudiants (primavera 2006/2007, curs 2007/2008). Hem 
de portar a terme accions que ajudin a solucionar el curt termini i que 
serveixin per l’adaptació a Bologna.

Dades



Context Accions- 1

Grup experimental de millora del rendiment a fase selectiva:
(Grup 30 de l’1A. L. Prat, J. Martí, E. Garriga, A. Alonso, B. Otero)

Objectiu : Millora del rendiment de l’estudiant promovent la implicació dels 
estudiants i dels professors. 

• L’estudiant ha de fer les activitats (problemes, projectes,...) proposades 
pels professors que donin lloc a entregables. Avaluació continuada real, 
càrrega de treball distribuïda al llarg del curs
• El professor ha de mesurar la càrrega de treball i avaluar les activitats 
proposades
• Reunions de coordinació horitzontal per grups (per ex. tot el Grup 30 de 
l’1A), un cop al mes. Analitzar la càrrega de treball del conjunt, que no hi 
hagi desviacions d’un grup a un altre. Analitzar els resultats i seguiment 
dels estudiants

Dades



Context Accions - 1

Grup experimental de millora del rendiment a fase selectiva:

Aquesta filosofia, de la mateixa manera que la de posar en marxa
noves experiències requereix un esforç addicional al professorat. 
L’escola donarà suport, especialment a fase selectiva :

• Grups de teoria reduïts
• Reconeixement per part de rectorat d’aquesta càrrega 
extraordinària 
• Becaris de suport (nombre limitat, curs 2007/2008)

Dades



Context Accions - 2

Accions de millora de la qualitat docent a través de la realització
de material de suport, així com la introducció de noves 
metodologies i l’adaptació a l’EEES

• Ajuts del AGAUR, fins el 26 de Febrer (es poden demanar 
becaris, fins a 12000€)

• Properament convocatòria ICE
• Plans estratègics de l’ETSETB (projecte a presentar el 5 

de març)

Suport de l’ETSETB a l’hora de demanar els ajuts.
Reconeixement dels professors que participin en les convocatòries
(“sac de punts”).

Dades



Context Altres - 3Accions

Suport a la qualitat

• Segona Convocatòria
• Recuperació juliol :  objectiu recuperar els bons estudiants que 
els hi queden una o dues assignatures
• Examen el següent quadrimestre

• Classes de suport per a la realització de problemes
• Consultes pro-actives a l’aula, classes a la “holandesa”, “estudia a 
l’aula amb el professor al teu abast”
• Assistència a classe obligatòria pels estudiants que decideixen 
seguir l’avaluació continuada
• Tutories en grup

Dades



Context Accions

Millora de percepció externa i interna

A l’exterior : difondre positivament els estudis de 
telecomunicacions i el seu potencial.

En el nostre entorn: millorar la percepció del bon tracte a 
l’estudiant (no confondre amb l’avaluació dels coneixements de 
l’estudiant)
• Accions del professorat : conèixer l’estudiant, promoure les 

consultes i l’assistència a classe,...
• Accions de l’Escola: normatives

Altres - 4 Dades


