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1. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT 
OPERATIU DEL PROGRAMA FORMATIU 

La informació pública sobre el programa formatiu es troba disponible a l’adreça següent: 

http://www.salle.url.edu/enginyeriaigestio/grau‐enginyeria‐organitzacio‐TIC‐barcelona 

El web de La Salle mostra de forma homogènia la informació pública de les seves titulacions per a tots els 

programes formatius que imparteix, seguint l’estructura següent: 

Web La Salle  Dimensió  Continguts 

Informació general 

Accés als estudis 

Objectius de la titulació. 
Perfil d’ingrés. 
Nombre de places ofertes. 
Criteris de selecció (només màsters). 

Pla d’estudis 
Denominació dels estudis. 
Títol en superar els estudis de grau/màster. 
Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS. 

Programa 
acadèmic 

Pla d’estudis  Estructura del pla d’estudis. 

Planificació operativa del 
curs 

Guia docent. 
Recursos d’aprenentatge: material recomanat a 
l’estudiant. 

Professorat  Professorat 
Professorat de la titulació. 
Perfil acadèmic. 
Informació de contacte. 

Matrícula i beques 
Accés als estudis  Informació sobre preinscripció i admissió. 

Matrícula  Període i procediment de matriculació. 

Altres enllaços 
d’interès  
(part inferior dreta) 

Planificació operativa del 
curs 

Pla d’acció tutorial. 
Calendari acadèmic. 
Recursos d’aprenentatge: laboratoris. 
Recursos d’aprenentatge: biblioteca. 

Accés als estudis 
Perfil de sortida. 
Normativa de trasllats. 

Programes de mobilitat 
Objectius. 
Normativa general. 
Avançament d’institucions amb convenis signats. 

Pràctiques 
externes/professionals 

Objectius.  
Normativa general. 
Definició sobre si són obligatòries o optatives. 
Assignatures a les quals van lligades les pràctiques. 
Avançament d’institucions on es poden fer les 
pràctiques. 

Treballs final grau/màster  Normativa i marc general. 

Matrícula  Sessions d’acollida i tutorització. 

eStudy La Salle 
(part superior dreta) 

Planificació operativa del 
curs 

Recursos d’aprenentatge: espais virtuals de 
comunicació. 

 

Pel que fa a la informació pública disponible del desenvolupament operatiu de l’ensenyament, així com dels 

indicadors  corresponents,  s’informa  que  es  troba  disponible  a  través  de  l’aplicació  transversal  de  la 

Universitat, on es troba aquesta informació agregada de tots els títols de la Universitat, i d’accés a partir del 

web de la URL. : https://seguimentto.url.edu/ 
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Des de la web del títol també es pot accedir directament en aquesta aplicació transversal de la Universitat. 

El link es troba a l’apartat “Altres enllaços d’interès (part inferior dreta)”.   
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2. INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE ELS INDICADORS DE 
L’ENSENYAMENT 

 

    Verificació 13.05.2009 

    2009‐2010 2010‐2011  2011‐2012  2012‐2013 

Accés 
i  

matrícula 

Nombre de places ofertes de nou ingrés  70  140  140   140 

Ràtio demanda de places/oferta  86/70  98/140   164/140  170/140 

Estudiants matriculats  74  78   132  144 

% estudiants matriculats de nou ingrés segons via d'accés  (1)  (1)  (1)  (a) 

% d'estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de 
crèdits ordinaris matriculats 

(2)  (2)  (2)  (a) 

           

Característiques de 
l'alumnat 

% d'estudiants de nou ingrés segons el nivell màxim 
d'estudis dels pares 

(3)  (3)  (3)  (b) 

% d'estudiants segons les comunitats autònomes de 
procedència 

(4)  (4)  (4)  (b) 

% d'estudiants segons comarca de procedència  (4)  (4)  (4)  (b) 

           

Professorat 
% hores de docència impartida per professors doctors  33%  35%  35%  39% 

% hores de docència impartida segons categoria docent  (5)  (5)  (5)  (5) 

           

Mètodes docents  % hores per modalitat docent  (6)  (6)  (6)  (6) 

           

Espais 
Utilització d'aulari. Laboratoris, biblioteques i altres 
recursos materials de suport a l'aprenentatge 

     (7)   (7) 

           

Campus virtual 
Utilització del campus virtual (volum compartit, nombre 
d'accessos, volum de descàrregues…) 

       (8)  (8) 

           

Avaluació dels 
aprenentatges 

Mètodes d'avaluació emprats (treballs, exàmens…)           (8bis)  

           

Pràctiques 
externes  

i  
mobilitat 

% estudiants de la cohort que han completat 
satisfactòriament les pràctiques externes 

               95%  

% estudiants que realitzen pràctiques externes a la 
universitat 

         ‐‐‐  

% estudiants que realitzen pràctiques externes fora de la 
universitat 

         ‐‐‐  

% estudiants propis que participen en programes de 
mobilitat 

         4%  

           

Activitats 
d'orientació 

Per a la professió         (9)  (9) 

Per a la inserció laboral         (10)  (10) 

           

Satisfacció 

Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu  7,8  7,6  7,6   8 

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda        6,6  

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu        ‐‐‐ 

Taxa d'intenció de repetir estudis           ‐‐‐ 
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Rendiment  
acadèmic 

Taxa de rendiment a primer curs  83,63%  95%  97%   96% 

Taxa de rendiment     85%   96%  96% 

Taxa d'abandonament a primer curs  3%  3%  12,07%   3,7% 

Taxa d'abandonament (cohort t‐5)             

Taxa de graduació en t o t+1            

Taxa d'eficiència (càlcul sup. al 100%)           104,1%  

Duració mitja dels estudis           4 anys 

           

Resultats personals 
Assoliment de competències transversals (treballs finals i 
valoracions auto percebudes, enquesta inserció laboral) 

          (11) 

           

Inserció 
laboral 

Taxa d'ocupació(EIL)            75% 

Taxa d'adequació de la feina als estudis(EIL)            88% 

 

(1): 

  2009‐2010  2010‐2011  2011‐2012 

PAU / COU  50,33%  23%  18% 

CFGS  8,7%  10,50%  11% 

Estudis universitaris (parcials o acabats)  29,37%  31%  40% 

Majors 25 anys  2,9%  6%  9% 

Alumnes convalidacions estrangers  8,7%  14%  6% 

Sense informar  ‐‐‐  15,50%  16% 

 

(2):  

2009‐2010 

 

0 a 15 cr  1,37% 

16 a 30 cr  4,11% 

31 a 45 cr  2,74% 

46 a 60 cr  47,95% 

> 60 cr  43,84% 

2010‐2011 

 

0 a 30 cr  14% 

31 a 50 cr  46% 

51 a 60 cr  20% 

> 60 cr  20% 

2011‐2012 

 

0 a 30 cr  3% 

31 a 50 cr  3,5% 

51 a 60 cr  90,5% 

> 60 cr  3% 
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(3): 

2009‐2010 

 

Sense estudis  2,67% 

Estudis primaris  1,33% 

Batxillerat elemental  62,67% 

Batxillerat superior  4% 

Estudis universitaris cicle curt  9,33% 

Estudis universitaris cicle llarg  20% 

2010‐2011 

 

Màxim estudis secundaris pare i mare  97% 

Mare màxim estudis secundaris i pare superiors  0% 

Pare màxim estudis secundaris i mare superiors  0% 

Pare i mare estudis superiors  3% 

2011‐2012   Informació no disponible 

 

Màxim estudis secundaris pare i mare  ‐‐‐ 

Mare màxim estudis secundaris i pare superiors  ‐‐‐ 

Pare màxim estudis secundaris i mare superiors  ‐‐‐ 

Pare i mare estudis superiors  ‐‐‐ 

 

 (4): 

2009‐2010 

 

Nacionalitat  Espanyols: 60,27%; Estrangers: 39,73 % 

CCAA  Catalunya: 59,52%; Balears: 35,71%; Andalusia: 2,38%; Aragó: 2,38% 

Comarca 
Bages: 4,00%; Baix Llobregat: 8,00%; Baix Penedès: 4,00%; Barcelonès: 60,00%; Garraf: 4,00%; Maresme: 4,00%; 
Segrià: 4,00%; Tarragonès: 4,00%; Vallès Occidental: 4,00%; Vallès Oriental: 4,00% 

2010‐2011 

 

CCAA  Catalunya: 80%; Balears: 15,24%; Madrid: 1,90%; Andalusia: 0,95%; Aragó: 0,95%; Castilla i Lleó: 0,95% 

Comarca 
Alt Empordà: 1,19%; Alt Penedès: 1,19%; Anoia: 2,38%; Bages: 1,19%; Baix Llobregat: 9,52%; %; Baix Penedès: 
1,19%; Barcelonès: 57,14%; Garraf: 4,76%; Gironès: 1,19%; Lleida: 1,19%; Maresme: 2,38%; Pla d'Urgell: 1,19%; 
Ripollès: 1,19%; Segrià: 2,38%; Vallès Occidental: 8,33%; Vallès Oriental: 3,57%; 

2011‐2012     

 

CCAA 
Espanyols: 88,74% (Andalusia: 0,52 Aragó: 0,52 Balears: 3,66 Catalunya: 82,72 Madrid: 0,52 País Valencià: 10,99 
NC: 1,05 (%)) Estrangers: 11,26% 

Comarca 
Alt Empordà: 0,63 Alt Penedès: 1,90 Anoia: 1,27 Bages: 1,27 Baix Camp: 1,27 Baix Empordà: 0,63 Baix Llobregat: 
13,92 Barcelonès: 53,16 Garraf: 3,16 Gironès: 1,27 Lleida: 0,63 Maresme: 1,27 Noguera: 0,63 Ripollès: 0,63 
Segrià: 2,53 Tarragonès: 0,63 Vallès Occidental: 12,03 Vallès Oriental: 3,16 (%) 

 

(5): 

Les categories acadèmiques dels professors, no han estat adaptades al que marca els nous estatuts de la Universitat Ramon Llull fins 

a l’octubre d’aquest any 2012. En aquesta data es va fer una notificació al Secretari de la Universitat dels criteris que s’havien seguit 

en  l’assignació de categories  i quins eren els nomenaments resultants. És per aquest motiu que no es poden donar dades sobre 

aquest indicador amb les categories existents actuals per a cursos anteriors al 2012‐13. 

2012‐2013: 39% Contractat doctor; 61% Associat 
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(6): 

  2009‐2010  2010‐2011  2011‐2012  2012‐2013 

Matèries molt teòriques  19,04%  17,20%  17,0  17,0 

Matèries totalment pràctiques  47,61%  48,60%  48,80  48,80 

Matèries que combinen coneixements teòrics i pràctics  33,34%  34,20%  34,20  34,20 

 

(7): 

Es disposa de diverses aules per diferents mides de grup, amb capacitat des de 30 fins a 60 alumnes, per cada curs del grau (e.x. 

MF1.07, MF1.08, MF1.09, MFS.05/06). En funció de les assignatures triades, es comparteixen aquestes o altres aules amb alumnes 

d’altres titulacions. 

Per  fer  les pràctiques  i  treballs es disposa de diferents  laboratoris, que en  funció d’horaris  i curs es comparteixen amb alumnes 

d’altres titulacions. La descripció d’aquests laboratoris està al capítol 7 “Recursos materials i serveis” de la memòria de sol∙licitud del 

títol. 

També comparteixen altres serveis com la biblioteca, centre de serveis informàtics, reprografia i edicions, restaurant,.... 

Es segueix el “Real Decreto 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’Universitats i Centres Universitaris”. 

 

(8): 

Totes les assignatures de la carrera disposen d’un espai virtual anomenat eStudy (plataforma Moodle). En aquesta plataforma els 

alumnes/professors comparteixen material i poden fer servir totes les eines virtuals per enriquir l’assignatura (notícies, fòrums de 

debats, preguntes, enquestes, penjar treballs, repositori de documents, etcètera). 

 

(9) i (10): 

Al llarg de la carrera, des de diferents àmbits s’organitzen diferents actes per orientar a l’alumne en el seu futur professional. Aquests 

àmbits poden ser el Career Services Departament, l’associació d’antics alumnes, o xerrades que s’organitzen a la institució convidant 

els col∙legis professionals. Sota aquest paraigua se’ls  informa d’aspectes tant variats com quina és  la seva vida  laboral o com  fer 

currículums, o s’intenta fer seminaris/conferències amb exalumnes perquè els hi expliquin la seva experiència laboral. Cal remarcar 

que dins del Career Services Departament es disposa d’una borsa de treball de primera i segona ocupació. La següent taula sintetitza 

l’activitat del Career Services Departament durant el curs 2012‐2013. 

 

Serveis  A nivell de Campus La Salle‐BCN (Curs 2012‐2013) 

Assessorament Professional 
Servei ofert a 514 alumnes i antics alumnes de grau i màster oficial. 
318 alumnes han trobat feina a través de la universitat. 
561 convenis de pràctiques en empresa 

Portal de feina La Salle Jobs 
3613 ofertes laborals  
617 ofertes de pràctiques 

Recomanació personalitzada  2060 recomanacions personalitzades 

Informes de mercat i competències professionals  9 informes 

Presentació d’empreses  33 presentacions 

Talent Fair  20 empreses, 350 alumnes universitaris, 800 entrevistes personals 

 

(11): 

La finalització dels estudis amb  l’obtenció de  la titulació de Graduat o Graduada en Gestió d’Empreses Tecnològics garanteix que 

s’han assolit totes  les competències transversals especificades a  la memòria verificada de  la titulació. El grau d’assoliment de  les 

competències és diferent en cada alumne i queda reflectit en el seu expedient acadèmic. 
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 (a) Accés i matrícula 2012‐2013 
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(b) Característiques de l’alumnat 
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3. ANÀLISI VALORATIVA DE L’ENSENYAMENT I ACCIONS DE 
MILLORA 

3.1. SEGUIMENT DE LES ACCIONS DE MILLORA IDENTIFICADES EN INFORMES 
ANTERIORS 

En aquest apartat s’analitzen els resultats de la implantació de les accions de millora que es van preveure per 

al període 2012‐2013, les quals es van definir al IST 2011‐2012. 

 

Identificador  MILLORA‐DET‐1213‐01 

Títol descriptiu  Millorar la coordinació entre les diferents àrees de coneixement del programa 

Prioritat  Alta 

Descripció 
Millorar la coordinació entre els professors de les mateixes àrees de coneixement 
i entre els professors de les diferents àrees de coneixement. 

Motivació 

 Assegurar la continuïtat entre les assignatures de la mateixa àrea.  

 Evitar la repetició innecessària de continguts / duplicació de metodologies. 

 Augmentar  l’eficiència  mitjançant  el  compartiment  de  recursos  i 
experiències.  

 Això deuria  incrementar  les experiències d’aprenentatge de  l’alumne a  les 
assignatures i a tot el programa en conjunt. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Christopher Kennett 

Data d’implantació 
Inici: 01.06.2012 
Final: 01.05.2013 

Resultat assolit  Satisfactori 

Explicació detallada 

Les àrees de coneixement junt amb els seus coordinadors, han estat funcionant 
durant un curs complert. Els coordinadors es reuneixen al menys 2 vegades per 
semestre amb cadascun dels professors que donen classes dins de la seva àrea 
per  coordinar  continguts,  sistemes  d’avaluació,  recursos  i  metodologies 
d’ensenyament.  Al  final  de  cada  semestre  els  coordinadors  avaluen  el 
desenvolupament  de  cadascuna  de  les  assignatures  amb  el  seu  professor  i 
recomanen  les  accions  a  seguir  pel  millorament  de  les  següents  possibles 
assignatures  que  el  professor  pugui  ensenyar  dintre  del  programa.  Aquestes 
accions es  recopilen a un  informe  semestral que es comparteix entre  tots els 
coordinadors de les diferents àrees i el director del programa per poder prendre 
decisions oportunes a la planificació acadèmica dels propers semestres. 

Evidències del resultat 

Tot  i que és difícil mesurar el  impacte directe d’aquestes mesures degut al fet 
que no hi ha inductors directament relacionats, les avaluacions satisfactòries per 
part dels alumnes han augmentat, i l’avaluació per part dels coordinadors i del 
Director del programa han estat també positives. 
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Identificador  MILLORA‐DET‐1213‐02 

Títol descriptiu  Millorar la metodologia per als projectes multidisciplinaris 

Prioritat  Alta  

Descripció 
Es necessita una metodologia clara per integrar a alumnes de diferent disciplines 
quan treballen en projectes en conjunt. 

Motivació 

A mesura que els alumnes d’enginyeria i d’administració d’empreses es barregin 
en assignatures comuns, serà necessari desenvolupar una metodologia efectiva 
per assegurar que la feina en equips multidisciplinaris treballin bé. Això es deuria 
desenvolupar  en  base  a  les  experiències  de  les  assignatures Business  Project 
Management i Technical Project Management del curs acadèmic  2011‐12. 

Tipus modificació  No substancial  

Responsable  Chris Kennett 

Data d’implantació 
Inici: 01.06.2012 
Final: 01.02.2013 

Resultat assolit  Millorable 

Explicació detallada 

Les  assignatures  de  Business  Project  Management,  Technology  Project 
Management  i Marketing Simulations han anat sofrint contínues millores a  les 
seves metodologies,  que  inclouen  augment  del  temps  de  contacte  entre  els 
professors i els alumnes, reducció del número d’alumnes a les classes i la creació 
d’equips multidisciplinaris (professors de les àrees de Business i d’Enginyeria). En 
assignatures com Sales Management, New Product Development, International 
Business i Strategic Management, el temps de contacte amb els professors era 
insuficient si tenint en compte el número d’alumnes per classe, i per tant es van 
haver  de  portar  a  terme  innovacions  a  la  gestió  de  l’assignatura  per  tal 
d’incrementar  la  interacció,  la  creativitat  i  la  productivitat  dintre  dels  grups 
multidisciplinaris.  
Per altra part,  també  s’han organitzat activitats  fora de  les  classes per  tal de 
barrejar  alumnes  de  diferents  entorns  acadèmics,  per  exemple  a  l’àrea 
d’emprenedoria.  

Evidències del resultat 

Mentre que la resposta de satisfacció dels alumnes a aquestes assignatures varia, 
el  feedback qualitatiu obtingut a  través de  les  tutories  i  les  reunions amb els 
representants dels grups indiquen que s’han de fer més passos per optimitzar el 
potencial  dels  grups multidisciplinaris  i  la  segregació  entre  els  alumnes  dels 
diferents disciplines persisteix. 
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Identificador  MILLORA‐DET‐1213‐03 

Títol descriptiu  Millorar el coneixement tecnològic dels alumnes al primer i segon cursos 

Prioritat  Baixa 

Descripció 
El nivell de coneixement dels alumnes que comencen és generalment baix  i es 
desenvolupa molt lentament durant els primers dos anys del programa. 

Motivació 

Millorar la integració de les assignatures d’IT en segon, tercer i quart cursos amb 
la assignatura de IT Software de primer curs per tal de millorar el punt feble (1) 
descrit  a OB1‐DET‐2011‐03. Assegurar que les assignatures relacionades amb IT 
facilitaran que els alumnes tinguin  les eines  i el coneixement necessari tant al 
llarg  dels  4  cursos  del  programa  com  pel  seu  desenvolupament  professional 
posterior.  

Tipus modificació  No substancial  

Responsable  Christopher Kennett 

Data d’implantació 
Inici: 01.06.2012 
Final: 01.12.2012 

Resultat assolit  Millorable  

Explicació detallada 

El re‐disseny de l’assignatura de  IT Software durant el curs acadèmic 2012‐13 va 
significar un canvi a la configuració dels grups i un intent d’assignar als alumnes 
segons  l’estil d’aprenentatge. Els continguts de  l’assignatura de 1r curs es van 
adaptar d’acord a les assignatures d’eines informàtiques de 2n, 3r i 4t, després 
d’un període de revisió amb els seus professors.  

Evidències del resultat 

Els  impactes d’aquests canvis estan encara en procés i no es podran mesurar fins 
el següent curs acadèmic. L’assignatura de IT Software requerirà de més millores, 
després dels  resultats de  satisfacció per part dels  alumnes  i d’algunes baixes 
qualificacions . Els professors també han expressat la seva preocupació de cara 
als continguts de l’assignatura.   

 

Identificador  MILLORA‐DET‐1213‐04 

Títol descriptiu  Millorar la provisió de diferents idiomes alternatius dins del programa. 

Prioritat  Mitja 

Descripció 
Introduir un altre  idioma alternatiu al programa pels alumnes de primer  curs 
(assignatures Foreign Language I i II). 

Motivació 

Estudiar  la  possibilitat  d’oferir  un  idioma  alternatiu  per  complir  amb  les 
necessitats  d’un  alumnat  amb  idiomes  d’origen més  diversos  i  d’un  context 
global variable.  
Facilitar la continuïtat d’aprendre l’idioma després del primer curs del programa.

Tipus modificació  No substancial  

Responsable  German Aragon 

Data d’implantació 
Inici: 01.02.2012 
Final: 01.06.2013 

Resultat assolit  Satisfactori 

Explicació detallada 

Durant el curs 2012‐13 es va  introduir    la  llengua xinesa com una alternativa a 
l’Espanyol  i  a  l’Anglès per  aquells  alumnes que  ja  tenien  els  nivells  requerits 
estipulats  a  les  assignatures  de  Foreign  Language  I  i  II  tant  d’espanyol  com 
d’anglès.  

Evidències del resultat 
Les respostes de satisfacció per part dels alumnes de  l’assignatura de Xinès va 
ser  molt  alta,  i  van  valorar  tant  el  contingut  lingüístic  com  cultural  de 
l’assignatura.  
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Identificador  MILLORA‐DET‐1213‐04 

Títol descriptiu  Augmentar les oportunitats d’especialització en àrees claus de coneixement 

Prioritat  Alta 

Descripció 
Augmentar les oportunitats perquè els alumnes es puguin especialitzar en àrees 
de  coneixement  específiques  augmentant  el  número  de  varietat  d’optatives 
ofertes al programa.    

Motivació 

Hi  ha  una  demanda  per  part  dels  alumnes  per  poder  tenir  major  selecció 
d’assignatures que estudiar. 
Facilitar  la  possibilitat  d’especialitzar‐se  i  desenvolupar  un  coneixement més 
profund en àrees específiques. Això prepararia als alumnes molt millor per al 
mercat laboral i/o estudis postgraduats. 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Christopher Kennett 

Data d’implantació 
Inici: 01.06.2012 
Final: 01.12.2012 

Resultat assolit  Satisfactori  

Explicació detallada  Es van dissenyar 4 noves optatives pel curs acadèmic  2013‐14. 

Evidències del resultat 

Els  resultats  de  l’increment  d’aquesta  oferta  ampliada  d’optatives  es  veuran 
reflectits al curs acadèmic 2013‐14, tot  i que  les optatives són  les assignatures 
que tenen més alt nivell de satisfacció per part dels alumnes a les enquestes. Els 
professors  també  van  expressar  la  seva  satisfacció  ensenyant  aquestes 
assignatures i l’oportunitat de enfocar  els seus estudis.  

 

Identificador  MILLORA‐DET‐1213‐05 

Títol descriptiu  Millorar el programa d’intercanvi a l’estranger  

Prioritat  Alta 

Descripció 
Millorar  el  programa  d’intercanvi  a  l’estranger  per  ampliar  les  oportunitats 
d’aprenentatge dels alumnes.  

Motivació 

Augmentar la varietat de destinacions ofertes. 
Millorar el suport acadèmic durant tot el procés cap els alumnes. 
Valorar l’experiència dels alumnes. 
Compartir les experiències dels diferents alumnes. 

Tipus modificació  No substancial  

Responsable  German Aragon 

Data d’implantació 
Inici: 01.09.2012 
Final: 01.06.2013 

Resultat assolit  Satisfactori 

Explicació detallada 
Es va  fer un esforç per obtenir nous acords  i promoure els avantatges d’anar 
d’intercanvi pels alumnes. Es va fer una sessió informativa amb alumnes que ja 
havien estat d’intercanvi contant la seva experiència.  

Evidències del resultat 
El  número  d’alumnes  participant  al  programa  internacional  d’intercanvi  va 
augmentar de 6 al 2011‐12 a 26 al 2012‐13. 
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Identificador  MILLORA‐DET‐1213‐06 

Títol descriptiu 
Assegurar una contínua actualització dels continguts de les assignatures i de les 
metodologies utilitzades.  

Prioritat  Mitja 

Descripció 
Assegurar  que  els  professors  actualitzin  contínuament  els  continguts  de  les 
assignatures  i  incorporin  desenvolupaments  innovadors  a  les  seves  àrees  de 
coneixement.  

Motivació 

Incrementar la rellevància dels continguts de l’assignatura pels alumnes. 
Millorar la motivació i el compromís de l’alumne a l’assignatura. 
Facilitar als alumnes el coneixement i les eines més actualitzades per poder ser 
més competitius al mercat laboral i poder abordar nous reptes als projectes per 
millorar el punt feble (2) descrit a OB11‐DET‐2011‐03. 

Tipus modificació  No substancial  

Responsable  Christopher Kennett 

Data d’implantació 
Inici: 01.09.2012 
Final: 01.06.2013 

Resultat assolit  Satisfactori  

Explicació detallada 

Els  coordinadors de  les diferents  àrees han  treballat  amb els   professors per 
assegurar que  els  continguts  s’actualitzin  i  s’adoptin noves metodologies per 
promoure el compromís de l’alumne i el desenvolupament del coneixement i les 
habilitats que seran importants dins del món laboral.  

Evidències del resultat 

L’ús  de  projectes  pràctics  a  les  assignatures  de  Principles  of  Business 
Management  i New  Product  Development,  simuladors  online  a  Supply  Chain 
Management,  la  creació  de  “personal  branding  vídeos”  a  Business 
Communication Skills  II, entre altres. L’augment general de satisfacció per part 
dels alumnes reflecteix també l’augment de compromís entre ells.  
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3.2. ANÀLISI VALORATIVA DE DADES I INDICADORS 

El programa encara està al seu començament però cada vegada més consolidat i tots els que estan involucrats 

en ell encara estan aprenent curs a curs  i guanyant experiència de mica en mica. Els resultats fins a data 

d’avui continuen essent altament satisfactoris, i el programa segueix creixent tant en número d’alumnes com 

en qualitat per l’experiència educativa a través dels nostres alumnes. L’augment de les places ofertes significa 

un objectiu a mig termini del programa.  

A mesura que el programa creix  i els alumnes repeteixen assignatures, o estenen el període d’estudis, el 

número de crèdits per alumne i per curs acadèmic segueix fluctuant entre 31 i 50.  

Els alumnes estrangers vénen força preparats en idiomes. Donat que amb alta probabilitat aprovaran els 12 

ECTS d’idiomes, se’ls dóna la possibilitat de matricular‐se de més crèdits. 

Els  alumnes  que  vénen  de  cicles  formatius  d’administració,  finances  o  similars  tenen  ja  adquirits  uns 

coneixements  previs.  Una  vegada  començat  el  curs,  si  es  comprova  que  tenen  domini  d’assignatures 

bàsiques, se’ls autoritza a matricular‐se de més crèdits. 

La disminució dels alumnes que deixen el programa es veu com positiu i pot estar vinculat a millores en la 

implementació del programa que queda reflectit a la millora del nivell de satisfacció dels alumnes actuals. 

L’indicador de satisfacció relacionat amb els alumnes graduats es nou, i tot i que no es pot comparar amb 

cursos anteriors, sembla  ser relativament baix i requerir més investigació pel curs  2013‐14. 

El percentatge d’hores per tipologia d’assignatura reflecteix EL tret diferencial de La Salle: l’alt percentatge 

de matèries pràctiques o amb vessant pràctica. Aquest fet és  implícit  ja en els primers cursos  i altrament 

necessari  en  una  titulació  en  la  vessant  de  ciències  socials  com  és  el  grau  en  direcció  d’empreses 

tecnològiques. Al voltant del 50% de  les assignatures són pràctiques,  i requereixen de projectes en grup, 

individuals, presentacions... amb alumnes de diferents disciplines simulant el que seria un entorn empresarial 

actual. La metodologia de les classes vol potenciar l’educació interdisciplinari i integral dels estudiants. 

S’ha consolidat el nou mode d’avaluació del programa QUE impliqui una completa revisió de les qüestions 

que responen més directament a les característiques del programa, i de millorar els sistemes de feedback 

dels resultats als professors i a l’equip d’administració del programa. 

El feedback aportat pels alumnes a les enquestes d’avaluació semestral és positiu en termes de satisfacció 

amb els professors i les assignatures, a l’igual que amb el desenvolupament global del programa. Això va ser 

reforçat a través de tutories qualitatives amb els alumnes i reunions periòdiques amb els delegats de classes. 

Si s’identificaven àrees de necessitat de millora, els professors entraven en un procés d’anàlisi amb el Director 

del Programa per tal de definir accions per aconseguir millorar.  
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3.3. ANÀLISI DEL GRAU D’ASSOLIMENT DE LES ESPECIFICACIONS ESTABLERTES 
A LA MEMÒRIA VERIFICADA 

En aquest apartat s’analitza el grau d’acompliment dels diferents objectius del programa formatiu.  

Objectiu 

OB1‐DET‐2011‐03 
Al llarg de la carrera els alumnes han d’adquirir un gran coneixement en direcció 
d’empresa  i  ser  capaços  d’utilitzar  les  eines  tecnològiques més modernes  per 
solucionar problemes empresarials. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 

Àmplia varietat d’assignatures a les àrees de negoci combinades amb assignatures 
que  formen  trajectòries  coherents  d’estudis  a  les  àrees  d’Innovació  i 
Emprenedoria, i en IT Management. 
S’estan  desenvolupant  àrees  d’especialització  en  Màrqueting,  Economia  i 
Finances, Negoci Internacional i Sports Management per facilitar als alumnes un 
desenvolupament més profund de coneixement en aquestes àrees. 

Punts febles 
(1) S’ha de desenvolupar la base de coneixement d’IT als primers dos cursos del 
programa. 

 

Objectiu 

OB2‐DET‐2011‐03 
Els alumnes adquiriran uns coneixements sobre el funcionament de l’empresa que 
els permetrà identificar les possibilitats de la tecnologia en les àrees de l’empresa 
i, a la vegada, posar‐la en funcionament amb èxit. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 
El  programa  té  un  fort  enfocament  pràctic  a  les  assignatures  que  comprenen 
projectes aplicats a partners externs.   

Punts febles  No hi ha suficients projectes amb partners externs.  

 

Objectiu 

OB3‐DET‐2011‐03 
Els  alumnes  obtindran  uns  coneixements  en  economia  i  finances  que  els 
permetran  valorar  els  projectes  des  del  punt  de  vista  d’inversió  i  des  d’un 
enfocament del valor generat. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 

El  tercer  i  quart  curs  inclouen  assignatures  enfocades  en  emprenedoria  i 
experiències que uneixen  tot el coneixement de  les diferents àrees  i desafien a 
l’alumne a desenvolupar les seves pròpies idees de negoci. Aquestes idees estan 
subjectes a validació externa.  
El programa posseeix una metodologia fortament basada en l’ètica i emfatitza el 
valor social dels negocis i la tecnologia (no solament l’aspecte econòmic). 

Punts febles  Cap a destacar 
 

Objectiu 

OB4‐DET‐2011‐03 
Els  alumnes  obtindran  uns  coneixements  en  eines  i  tècniques  d’anàlisis  de 
sistemes  i  solució de problemes que els permetrà, dintre d’un enfocament del 
mercat,  desmanegar  els  problemes  en  unitats  solucionables  i  integrar‐los  en 
productes o serveis d’un alt valor afegit. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 

L’enfocament multidisciplinari  del  programa  aporta  una  gran  varietat  d’eines  i 
tècniques  per  solucionar  problemes.  La  naturalesa  de  la metodologia  aplicada 
facilita  la  pràctica  i  la  simulació  de  processos  de  resolució  de  problemes  i  la 
validació externa de les solucions.  

Punts febles  Cap a destacar 
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Objectiu 

OB5‐DET‐2011‐03 
Els graduats/des una vegada  finalitzin els estudis estaran preparats per assumir 
posicions  de  lideratge,  tant  en  àrees  de  negoci  com  de  tecnologia  gràcies  al 
coneixement multidisciplinari adquirit. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 
Antics  alumnes  del  programa  continuen  sent  contractats  en  posicions 
competitives dins del mercat laboral internacional en una varietat d’empreses.  

Punts febles 
El sistema de pràctiques actual no ofereix suficients oportunitats adequades per a 
alumnes en aquest àmbit a nivell internacional. 

 

Objectiu 
OB6‐DET‐2011‐03 
Els  graduats/es  podran  treballar  de  forma  efectiva  en  equips  i  en  projectes 
empresarials i tecnològics per solucionar problemes del món real. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 

Des del primer semestre del primer curs els alumnes han de treballar en equips 
multidisciplinaris per solucionar problemes mundials reals.  
La  naturalesa  de  la metodologia  aplicada  facilita  la  pràctica  i  la  simulació  de 
processos de resolució de problemes i la validació externa de les solucions. 

Punts febles  Cap a destacar 
 

Objectiu 

OB7‐DET‐2011‐03 
Els coneixements i competències adquirides pels alumnes els permetrà continuar 
estudis  superiors  que  els  permetin  especialitzar‐se  tant  en  àmbits  de  gestió 
d’empreses, com de la gestió de la tecnologia. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 
Antics  alumnes  del  programa  continuen  estudiant  cursos  postgraduats  de 
diferents  àrees  incloent  l’administració  de  negocis,  finances,  emprenedoria, 
relacions internacionals i altres. 

Punts febles  Cap a destacar 
 

Objectiu 

OB8‐DET‐2011‐03 
Els alumnes arribaran a ser persones ètiques amb grans coneixements i habilitats, 
i molt bons en definició, disseny, desenvolupament i gestió de recursos, processos, 
i  sistemes  complexes  que  es  necessiten  per  treballar  en  equip  i  en  un  entorn 
multidisciplinari. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 

És  obligatori  que  al  3r  any  del  programa  els  alumnes  facin  com  a  obligatòria 
l’assignatura de Business Ethics combinant‐la amb altres assignatures de diferents 
àrees de coneixement  (sociologia, economia, psicologia, gestió, matemàtiques). 
S’ha  incrementat  l’oferta d’assignatures optatives per  facilitar que els alumnes 
escullin part del seus estudis.   

Punts febles 
No hi ha suficients activitats amb un enfocament social que permeti als alumnes  
fer una contribució a la societat.  
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Objectiu 

OB9‐DET‐2011‐03 
El perfil dels graduats/es s’adequa a la gestió de tasques organitzatives, recursos 
humans, planificació amb un aire més humà i que tindrà les eines per a continuar 
creixent intel∙lectualment en una empresa o en el món acadèmic. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 

En  segon,  tercer  i  quart,  els  alumnes  han  de  fer  assignatures  que  són  molt 
pràctiques  (que  impliquen  principalment  gestió  de  projectes  i  resolució  de 
problemes  treballant  en  grup).  Això  requereix  el  desenvolupament  de 
competències  de  gestió  que  són  contínuament  avaluades  i  per  les  quals  els 
alumnes reben feedback directe 

Punts febles  Cap a destacar 
 

Objectiu 

OB10‐DET‐2011‐03 
Els  alumnes  concebran  el  management  com  gestió  de  recursos,  processos  i 
estructura en un entorn social‐econòmic altament  tecnològic  i amb una àmplia 
visió de futur. 

Grau d’acompliment  Satisfactori  

Punts forts 
Les  assignatures  del  quart  curs  preparen  a  l’alumne  per  a  la  seva  sortida  del 
programa amb una perspectiva integrada de la relació entre negoci i tecnologia i 
de la seva importància pel desenvolupament dins d’una societat sostinguda. 

Punts febles 
El projecte final actual té un enfocament altament acadèmic que no correspon de 
forma  adequada  ni  als  objectius  del  programa  ni  als  requeriments  del mercat 
laboral. 

 

Objectiu 

OB11‐DET‐2011‐03 
Els alumnes estaran preparats per treballar en projectes de gran envergadura i en 
entorns de gran  incertesa  i molt canviants. Aprendran a obtenir el màxim valor 
d’aquests projectes. 

Grau d’acompliment  Millorable  

Punts forts 

La  naturalesa  dinàmica  del  contingut  essencial  del  programa  (innovació, 
tecnologia,  gestió)  fa  que  es  reti  constantment  als  alumnes  amb  contextos 
canviables que requereixen solucions noves o diferents. 
La naturalesa dinàmica del programa degut al moviment d’alumnes  (arribada  i 
tornada d’alumnes d’intercanvi)  facilita el repte de  treballar contínuament amb 
nous alumnes. 

Punts febles 
(2)  Els  continguts  de  les  assignatures  haurien  d’incorporar  els  últims 
desenvolupaments a totes les àrees de coneixement, no solament a la tecnològica. 

 

Objectiu 

OB12‐DET‐2011‐03 
Els alumnes aprendran a conviure en entorns multiplurals i multiculturals amb una 
gran visió de la pluralitat del món i enteniment de les diferents realitats socials i 
culturals.  

Grau d’acompliment  Satisfactori 

Punts forts 

El grup d’alumnes és globalment  internacional, no  solament degut al número  i 
varietat  de  cultura  que  representen  sinó  també  a  la  visió  internacional  que 
comparteixen.  
L’oportunitat de poder marxar a l’estranger durant un semestre dins del programa 
d’intercanvi  internacional  els  hi  aporta  una  oportunitat  altament  valuosa 
d’experimentar viure i estudiar en una altra cultura. Com a part de l’intercanvi, els 
alumnes que arriben de les universitats associades diversifiquen el programa d’una 
manera més grata i enriqueixen les classes i les experiències dels nostres alumnes.

Punts febles  Cap a destacar 
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Objectiu 
OB13‐DET‐2011‐03 
Els alumnes podran a través del parc tecnològic crear les  seves empreses gràcies 
al suport en infraestructura i coneixement de la innovació en La Salle. 

Grau d’acompliment  Millorable 

Punts forts 

Als alumnes se’ls hi facilita l’oportunitat de participar en activitats co‐organitzades 
amb  el  nostre  parc  tecnològic  (Technova  Barcelona)  que  inclouen  concursos 
d’idees i tallers per facilitar el desenvolupament d’idees de negoci.   
Freqüentment els emprenedors vinculats al parc són convidats a participar com 
oradors a les classes d’innovació i emprenedoria.  
Els  alumnes  tenen  l’oportunitat  d’aplicar  a  fer  pràctiques  en  empreses  que 
comencen ubicades al parc o dins del mateix parc. Alguns alumnes han fet això 
com a part del programa d’experiència laboral ofert.  

Punts febles 
(3) Tot i que existeixen les oportunitats per què els nostres alumnes puguin anar 
al parc d’innovació, seria adient una cooperació més coherent i coordinada amb el 
mateix.  

 

En general, el programa ha aconseguit els seus objectius i s’ha desenvolupat satisfactòriament en termes de 

desenvolupament de competències, nivell d’entrada d’alumnes i balanç entre els continguts teòrics i pràctics 

del curs. El perfil dels professors que  formen part del programa  també és  satisfactori, combinant perfils 

acadèmics i professionals. Com el programa s’està ampliant, continua existint una necessitat per augmentar 

el  número  dels  professors  dins  del  programa.  També  es  necessitaran  recursos  addicionals  per  a 

l’ensenyament  de  certes  assignatures,  com  altres  materials  i  organització  d’activitats  educatives  per 

complementar l’aprenentatge tant a la classe com fora del campus.  

En general, el desenvolupament del grau s’ajusta a la planificació prevista, i la valoració global és que seguim 
en el camí correcte per assolir el perfil de formació pretès  i els objectius definits a  la memòria que es va 
presentar per a l‘aprovació del títol. 
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3.4. ACCIONS DE MILLORA PROPOSADES PER AL PERÍODE 2013-2014 

Fruit de  l’anàlisi valorativa anterior es proposen accions de millora per ser  implantades durant el període 

2013‐2014. 

Identificador  MILLORA‐DET‐1314‐01 

Títol descriptiu 
Adaptar  els  requeriments  del  projecte  final  que  correspon  als  objectius  del 
programa. 

Prioritat  Alta 

Descripció 
Adaptar els requeriments de l’assignatura de projecte final (Thesis) perquè hi hagi 
una  major  correspondència  entre  el  coneixement  i  les  competències 
desenvolupades  durant els primers tres anys d’estudis.  

Motivació 

El procés del projecte final es deuria  revisar per les següents raons: 

 La caiguda en el compliment de les dates de finalització entre els alumnes 
del darrer curs. 

 La  disminució  de  la  qualitat  dels  projectes  finals  durant  els  cursos 
acadèmics 2010‐11 i 2011‐12.  

 La falta d’alienació entre el format del projecte final  (projecte basat en la 
recerca  individual)  i els objectius del programa  (emfatitzant  l’estratègia 
aplicada  i  la  proximitat  a  una  resolució  pràctica  i  empresarial  de 
problemes). 

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Kerem Gurses 

Data d’implantació 
Inici: 01.09.2013 
Final: 31.01.2014 

 

Identificador  MILLORA‐DET‐1314‐02 

Títol descriptiu  Millorar les competències de la llengua anglesa dels alumnes 

Prioritat  Alta 

Descripció  Millorar  les competències de  la  llengua anglesa dels alumnes, però en particular 
les dels alumnes de primer i segon cursos. 

Motivació  El  programa admet dos grups d’alumnes al primer curs: un grup de llengua anglesa 
i  un  altre  de  llengua  castellana.  Durant  el  segon  curs  els  alumnes  del  grup 
d’espanyol faran una transició al grup d’anglès  (50% dels crèdits del segon curs es 
farà en anglès),  preparant‐los pel tercer i quart cursos que són exclusivament en 
anglès.  
El curs 2012‐13 va tenir la primera graduació d’alumnes que han passat per aquest 
procés. La qualificació de satisfacció dels graduats  (entre 6,6  i 10)  i el  feedback 
qualitatiu d’aquest alumnes i els seus professors durant els seus estudis indiquen 
una  clara  necessitat  de  revisar  el  recolzament  de  la  llengua  anglesa  ofert  als 
alumnes.  Aquesta  revisió  s’ha  de  portar  a  terme  junt  a  una  revisió  dels 
requeriments d’admissió de nivell.  

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  German Aragon 

Data d’implantació  Calendari en que es preveu implantar l’acció de millora (dates d’inici i final). 
Inici: 01.09.2013 
Final: 31.01.2014 
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Identificador  MILLORA‐DET‐1314‐03 

Títol descriptiu  Millorar el sistema de tutories  

Prioritat  Mitja 

Descripció 
Millorar l’atenció personalitzada dels alumnes especialment durant el primer curs 
del programa. 

Motivació 
Tot  i que  l’abandonament dels estudis per part d’alguns alumnes no és un gran 
problema,  hi  ha  alumnes  que  deixen  i,  per  tant,  s’hauria  d’augmentar  el 
recolzament als alumnes que poden sofrir dificultats durant el seu aprenentatge.  

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Chris Kennett 

Data d’implantació 
Calendari en que es preveu implantar l’acció de millora (dates d’inici i final). 
Inici: 01.09.2013 
Final: 31.01.2014 

 

Identificador  MILLORA‐DET‐1314‐04 

Títol descriptiu  Millorar l’experiència de pràctiques a empreses dels alumnes 

Prioritat  Mitja 

Descripció 
Degut  a  la  situació  econòmica  i  d’ocupació  a  Espanya  i  Europa  Occidental  en 
general, les oportunitats de poder fer pràctiques s’haurien de poder optimitzar.  

Motivació 

L’actual sistema de pràctiques a empreses es deuria revisar degut a: 
Feedback  dels  alumnes  que  confirmen  que  les  ofertes  de  pràctiques  no  es 
corresponen a les demandes d’alumnes de negoci internacionals;  
Tant el  tutor de pràctiques com el coordinador d’àrea valoren que el procés de 
pràctiques requereix una revisió continua en termes de polítiques acadèmiques, 
des de la regulació del procés que requereix actualització, el recolzament ofert als 
alumnes en el procés de escollir les seves pràctiques i durant les mateixes.  

Tipus modificació  No substancial 

Responsable  Kerem Gurses 

Data d’implantació 
Calendari en que es preveu implantar l’acció de millora (dates d’inici i final). 
Inici: 01.02.2014 
Final: 30.06.2014 
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4. IDONEÏTAT DEL SGIQ PER AL SEGUIMENT DE 
L’ENSENYAMENT 

4.1. AGENTS IMPLICATS EN L’ELABORACIÓ DE L’IST 

El responsable de programa formatiu té  l’encàrrec d’elaborar el present  informe de seguiment, comptant 

amb  la col∙laboració del director de família de programes. Així, elabora  l’IST seguint els criteris de revisió 

ajustats al procediment LS‐DPF‐09, així com  les plantilles definides  i revisades a tal efecte. El responsable 

d’aquest programa formatiu és el Dr. Christopher Kennett. 

La taula amb el recull d’indicadors que es presenta a l’apartat 2 del present document és proveïda a cadascun 

dels responsables de programa des de la secretaria acadèmica, qui a la seva vegada rep aquests del rectorat 

de la Universitat Ramon Llull. Enguany tots el centres de la URL introdueixen les dades corresponents als seus 

programes formatius a les bases de dades del rectorat, i és aquest qui calcula els indicadors per a tots els 

centres de la Universitat seguint un estàndard comú. En paral∙lel, la secretaria acadèmica contrasta alguns 

d’aquests  indicadors  calculats  pel  rectorat  de  la URL. Aquesta  transversalitat  atorgada  per  la  secretaria 

acadèmica  i  el  rectorat  de  la  URL  augmenta  encara més  la  garantia  de  fiabilitat  i  homogeneïtat  dels 

indicadors. 

Per altra banda, el  rectorat de  la URL  i  les  secretaries acadèmiques dels  centres administren el web de 

seguiment que publica els indicadors i informació de tots els programes impartits a la Universitat. D’aquesta 

manera s’estableix un mecanisme de garantia de la consistència de tots els indicadors publicats.  

L’aprovació dels ISTs pertany a la direcció de l’Escola, presidida pel Dr. Xavier Senmartí. 

Al  llarg de  la creació dels  informes,  l’àrea de qualitat  i  l’oficina acadèmica de La Salle URL donen  suport 

metodològic per a la seva elaboració. De la mateixa manera, l’àrea de qualitat també és responsable de fer 

la valoració sobre l’adequació del SGIQ per al seguiment dels programes formatius. Una vegada elaborats els 

ISTs per part dels diferents àmbits educatius,  l’oficina acadèmica agrega els  informes de  seguiment dels 

diferents àmbits per rendir‐ne comptes al rectorat de la Universitat Ramon Llull1. 

4.2. RESPONSABILITATS EN L’EXECUCIÓ DEL IST 

L’equip directiu del centre, a través de l’aval del Director d’Escola, delega la responsabilitat de l’execució de 

l’IST al responsable del programa formatiu. Aquesta execució es centra de forma majoritària en l’impuls de 

les accions de millora detallades anteriorment. 

Així, en el cas del present títol, l’execució correspon al Dr. Christopher Kennett, qui es recolzarà àmpliament 

en la direcció de l’Escola. 

La responsabilitat de l’execució específica de cadascuna de les accions de millora queda recollida a les taules 

de l’apartat 3.4 del present IST. 

   

                                                            
1  Memòria de disseny del SGIQ, document LS‐MPURL‐v01, procediment MSGIQ‐URL‐FT‐D2/03. 
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4.3. VALORACIÓ SOBRE L’ADEQUACIÓ DEL SGIQ PER AL SEGUIMENT DELS 
PROGRAMES FORMATIUS 

ANTECEDENTS 

Els darrers anys, cadascuna de les titulacions de la nostra institució ha garantit la seva qualitat tot aplicant 

els requisits del sistema de garantia de la qualitat definits en el capítol 9 de les memòries verificades. 

En la convocatòria 2010 La Salle va evolucionar el seu sistema de gestió interna de la qualitat a través d’un 

disseny  seguint  les  bones  pràctiques  del  programa  AUDIT  (concretades  en  les  seves  directrius).  Així,  la 

direcció del centre feia una aposta clara per la qualitat, situant‐la com a element encara més estratègic per 

a la institució. A finals de l’any 2010, l’AQU va emetre una valoració global positiva del disseny del nou SGIQ. 

Actualment, La Salle URL té desplegats un elevat percentatge dels procediments declarats a l’SGIQ avaluat. 

En fase d’implantació ha calgut revisar els procediments per acabar d’aterrar‐los a la realitat operativa de les 

diferents àrees funcionals.  

VALORACIÓ 

En línies generals, es fa una valoració general positiva, atenent a l’augment de procediments desplegats fins 

a  data  del  present  informe.  Es  detallen  a  continuació  els  procediments  que  impacten  en  les  activitats 

relacionades en el seguiment, així com altres que  impacten en activitats del marc VSMA en un sentit més 

ampli: 

‐ Desplegament dels procediments relacionats amb la creació i modificació de programes formatius: 

o Gestació i maduració de nous programes formatius (LS‐GCP‐01). 

o Roadmap i catàleg de programes formatius (LS‐GCP‐02). 

o Disseny i validació externa d’un nou programa formatiu (LS‐GCP‐03). 

o Modificació de programes formatius i aprovació externa (LS‐GCP‐04). 

‐ Desplegament dels procediments relacionats amb la millora contínua del SGIQ de La Salle URL: 

o Millora contínua (LS‐GEC‐01). 

o Auditoria interna (LS‐GEC‐03). 

‐ Desplegament  dels  procediments  relacionats  amb  la  promoció,  comercialització,  admissió  i 

matriculació dels nous alumnes: 

o Promoció dels programes formatius (LS‐PCA‐01). 

o Comercialització dels programes formatius (LS‐PCA‐02). 

o Admissió i matriculació de nous alumnes (LS‐PCA‐03). 

‐ Desplegament dels procediments relacionats amb el desenvolupament dels programes formatius: 

o Recolzament i orientació acadèmica als alumnes (LS‐DPF‐01). 

o Gestió de la mobilitat dels alumnes (LS‐DPF‐03). 

o Al∙legacions, reclamacions i suggeriments dels alumnes (LS‐DPF‐06). 

o Satisfacció dels alumnes (LS‐DPF‐07). 

o Revisió dels programes formatius (LS‐DPF‐09). 

Atenent al desplegament actual i al desplegament planificat per al curt termini, entenem que el SGIQ dóna 

una bona cobertura a  les activitats necessàries per al  seguiment dels  títols. Actualment, els  informes de 

seguiment estan a disposició dels àmbits educatius amb total transparència. L’àrea de qualitat està valorant 

la viabilitat de fer públics aquests documents a la resta de parts interessades mitjançant la seva publicació al 

web de la institució.  
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4.4. VALORACIÓ DEL RESPONSABLE DE L’ELABORACIÓ DEL IST 

Des de la coordinació del Grau en Gestió d’Empreses Tecnològiques es valoren positivament els processos 

que es porten a terme dins del SGIQ de La Salle – URL i que permeten fer el seguiment de la titulació. A més, 

proporciona eines útils per tal de garantir la consecució dels objectius associats al grau a seguir avançant en 

el camí de la millora contínua.  

Les entrevistes personalitzades  i  les tutories amb els diferents alumnes,  juntament amb  la relació estreta 

amb  els  delegats/des  de  la  titulació  ajuden  a  que  la  comunicació  sigui més  fluida  entre  l’alumnat  i  la 

coordinació acadèmica del grau.  

L’organització de  les assignatures del grau a  les diferents àrees de coneixement s’està establint com una 

manera eficaç de coordinar els continguts,  les metodologies, els sistemes d’avaluació  i el professorat del 

programa. Es seguirà treballant en aquesta  línia per al proper curs  intentant millorar  la coordinació entre 

aquestes àrees de coneixement. 

Així, doncs, l’informe de seguiment de la titulació esdevé una eina important per reflectir l’evolució i la feina 

que es realitza dia a dia i des dels diferents àmbits relacionats, per tal que els objectius definits en el grau 

s’assoleixin amb el nivell de qualitat adient  i els egressats accedeixin al mercat  laboral amb  les màximes 

garanties possibles. 


