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Accions d’adaptació a la pandèmia provocada per la COVID-19
A causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, es van produir una sèrie de canvis en la
docència i avaluació del segon semestre del curs acadèmic 2019/20. El canvi principal va ser la
modificació de la docència i de l’avaluació a la modalitat no presencial.
A nivell general de la UAB:
•

A part de les comunicacions directes dirigides als diferents col·lectius universitaris,
mitjançant correu electrònic o xarxes socials, es va crear un espai web específic com a
canal d’informació:
o Informació general: https://www.uab.cat/web/coneix-lauab/itineraris/coronavirus/informacio-general-1345809637389.html
o Informació vigent: https://www.uab.cat/coronavirus/
o Instruccions: https://www.uab.cat/web/coneix-lauab/itineraris/normatives/instruccions-1345686047581.html

•

Docència i avaluació virtual 2019/20:
o Instrucció 6/2020, de 16 d'abril, per la finalització del curs acadèmic 2019-2020
en el marc de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19 dels estudis de grau
i de màster universitari
o Instrucció 3/2020, de 16 de març, sobre la suspensió temporal dels convenis de
pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) del curs acadèmic 2019-2020.
o Webinars de Teams sobre docència virtual

•

Recursos formatius:
o Dirigits al professorat:
▪ La infografia sobre "La universitat en línia, una oportunitat per
innovar"
▪ El recull d'eines útils per a impartir docència
▪ Webinar sobre planificació i desenvolupament de la docència mixta
▪ Recomanació (per la part pedagògica), del recull de millors pràctiques
de la Universitat de Harvard (en anglès)
▪ Webinar sobre ús de Teams en la docència i sobre avaluació online
▪ Per a persones noves en l'entorn de docència virtual, els primers
passos en Moodle
▪ Guia de bones pràctiques de comunicació a l'aula Moodle
▪ Consells d'autogravació
▪ Eines d'avaluació en línia
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▪
▪
▪
o

•

Normativa de protecció de dades
Detecció de similitud en treballs
Prevenció de riscos per al teletreball

Dirigits a l’alumnat:
▪ Autoaprenentatge d’eines informàtiques (MS Office 365 amb OneDrive,
Outlook, Office i Teams), Comunicació i connectivitat, prevenció de
riscos en un entorn de teletreball, etc.
▪ Eines per treballar en remot
▪ Tot el programari que tenim a disposició de l’alumnat de la UAB
▪ Com gravar un vídeo per fer una presentació
▪ Eines d’avaluació en línia
▪ Abordatge positiu per a estudiar en remot

Recursos materials: convocatòries d’ajust per a la cessió temporal d’equipament
informàtic i de connectivitat, a causa de la situació d’emergència sanitària COVID-19:
o 2n semestre del curs 2019-20
o 2n semestre del curs 2019-20 (2a CONVOCATÒRIA)
o 1r semestre del curs 2020-21
o 1r semestre del curs 2020-21 (Període extraordinari alumnat grau 2n curs en
endavant)

A nivell de centre:
A l’Annex 1 s’adjunta el pla de contingència del centre per al segon semestre del curs acadèmic
2019/20, elaborat per a donar resposta a l’emergència de la COVID-19. El pla de contingència va
ser presentat pel Director de l’Escola d’Enginyeria per donar compliment a la Instrucció 6/2020,
per a la finalització del curs acadèmic 2019-20 aprovada pel Consell de Govern, en data 16
d’abril de 2020.
Valoració:
Com resum del pla de contingència del centre, la Direcció va demanar al professorat el següent:
•
•
•
•
•
•
•

L’adaptació de les assignatures a una docència no-presencial.
Ajustar al màxim el contingut de la docència a la situació trobant un equilibri adequat
de la càrrega de treball tant per part de l’alumne com del docent.
Adaptar les assignatures, ja sigui en termes de contingut, tipologies docents, activitats
de substitució i sistemes d’avaluació (tipologies i pes) alternatius, sent, en qualsevol cas,
avaluació continuada.
Comunicar a l’alumnat l’adaptació, publicant-la a l’aula Moodle de l’assignatura.
Posar-se en contacte amb la coordinació de titulació per definir un calendari que
respecti la compatibilitat amb la resta d’assignatures.
Continuar fent el seguiment de l’aprenentatge recolzant-se en el Campus Virtual.
Intentar detectar alumnat amb dificultat de seguiment objectives per proposar
solucions alternatives i transmetre la informació corresponent a la vostra coordinació.

A l’Annex 1 es presenta el pla de contingència amb més detall, on es feia també esment a casos
particulars com assignatures 100% pràctiques, Pràctiques Externes i Treballs de Fi d’Estudis.
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La valoració del centre sobre la docència i avaluació virtual ha estat positiva. Al 23 de juliol de
2020 es va portar a terme una Jornada d’Innovació Docent a l’Escola per discutir l’evolució del
semestre i les accions innovadores portades a terme per executar la docència en mode online.
Van participar membres de l’Equip de Direcció, Coordinacions d’Estudis, Professorat i Alumnat.
Les principals valoracions van ser les següents:
•

•

•

•

A nivell d’Enquestes, amb un nivell de participació a l’Escola superior al de la mitjana
UAB, es va observar que la valoració dels estudiants va ser bona. A nivell de preguntes
especials pel confinament, que mesuraven el nivell de sincronisme de les activitats
formatives i d’avaluació, els resultats mostraven que en mitjana es va tendir a formats
síncrones. També que es va augmentar la càrrega de treball dels estudiants (però amb
reduïda intensitat).
A nivell de relacions amb estudiants, la comunicació entre la Direcció i els delegats de
curs/Consell d’Estudiants va ser clau. Es van anar detectant problemes concrets amb
algunes assignatures però a nivell general el funcionament va ser apropiat: moltes
assignatures van generar nou material de suport, van incloure mecanismes de
seguiment i comunicació amb estudiants i van adaptar les activitats d’avaluació de
forma adequada.
A nivell de Coordinacions d’Estudis, es va posar de manifest una alta càrrega de treball
per poder adaptar-se a la nova situació, tant pels/per les Coordinadors i Coordinadores
com pel professorat. Però l’experiència obtinguda podria servir per ajudar al
plantejament del nou curs segons evolució de pandèmia.
Experiències d’innovació docent del professorat també va posar de manifest que noves
tècniques de caràcter online s’han de seguir utilitzant per donar suport a l’activitat
presencial (quan la situació torni a la normalitat).

A nivell de titulació:
A l’Annex 2 s’adjunten el compendi d’enllaços o mostres de comunicació a l’alumnat dels canvis
en les guies docents al segon semestre del curs acadèmic 2019/20 per l’impacte de la COVID-19.
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B. Valoracions
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu
El disseny de la titulació (perfil de competències i estructura del currículum) està actualitzat
segons els requisits de la disciplina i respon al nivell formatiu requerit en el MECES.
1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb
el nivell formatiu corresponent del MECES.
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i
amb els objectius de la titulació.
1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és
coherent amb el nombre de places ofertes.
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació.

Aquest Estàndard es desenvolupa per titulació. Al final de l’apartat, s’inclou la Valoració Global
del Centre.
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Grau en Enginyeria Química (GEQ)
Durant el procés d’acreditació, aquest estàndard va obtenir la valoració:
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
Valoració de la titulació:
1.1. i 1.2. Es mantenen les condicions de l’acreditació però pel curs 2021-22 es començarà a
implementar la modificació del pla d’estudis. La reforma de la titulació és important però es
mantenen la majoria de les competències específiques de la titulació original, de manera que el
perfil de l’egressat continua essent el mateix, adaptant-se a l’ordre ministerial CIN/351/2009,
de 9 de febrer. S’ha reduït una competència específica i dues de transversals. S’han afegit dues
competències transversals de gènere, i en general, seguint la recomanació de l’informe
d’acreditació de la titulació i de la OQD, s’han reduït els resultats d’aprenentatge tant de les
competències específiques com transversals de les diferents matèries de la titulació.
Globalment s’ha reduït l’oferta d’optativitat, ja que s’han suprimit les mencions, passant d’oferir
123 ECTS optatius a oferir-ne només 57, dels quals 9 són de pràctiques externes.
1.3. A partir de les dades recollides a nivell de sol·licituds i accés d’estudiants es pot observar
que:
1) El nombre de sol·licituds està augmentat representant una ràtio respecte a les places ofertes
superior a 7, per tant es considera adequat.
2) De les places assignades, el percentatge que ho fa com a primera preferència és en general
del 84% per tant es considera acceptable. A més a més es cobreixen totes les places ofertes.
3) La via d’accés majoritària amb un percentatge al voltant del 75% es a través de les PAAU, però
hi ha entre 10-15% provinent de FP/CFGS, i un percentatge un xic inferior que canvien d’estudi.
4) El percentatge de dones matriculades es aproximadament del 40%, que per ser un grau en
enginyeria es considera molt bo.
5) Hi ha un percentatge baix d’estudiants (3-15%) que treballen mentre estudien amb una
dedicació. Aquesta condició es dona per igual en els dos gèneres.
En general, les dades són bastant constants al llarg dels cursos o amb lleugeres millores dels
indicadors, per tant és una titulació ben consolidada.
1.4 Respecte a la coordinació, es mantenen les activitats tipus informes de seguiment i reunions
amb els professors i representants dels alumnes al final del semestre per valorar els resultats.
Totes les comunicacions es realitzen a través de l’aula Moodle, tan a nivell de les assignatures
com a través de l’aula de coordinació.
Proposta de millora:
• Assegurar que en cada curs hi ha un o dos delegats
• Millorar la comunicació entre la coordinació i els delegats per conèixer el
desenvolupament del curs, no només quan hi ha incidències.
Ateses les millores introduïdes i exposades anteriorment, la coordinació valora aquest estàndard
com
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Grau en Enginyeria de Dades (GED)
Aquest és el segon informe de seguiment que es porta a terme per aquesta titulació.
Valoració de la titulació: El Grau va posar-se en marxa al curs 2018-19, pel que es fa difícil una
valoració temporal profunda. Els resultats d’aquests dos primers anys indiquen que:
1.1. i 1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum s’estan desplegant tal i com estava previst
i seguint els objectius de la titulació establerts a la proposta mitjançant una coordinació de
continguts entre les diferents assignatures i cursos.
1.3. El curs 2019-20 es va augmentar la matricula de primer de 40 a 60 alumne. Es van omplir
totes les places tot mantenint un perfil adequat per a la titulació i una nota tall lleugerament
més alta ( 8.27 amb una mitjana de 9.7) que el curs 2018-19. El percentatge d’alumnes que trien
el grau com a primera opció ha augmentat (d’un 69% el curs 2018-19 a un 75% el curs 2019-20).
El percentatge d’alumnes PAU i FP/CFGS és l’esperat segons l’oferta feta i el perfil d’alumnat,
que hauria de ser més científic que no pas tècnic.
1. 4. La coordinació entre el professorat de la titulació és molt satisfactòria i els continguts de
les diferents matèries s’estan coordinant mitjançant reunions entre els responsables de cada
assignatura i la coordinadora de la titulació.
1.5. Les normatives s’apliquen de manera adequada i des de coordinació s’informa als
responsables de les assignatures de les noves normatives aprovades pels òrgans de govern per
tal d’assegurar que la informació relativa a normatives d’avaluació està a les guies docents.
Ateses les millores introduïdes i exposades anteriorment, la coordinació valora aquest estàndard
com
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Grau en Gestió de Ciutats Intel.ligents i Sostenibles (GGCIS)

Aquest és el segon informe de seguiment que es porta a terme per aquesta titulació.
Valoració de la titulació:
1.1. i 1.2. Pel que fa al perfil de competències de la titulació, al pla d’estudis i a l’estructura del
currículum, no hi ha hagut canvis significatius des de l’aprovació de la memòria, el 2018. És
previst fer un canvi organitzatiu per al curs 2022-23 per ajustar la relació entre crèdits optatius
i obligatoris a tercer, d’acord amb la normativa de la UAB, i incloure l’anglès com a idioma en la
docència de diverses matèries, per ajustar-se a la realitat actual.
1.3. El nombre d’alumnes de nou ingrés cobreix l’oferta i l’excés de demanda es tradueix en un
increment en la nota de tall, que ha estat progressiu des de l’inici fins a situar-se al 6,541 del
curs 2020-21. A pesar de ser uns estudis que abasten l’Enginyeria i les Ciències Socials i
Jurídiques, el nombre de persones d’aquest darrer perfil és molt reduït.
En qualsevol cas, es manté i potencia la participació als tallers propedèutics (Matemàtiques,
Introducció a la programació i Electricitat i electrònica) per minimitzar mancances en
coneixements previs que hi pugui haver depenent de la via d’accés i del bagatge de cada
estudiant.
El percentatge de dones és més elevat que en d’altres estudis de l’Escola i arriba al 30%.
Amb tot, el perfil d’ingrés es considera adequat i el nombre d’estudiants matriculats és
satisfactori.
1..4. La coordinació de la titulació fa servir espais virtuals de comunicació per al professorat i
també de tota la comunitat per facilitar les tasques de coordinació i de seguiment de la qualitat
de la docència. Addicionalment, aquests espais serveixen també per a la consulta de tota la
documentació de la titulació i per fer públiques tota mena d’activitats i informacions vinculades
a la temàtica.
1.5. L’aplicació de les normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre
els resultats de la titulació.
Propostes de millora:
• Ajustament de l’estructura dels crèdits a les normes de la UAB
• Increment de la docència en anglès
Ateses les millores introduïdes i exposades anteriorment, la coordinació valora aquest estàndard
com
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Màster en Internet dels Objectes per a Salut Digital (MIOSD)

Aquest és el segon informe de seguiment que es porta a terme per aquesta titulació.
Valoració de la titulació: A l’informe de verificació d’AQU es va proposar una millora que es va
abordar al Seguiment del curs 2018-19. A l’informe de Valoració d’aquest Seguiment, aquest
estàndard es va valorar com “Favorable con propuesta de mejora no superada”. Es proposa nova
millora.
1.1. i 1.2. Pel que fa al perfil de competències de la titulació, al pla d’estudis i a l’estructura del
currículum es mantenen les condicions de l’acreditació.
1.3. El perfil d’ingrés es considera adequat i el nombre d’estudiants matriculats no és encara
satisfactori (9 matriculats de 35 sol·licituds) la qual cosa es justifica per ser una titulació de nova
creació en un àmbit tecnològic emergent en un mercat dinàmic i global, com demostra que 6
dels 9 estudiants matriculats (i 31 del 35 sol·licitants) siguin estrangers. Això presenta
l’inconvenient de la valoració curricular dels estudiants estrangers així com dels terminis dels
procediments associats a l’obtenció de permisos oficials. Es valora positivament l’interès que
suscita en estudiants ERASMUS (tot i la restricció deguda a la COVID del curs 2019-2020).
1.4. La titulació disposa d’una comissió acadèmica que debat i resol els mecanismes de
coordinació docent, tant pel que fa a calendari, alumnat, professorat, avaluació, contingències,
etc.
1.5. L’aplicació de les normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre
els resultats de la titulació.
L’Informe de Valoració del Seguiment del curs 2018-19 de l’AQU esmentava:
“Se proponen complementos formativos vía plataforma online Coursera. Este planteamiento podría
mejorarse, por medios presenciales, si bien los alumnos matriculados alcanzan un número muy pequeño
(8 alumnos) por lo que podría considerarse como un aspecto no crítico, puesto que se cubrirían las
necesidades de formación de los pocos alumnos con creces. Faltan evidencias para evaluar”

Propostes de millora:
• S’eliminen els complements de formació i s’incorpora una prova d'admissió que
realitzarà el coordinador per a estudiants amb perfils no TIC per avaluar si podran
completar el màster sense problemes.
Cal comentar que en els dos anys del màster no hi ha hagut cap alumne que hagi cursat els
complements de formació, i aquells que creien que podien tenir dificultats van cursar el màster
en mode parcial amb resultats força satisfactoris.
Ateses les millores introduïdes i exposades anteriorment, la coordinació valora aquest estàndard
com
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental (MUEBA)
Durant el procés d’acreditació, aquest estàndard va obtenir la valoració:
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
Valoració de la titulació:
1.1. i 1.2. Es mantenen les condicions de l’acreditació i es continuen implementant les millores
per a la captació d’estudiants descrites al darrer informe de seguiment.
1.3. Quan al perfil d’ingrés de l’alumnat, es mantenen les condicions de l’acreditació i un alt
percentatge dels estudiant tenen un perfil que es considera adequat i el nombre d’estudiants
matriculats és satisfactori. Les accions de promoció com millora de la informació a la web
(millora 1.5 del darrer informe de seguiment), ús de les xarxes socials, i la organització de
diverses activitats com les descrites a la millora 1.4 (darrer informe de seguiment), es creu que
han servit per a consolidar la matrícula i captar estudiants amb millor perfil. Els requeriments
per accedir són molt concrets, això fa que el rati ingressos/sol·licituds continuï essent baix (0,6
pels cursos 2018-19 i 2019-20 en vers 0,3 del curs 2016-17 i 0,5 del 2017-18) en comparació
d’altres màsters, la qual es creu que és en benefici de la qualitat docent. Al curs 2017‐18, el 92%
dels estudiants procedien d’universitats espanyoles (incloent-hi les catalanes), mentre que al
curs 2018-19 eren un 72% i al curs 2019-20 representaven el 60%. A més a més, la presencia
d’alumnat internacional, majoritàriament de Llatinoamèrica s’ha incrementat del 8% al 2017‐18
al 28% al curs 2018‐19 i al 40% al 2019-20. Es creu que l’increment de la visibilització de les dones
a la nostra titulació (millora 1.6 del darrer informe de seguiment) ha fet millorar el rati
dones/homes entre els/les sol·licitants, ates que es va passar del 38% de dones matriculades al
curs 2017-18 al 47% al curs 2019-20.
1.4. Es mantenen les condicions de l’acreditació considerant-se que són adequats i que els seus
resultats són positius. Es continuen implementant les millores envers la coordinació d’horaris
amb altres titulacions, les enquestes de satisfacció, el TFM i l’organització del campus virtual
descrites al darrer informe de seguiment de la titulació. A més a més, des del 2018-19 es
participa a la fira de màsters que organitzen les Facultats de Ciències i Biociències, donant
resposta a la millora 1.4 del darrer informe de seguiment.
1.5. Es realitza de manera adequada i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació.
Des de la coordinació s’informa als responsables de les assignatures de les noves normatives
aprovades pels òrgans de govern de la universitat per tal d’assegurar que la informació relativa
a normatives d’avaluació queda recollida en les guies docents. En particular, la darrera
AVALUACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'ACREDITACIÓ DE TÍTOL OFICIAL es proposava com a millora
obligatòria: “l’avaluació de les propostes de TFM, prèviament a l'assignació d'aquestes als
estudiants, per assegurar l'adquisició de totes les competències que es plantegen en la memòria
del títol”. En aquest sentit, des del curs 2018-19 existeix una comissió de qualitat dels TFM que
vetlla per la qualitat dels treballs abans d’oferir‐los‐hi als alumnes, tant els interns com als
externs. Els resultats del treball de la comissió fan preveure un possible canvi en la memòria de
la titulació pel que fa al desenvolupament de les competències específiques dels TFM. Per últim,
assenyalar que es van implantar amb èxit l’avaluació dels TFM mitjançant rúbriques d’avaluació
(millora 1.8 del darrer informe de seguiment de la titulació).
Propostes de millora:
• Es proposa una modificació de la memòria del màster pel que fa a les competències
específiques que es desenvolupen al TFM.
Ateses les millores introduïdes i exposades anteriorment, la coordinació valora aquest estàndard
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Valoració del Centre de l’Estàndard 1
GEQ i MUEBA: atès que es mantenen de les condicions avaluades en el procés d’acreditació, el
centre valora aquest estàndard com “s’assoleix”.
GED i GGCIS: atès que es tracta del segon informe de seguiment i es mantenen les condicions
del procés de verificació, valorem aquest estàndard com “s’assoleix”. Al cas del GED, es va fer
proposta de modificació per tal de donar resposta a l’informe de verificació d’AQU quant al
reconeixement per experiència laboral: Establir un nombre de 6 crèdits per any treballat
(equivalent a 1650 hores aproximadament) sempre que la experiència laboral sigui en temes
afins a titulació. Segons el calendari de modificacions, aquesta modificació s’implantarà al curs
2021-22.

MIOSD: atès que es tracta del segon informe de seguiment per al primer any d’implantació del
Màster i es mantenen les condicions del procés de verificació, valorem aquest estàndard com
“s’assoleix”. No obstant, degut a que el nombre d’estudiants no era encara coherent amb el
nombre de places ofertes, seguint la política d’UAB, el màster va passar a una programació tipus
biennal (no es va programar al curs 2020-21, tornarà a programar-se al 2021-22). Per altra
banda, com es comenta a la Valoració de la Coordinació presentada anteriorment, s’ha revisat
la proposta de modificació del curs passat relacionada amb els complements de formació (tal
com es reclamava a l’Informe de Verificació i a l’Informe de Valoració de primer Seguiment
d’AQU). La nova proposta de millora és: “S’eliminen els complements de formació i s’incorpora
una prova d'admissió que realitzarà el coordinador per a estudiants amb perfils no TIC per
avaluar si podran completar el màster sense problemes.”. La proposta de modificació va ser
presentada per ser implantada al curs 2021-22.
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Estàndard 2: Pertinència de la informació pública
La institució informa de manera adequada a tots els grups d’interès sobre les característiques
del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat.
2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.
2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.
2.3. La institució publica el SGIQ en el que s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i
l’acreditació de la titulació.
Durant el procés d’acreditació, aquest estàndard va obtenir la valoració:
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
Valoració del Centre: Es mantenen les condicions de l’acreditació.
2.1. El centre disposa d’un espai web propi amb la informació rellevant del centre (web Escola
Enginyeria). També hi ha una Fitxa de titulació comuna per a totes les titulacions de grau i màster
universitari de la universitat, que inclou els requisits d’informació pública i d’indicadors recollits
a les guies de seguiment i d’acreditació d’AQU.
Altres fonts d’informació: material Imprès, pantalles i vitrines informatives en els vestíbuls de
l’Escola.
2.2. La UAB recull de forma centralitzada, per a cada titulació, informació sobre els resultats
acadèmics en consonància amb els requeriments del procés de seguiment (taxes de graduació,
abandonament, eficiència, rendiment, èxit, no presentats per titulació; i qualificacions per
assignatura/mòdul). Aquests resultats són d’accés públic mitjançant la fitxa de la titulació, ja
esmentada en l’apartat anterior, i s’actualitzen periòdicament (veure el següent enllaç). També
es publiquen a l’espai d’enquestes de satisfacció dels col·lectius del web de la UAB, les
característiques i els resultats agregats de les diferents enquestes.
2.3. L’Escola difon de manera exhaustiva i agregada la política de qualitat i els processos del
SGIQ. Es publica a l’apartat web del centre anomenat SGIQ del Centre. També es publiquen els
informes de seguiment i d’acreditació. Addicionalment, cada titulació oficial de grau i de màster
universitari disposa de la documentació relacionada amb el marc VSMA a la pestanya “qualitat”
de la “fitxa de la titulació”.

Prenent en consideració la publicació, actualització i exhaustivitat de la informació sobre les
titulacions, així com la facilitat d’accés a la mateixa, el Centre considera que la valoració d’aquest
estàndard ha de ser:
S’assoleix amb condicions
S’assoleix
X S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat (SGIQ)
La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i
implementat que assegura, de forma eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació.
3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i
l’acreditació de les titulacions.
3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la
gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups
d’interès.
3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a
la seva millora contínua.
Durant el procés d’acreditació, aquest estàndard va obtenir la valoració:
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
Valoració del centre:
• Es mantenen les condicions de l’acreditació.
• S’han implantat tots els processos del disseny inicial i s’ha portat a terme una revisió
profunda i completa del SGIQ en aquest curs 2019-20.
• S’ha revisat el manual del SGIQ.
• El centre es troba dins del procés de certificació de la implantació del seu SGIQ (visita
del CAE AQU estimada per mitjans del 2021).
Més detalls sobre el seguiment del SGIQ d’aquest curs 2019-20 es presenten a l’Informe de
Gestió del Centre.
Finalment, a aquest enllaç es pot trobar el Pla de Millora de l’Escola que garanteix la traçabilitat
i actualització de les propostes de millora i que té en compte:
• Les propostes de millora de informes de seguiments i acreditacions anteriors.
• Les recomanacions de possibles informes d’AQU.
• Les propostes de millora detectades en la revisió del SGIQ.
Ateses les millores introduïdes i exposades a l’Informe de Gestió del Centre, el Centre valora
aquest estàndard com
S’assoleix amb condicions
S’assoleix
X S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu
GEQ i MUEBA van obtenir la valoració “s’assoleix” i “s’assoleix amb progrés vers l’excel·lència”
en aquest estàndard respectivament. GED, GGCIS i MIOSD van ser verificats favorablement.
El professorat que imparteix docència a les titulacions del centre és suficient i adequat, d’acord
amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants.
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les
titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau,
professional.
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar
les seves funcions i atendre els estudiants.
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i
investigadora del professorat.
Valoració del Centre: Es mantenen les condicions de l’acreditació.
4.1. A tots els graus i Màster analitzats, el professorat té la formació, capacitat i experiència
docent suficient per impartir la docència en qualitat de cada titulació. Es tracta de professorat
amb molta experiència, tant docent com investigadora. Per tant, es mantenen les condicions de
l’acreditació a les titulacions GEQ i MUEBA. Pels casos de GED, GGCIS i MIOSD, aquest és el segon
seguiment que es porta a terme i es valora que també s’assoleix l’estàndard. A nivell de
percentatge d’hores HIDA per professorat doctor/a, es mantenen nivells satisfactoris als casos
de GEQ (69%), GED (87%), GGCIS (56%), MIOSD (86%) i MUEBA (95%). Al cas del GGCIS s’ha
observat un augment del percentatge de professorat associat (37% a aquest curs), situació que
requerirà un anàlisi conjunt a nivell de Coordinació i Equip de Direcció (tal com es proposa al
conjunt d’accions de millora d’aquest seguiment).
4.2. L’Escola d’Enginyeria disposa de suficient professorat per impartir adequadament les
diferents titulacions. A nivell de ràtio d’estudiants entre professors, la definida en els criteris de
programació docent de la UAB pels graus analitzats és d’un mínim de 13. Analitzant dades del
curs 2019-20, s’han observat ràtios al voltant o per sobre del llindar: GEQ (12.1), GED (17.6) i
GGCIS (14.5). Als casos de MUEBA i MIOSD, al ser màsters universitats no regulats per directius
professionals, la ràtio mínima és de 8. El cas del MUEBA es troba per sobre amb un 9.85. Al
MIOSD, no obstant, malgrat la ràtio ha augmentat respecte al darrer seguiment, aquesta és
encara baixa amb un valor de 6. Aquí cal comentar que el màster s’ha desprogramat al curs
2020-21, al adaptar-se a un format biennal. De cara al curs 2021-22 la Coordinació ha proposat
un conjunt de millores per augmentar el nombre de matriculats.
4.3. L'àmbit de Formació i d'Innovació Docent de la UAB porta a terme un ampli ventall
d'actuacions en diferents aspectes i serveis per a la formació del professorat universitari amb
l'objectiu general de proporcionar els instruments, estratègies i recursos necessaris per al
desenvolupament de la seva tasca docent. L’Escola ha participat de forma molt activa a cada
edició. Al curs 2019-20, es va a portar a terme una Jornada d’Innovació Docent a l’Escola per tal
de valorar la situació especial del segon semestre i per compartir algunes accions d’innovació
basades en docència online. La jornada va tenir una molt bona rebuda per part del professorat,
qui també va agrair el poder rebre recomanacions per alguns plantejaments del nou curs.
Atès que el professorat disposa de la qualificació acadèmica i els reconeixements externs
rellevants, com també d’experiència per desenvolupar formació de qualitat, el centre valora
aquest estàndard com
S’assoleix amb condicions
S’assoleix
X S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència

14

Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge
de l’alumnat.
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els
d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les
característiques de la titulació.
Durant el procés d’acreditació, aquest estàndard va obtenir la valoració:
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
Valoració del Centre: Es mantenen les condicions de l’acreditació.
5.1. A banda del Pla d’Acció Tutorial de la UAB, l’Escola d’Enginyeria disposa d’un Sistema de
Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) per a l'orientació de l'alumnat (Procés PC4), que estableix la
definició, revisió i millora de mecanismes que el centre posa en marxa per orientar l'alumnat.
Cal destacar també el Pla d'Acció Tutorial (PAT) de l’Escola, que és un conjunt d'accions
encaminades a donar el màxim suport a l’alumnat tant de grau com de màster durant la seva
estada a la UAB perquè realitzi amb èxit els seus estudis. En aquest punt, es mantenen les
valoracions presentades al darrer Informe de Seguiment.
5.2. Respecte al conjunt de recursos materials, serveis i infraestructures presentades al darrer
Informe de Seguiment, en aquest curs s’han portat a terme un conjunt d’accions addicionals:
• Obres a l’edifici: nova seu pel Consell d’Estudiants, habilitació de taquilles per
estudiants, nou espai d’innovació (UAB Open LABS), actualització de la senyalització
horitzontal i substitució dels cartells indicadors a tot l’edifici.
• Actuacions en espais docents: Electrificació de 6 aules més (total de 8) i Creació de dos
nous laboratoris docents.
• Suport docència online: a nivell UAB s’ha potenciat l’ús de Campus Virtual i de Microsoft
Teams. S’ha donat suport tant a alumnat com professorat amb un conjunt ampli de
tutorials i recomanacions per portar a terme tasques docents i d’avaluació.
Els recursos que proporciona l’Escola d’Enginyeria es consideren excel·lents per motivar, facilitar
i enriquir l’aprenentatge dels estudiants i garanteixen el desenvolupament dels estudis. El centre
valora aquest estàndard com
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació.
Els resultats d’aquests processos són adequats tant pel que fa als assoliments acadèmics, que es
corresponen amb el nivell del MECES de la titulació, com pel que fa als indicadors acadèmics, de
satisfacció i laborals.
6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos
i amb el nivell del MECES de la titulació.
6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i
pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos.
6.3. El valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació.

Aquest Estàndard es desenvolupa per titulació. Al final de l’apartat, s’inclou la Valoració Global
del Centre.
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Grau en Enginyeria Química (GEQ)
Durant el procés d’acreditació, aquest estàndard va obtenir la valoració:
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
Valoració de la titulació:
6.1. i 6.2. En referencia a l’indicador sobre la satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent,
aquest ha anat millorant, tant el percentatge d’estudiants que contesten les enquestes des d’un
7% a un 28%, com la valoració de l’actuació docent des de 2.94 fins 3.22, en una escala de 0-4.
El segon semestre del curs 2019-20 és un cas particular degut a l’estat d’alarma amb motiu de
la Covid-19, van participar el 25 % i la qualificació global va ser de 2.27 (escala 0-3), aquests
valors són molt semblants als de l’Escola (participació 21.5%, valoració 2.20) i lleugerament
superiors als globals de la UAB (participació 19%, valoració 2.21). Els resultats obtinguts de les
enquestes realitzades als graduats indiquen un grau de satisfacció global elevat (>75%), també
obté una bona valoració la universitat i en un 70% tornarien a escollir la mateixa titulació. Tots
els indicadors mantenen unes valoracions bastant semblants al llarg del temps.
6.3. Pel que fa referència als resultats acadèmics, són bastant satisfactoris doncs l’eficiència es
lleugerament superior a l’esperada en la memòria de verificació (85%), el rendiment global de
la titulació oscil·la entre el 74 i el 80%, mentre que és un xic inferior pels alumnes de nou ingrés
(69-78%). La taxa d’èxit és superior al 80% tots els anys, mentre que el nombre de no presentats
és inferior al 10%. Finalment destacar que la taxa de graduació esperada era del 35% mentre
que s’ha obtingut superior al 50%, però la taxa d’abandonament és alta (25 – 33%) però amb un
valor esperat del 30% segons la memòria verificada.
6.4. Respecte a la qualitat de la inserció laboral, en els darrers anys sembla que millora i els
egressats troben una feina més adequada a la seva formació i expressen una satisfacció general
amb la feina de 8/10, malgrat que el nivell de retribució no es tan satisfactori 6.4/10 i que encara
no veuen els coneixements adquirits prou útils (6.3/10) però s’observa una lleugera millora
respecta el 2017. Finalment un percentatge raonablement acceptable d’enquestats creuen que
la formació rebuda els ha permès millorar les seves habilitats comunicatives, competències
personals i capacitats per a les seves activitats professionals (65-80%).

Ateses les millores introduïdes i exposades anteriorment, la coordinació valora aquest estàndard
com
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Grau en Enginyeria de Dades (GED)
Valoració de la titulació: Es mantenen les condicions del darrer seguiment.
6.1. i 6.2. En el moment de realització de les guies docents de les assignatures es garanteix la
vinculació de tots els resultats d’aprenentatge de les diferents competències a activitats
formatives i d’avaluació.
El nivell de satisfacció dels estudiants respecte les assignatures és manté alt amb una valoració
mitjana per sobre de 3 (màxim 4) en la modalitat presencial. A començaments del segon
semestre, es va haver de passar a modalitat on-line degut a les restriccions covid. La valoració
de l’adaptació i de la comunicació de les incidències per part de la coordinació es bona (amb
una mitjana de 2.21).

Curs

1r semestre
participació
qualificació

2n semestre
participació qualificació

2019*

47,50%

3,01

29,67%

2,21

2018

64,90%

3,05

70,50%

2,48

Al segon semestre també es va tractar de forma especial les enquestes. Es van incloure 3
preguntes on s’avaluava el grau de sincronisme tant de la modalitat de la docència com de les
activitats d’avaluació. Els resultats obtinguts eren de 2,32 i 2,59 (sobre 4 – totalment síncrones),
respectivament. Per tant hi ha hagut tendència cap a les activitats síncrones. Per altra banda,
també es va valorar l’augment de càrrega de treball amb el format en línia (sobre 4 – Molt
superior). Els estudiants no consideren que la seva càrrega de treball hagi augmentat molt
respecte a la modalitat presencial (2,59 sobre 4).

6.3. El valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
Les taxes mitjanes de rendiment acadèmic i èxit són, respectivament, d’un 83,68% i un 87,51%
(lleugerament superiors als obtinguts al curs anterior). A nivell de rendiment de nou ingrés,
aquest ha disminuït però lleugerament (79.64% al 2019-20 comparat amb un 81.52% al curs
2018-19). Encara no existeixen dades sobre les taxes de graduació, eficiència i abandonament.
6.4. Encara no es disposen dades de la taxa d’inserció.

Ateses les millores introduïdes i exposades anteriorment, la coordinació valora aquest estàndard
com
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Grau en Gestió de Ciutats Intel.ligents i Sostenibles (GGCIS)
Valoració de la titulació: Es mantenen les condicions del darrer seguiment tot i l‘impacte limitat
de la pandèmia.
6.1. Totes les guies docents de les assignatures són accessibles al web
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/guies-docents/gestio-deciutats-intel-ligents-i-sostenibles-1345467811508.html?param1=1345732097106 i segueixen
els criteris de la UAB i de l’Escola en tots els aspectes. En particular, el sistema de confecció de
les guies docents garanteix que es vinculin totes les activitats de les assignatures a competències
i resultats d’aprenentatge.
6.2. La mitjana del grau de satisfacció amb les assignatures ha baixat lleugerament des del curs
d’implantació, el que coincideix amb l’increment del nombre d’estudiants. En qualsevol cas, es
manté al voltant del 3 sobre 4.
En el segon semestre del curs 2019/20, les enquestes es van modificar per incorporar-hi
l’adaptació a les circumstàncies derivades de la crisi de la Covid-19. En aquest cas, la valoració
de les adaptacions ha estat de 2,48 sobre 4 que és lleugerament més positiva que la valoració
mitjana del Centre (2,2) i la de la UAB (2,21). En aquest sentit, sembla significatiu que els
percentatges d’activitats síncrones (formatives i d’avaluació) de la titulació (2,93 i 3,23 sobre 4)
són superiors als de les mitjanes del Centre (2,45 i 2,61) i de la UAB (2,41 i 2,54).
6.3. Al curs 2019/20, la taxa de graduació per a la primera cohort d’estudiants (11 del curs
2017/18) serà superior al 60% (perquè al curs 2019/20 se n’han graduat 6) i, per tant, superior
al 40% previst a la memòria.
En el curs 2019/20 l’eficiència ha estat del 100%, però és obvi que baixarà en els propers cursos
que, a més, comptaran amb cohorts d’entrada de 60 estudiants per curs, aproximadament.
S’espera que s’apropi progressivament al 85% que s’especifica a la memòria perquè l’èxit
acadèmic ha estat del 83,35% el 2019/20 i va ser del 84,9% el 2018/19.
La taxa d’abandonament baixarà del 40% per apropar-se al 25% d’objectiu que hi ha a la
memòria. En aquest sentit, cal tenir en compte que les dades són coherents amb les taxes de
rendiment dels cursos 2018/19 (74%) i 2019/20 (74,8%).
Amb tot, és encara aviat per avaluar aquests indicadors, ja que serà el curs 2020/21 on es
graduaran les persones que van entrar amb la primera cohort “normal” (59 estudiants).
6.4. Atès que el títol es va implantar, de fet, el 2017/18 amb el títol propi, els primers sis graduats
han acabat el 2019/20, entre juny i setembre. Tot i que és aviat per donar dades d’inserció
laboral, de manera informal s’ha fet una consulta als estudiants per saber-ne la situació i la
majoria continuen els estudis amb màsters i n’hi ha un que treballa ja en àmbit de la titulació.
Per tant, es pot concloure que, per molt que les dades no són significatives, s’ajusten al que seria
esperable per un títol de tres anys: que hi hagi gent que vulgui completar la formació i que la
inserció laboral no sigui immediata.

Ateses les millores introduïdes i exposades anteriorment, la coordinació valora aquest
estàndard com
S’assoleix amb condicions
S’assoleix
X S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Màster en Internet dels Objectes per a Salut Digital (MIOSD)
Valoració de la titulació: Es mantenen les condicions del darrer seguiment tot i l‘impacte limitat
de la pandèmia.
6.1.Aquesta titulació de màster te un ampli rang de titulacions d’entrada (tot i el filtre d’accés),
la qual cosa fa que els esforços dels estudiants siguin diferents en funció de les competències
adquirides en l’aprenentatge de la titulació de procedència. És per això que estem especialment
satisfets pels resultats de l’aprenentatge que s’alineen amb els objectius pretesos. Les
enquestes mostren que els estudiants estan satisfets amb l’actuació docent tant en el període
presencial com en no presencial del segon semestre del curs, i els estudiants estan
majoritàriament satisfets amb l’experiència educativa global de la titulació, que es detalla
numèricament en el següent apartat.
6.2. En el moment de realització de les guies docents de les assignatures es garanteix la
vinculació de tots els resultats d’aprenentatge de les diferents competències a activitats
formatives i d’avaluació. La modalitat docent basada en mòduls intensius ha permès que
l’impacte de la pandèmia en les classes hagi afectat únicament les assignatures optatives (3 per
alumne) i el TFM (típicament de caràcter individual). Tampoc hi ha hagut excessius problemes
pel que fa a l’avaluació en tant que s’ha pogut establir un model virtual basat l’avaluació
d’exercicis, treballs i laboratori on-line. Cal esmentar que la possibilitat d’endarrerir la
presentació dels TFMs fins finals d’Octubre ha permès compensar els retards deguts als
desenvolupaments dels treballs lligats TFMs. El nivell de satisfacció dels estudiants respecte les
assignatures i el professorat és bo, segons les dades de les enquestes realitzades als estudiants
del curs passat. A les enquestes corresponents al curs 2019/20, amb una participació (baixa) del
32,70% al primer semestre, la valoració mitjana (sobre 4) és de 3,41. El segon semestre va ser
tractat de forma especial (6 preguntes de valoració i 3 preguntes referents a la docència no
presencial). El resultat, sobre una participació del 23,33% de les 6 preguntes de valoració va
donar una mitjana de 2,95 (escala 0-3) mentre que les 3 referents a la docència no presencial
van donar 3,8 (escala 0-4).
6.3. Pel que fa als resultats acadèmics, la taxa de graduació del curs 2018-19 ha estat corregida
del 67% al 83%, per tant lleugerament superior al de la proposada a la memòria (80%) mentre
que per al curs 2019-20 no s’ha pogut calcular en tant que el màster no s’ha obert el curs 202021. La raó és que no tots els alumnes s’ha adaptat al model no presencial, i en particular 3
estudiants procedents del curs passat (els 2 que cursen el màster a temps parcial i 1 altre
d’internacional que ha tornat al seu país) que van tenir problemes amb la realització a distancia
dels treballs de fi de màster (TFM) assignats a propostes de la UAB (no d’empreses) que tot i el
seguiment on-line, no han assolit el nivell suficient. La taxa d’eficiència de la titulació (100%), 8
nous accessos i 9 titulats (incloent 1 del curs passat) també es troba per sobre del valor proposat
a la memòria (99%). La taxa d’abandonament ha estat únicament d’un estudiant estranger per
la impossibilitat de compatibilitzar el màster amb la seua feina tot i els repetits intents. La taxa
de rendiment acadèmic general és del 83% (89% si la considerem sobre els estudiants de nou
ingrés). La taxa d’èxit es del 91% i la taxa de no presentats del 8%.
6.4. No es disposa de dades sobre la inserció laboral, principalment pel fet de no disposar de
seguiment dels estudiants estranger.
Propostes de millora:
• Millorar l’eficiència en els processos lligats als TFM.
Ateses les millores introduïdes i exposades anteriorment, la coordinació valora aquest estàndard
com
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
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Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental (MUEBA)
Durant el procés d’acreditació, aquest estàndard va obtenir la valoració:
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
Valoració de la titulació: Es mantenen les condicions de l’acreditació.
6.1. i 6.2. Per una banda, les assignatures, i les activitats de formació, varen ser dissenyades per
a assolir correctament les competències i/o resultats d’aprenentatges previstos amb el nivell del
MECES de la titulació segons es detalla a l’arbre de mòduls-competències (pàgina 49, memòria
verificada). Totes aquestes activitats de formació estan àmpliament detallades en les guies
docents de les assignatures disponibles en Català, Espanyol i Anglès. A les enquestes oficials de
la UAB, al curs 2018-19 es va obtenir una mitjana de 3.16 punts amb un 39.80% de participació
a les enquestes del primer semestre i una mitjana de 3.30 punts amb un 38.20% de participació
a les enquestes del segon semestre. Pel que fa a les dades del curs 2019-20, el percentatge de
participació ha patit una forta davallada (6.40% al primer semestre i 4.71% al segon semestre)
per la qual cosa es considera que les dades no són representatives. Igualment, pel que fa a les
enquestes de satisfacció internes implementades dins del Moodle del màster des del curs 201718, el percentatge de participació als cursos 2018-19 i 2019-20 ha estat de només 1 o 2 alumnes.
És evident que cal prendre mesures per a augmentar la participació dels/de les enquestat/des.
D’altra banda, per a enfortir l’adquisició de competències relacionades amb l’enginyeria, es
varen intensificar els contactes amb empreses de l’àmbit del màster, així el nombre d’estudiants
que fan les pràctiques extra-curriculars (22 al curs 2018-19 i 10 al 2019-20) ha augmentat
respecte a cursos anteriors.
6.3. Les taxes de graduació (97% al curs 2017-18, darrera dada disponible), abandonament (0%
al curs 2018-19 i 4% al 2019-20), eficiència (100% al curs 2018-19 i 97% al 2019-20), rendiment
(87,71,% al curs 2018-19 i 91.81% al 2019-20), èxit (94.45% al curs 2018-19 i 96.07% al 2019-20)
i presentats (94% al curs 2018-19 i 95% al 2019-20) són positives i es troben dins dels rangs
esperats (pàgina 106, memòria verificada). La causa principal de l’abandonament és que molts
alumnes no poden conciliar la vida laboral amb el màster. De fet, a les cohorts 2018-19 (3), 201920 (4) i 2020-21 (4) hi han hagut alumnes que han optat per la via lenta, fruit de la millora de la
informació sobre la dificultat de compaginar els estudis amb la feina que se’ls va donar al
moment de l’entrevista d’admissió, i explicar-los que també hi ha la possibilitat de fer el màster
amb via lenta, la qual cosa es preveu que millori les taxes de rendiment i èxit.
6.4. Les dades finals d’inserció laboral de les cohorts 2017-18 (estudis finalitzats al 2019) i 2018‐
19 (estudis finalitzats al 2020) no són encara disponibles, però s’espera que sigui semblants a les
dades agregades dels màsters de l’àmbit de les enginyeries de l’any 2020, per les promocions
2014-2015 i 2015-2016, on la taxa d’ocupació és del 92,5% i la taxa d’adequació (funcions)
vinculades titulació és del 66,7%.
Propostes de millora:
• Fomentar una major participació dels estudiants a les enquestes de satisfacció tan
pròpies del màster com les institucionals de la UAB.
Ateses les millores introduïdes i exposades anteriorment, la coordinació valora aquest estàndard
com
S’assoleix amb condicions
X S’assoleix
S’assoleix amb progrés vers l’excel·lència
21

Valoració del Centre de l’Estàndard 6
Casos GEQ i MUEBA: atès que es mantenen de les condicions avaluades en el procés
d’acreditació, el centre valora aquest estàndard com “s’assoleix”.
Casos GED, GGCIS i MIOSD: atès que es tracta del segon informe de seguiment per al primer any
d’implantació i es mantenen les condicions del procés de verificació, valorem aquest estàndard
com “s’assoleix”. Cal remarcar que aquestes titulacions es van implantar molt recentment i no
es disposa de totes les taxes de rendiment i d’inserció.
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Annex 1:
Pla de contingència del centre per al segon semestre del curs acadèmic 2019/20.
A continuació s’adjunten dos documents que es van distribuir des de la Direcció de l’Escola
d’Enginyeria a l’alumnat i professorat del Centre:
•
•

El primer consisteix en unes indicacions per reconduir la finalització del semestre que es
van elaborar un cop rebudes les primeres instruccions a nivell UAB.
El segon és el pla de contingència de l’Escola que donava compliment a l’establert en el
marc general de la Instrucció 6/2020, per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020
en el marc de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, aprovada en la sessió
extraordinària del Consell de Govern del 16 d’abril de 2020.
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Annex 2:
Compendi d’enllaços o mostres de comunicació a l’alumnat dels canvis en les guies docents
al segon semestre del curs acadèmic 2019/20 per l’impacte de la COVID-19.
A continuació s’adjunta un compendi de mostres de comunicació realitzades per les
coordinacions de les diferents titulacions. S’han presentat diferents exemples, recollint:
•
•
•

Mostres de comunicacions a les aules de Coordinació del Campus Virtual de titulacions.
Mostres de comunicacions a les aules d’assignatures concretes del Campus Virtual.
Comunicacions enviades des de les Coordinacions al professorat donant instruccions
sobre com anunciar noves mesures l’alumnat via Campus Virtual.
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Grau en Enginyeria Química (GEQ)

Correus electrònics als professors:
Benvolguts companys,
Espero que vosaltres i les vostres famílies estigueu tots bé. Em sap greu haver de
contribuir al bombardeig de correus que rebem.
En els fitxers adjunts podeu veure que la direcció de l'Escola d'Enginyeria ens
encarrega que pensem i complimentem el fitxer Excel indicant, PER A CADA
ASSIGNATURA, quina avaluació feiem segons la guia docent i quina farem ara que
l'avaluació s'ha de fer on-line. AQUESTA INFORMACIÓ M'HAURIA D'ARRIBAR ABANS
DEL DIA 17 D'ABRIL, per tal d'anunciar-ho als alumnes durant la setmana del 20 d'abril.
Des de la direcció de l'Escola es recomana tenir evidències (qualificables) de la feina
que estan fent els estudiants i això ajudi a la seva avaluació (encara que no es podés fer
cap examen presencial). Vull pensar que bastants alumnes estan fent esforços per
obtenir una nota final millor que un simple aprovat. Ara teniu la oportunitat de
modificar les activitats avaluables o els pesos respecte a la guia. Es possible i depenent
de quin sigui el calendari final, que es pugui fer algun tipus de prova final de validació
presencial, però també es pot pensar en l'escenari que això no sigui possible.
Per a les avaluacions finals encara falta un parell de mesos i potser la universitat
instal·la eines de proctoring, que tot i tenir les seves mancances dificulten una mica les
trampes que puguin voler fer alguns estudiants, encara que sóc bastant pesimista amb
aquest tema.
Si us plau compartiu experiències.
Aquells que m'heu enviat correus en privat, us aniré contestant mica a mica. El corrent
d'entrada és superior al corrent de sortida, per tant tinc una acumulació positiva perquè
sóc lenta processant correus.
Espero que el confinament us sigui lleu.
Salutacions cordials
Montse
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Pdf publicat:
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Grau en Enginyeria de Dades (GED)
A aquest cas la coordinació va enviar comunicacions al professorat indicant que havien
d’anunciar els canvis a l’alumnat via campus virtual. Algunes mostres serien les següents:

Hola a tots,
Des de direcció m'ha arribat un comunicat de que es possible que es suspenguin les
classes presencials. En cas de suspendre les classes la intenció és que es doni la matèria
per explicada en els casos que es pugui, és a dir penjar material al campus virtual, estar
disponibles via mail per resoldre dubtes als alumnes, etc.., és a dir no vol dir que no
s'avança en el temari, o que s'avança el màxim possible. En principi se suspendria
l'activitat lectiva presencial però els professors no suspendrem la nostra activitat
acadèmica.
Em demanen que els responsables de les diferents assignatures hem digueu quins
podrien ser els efectes de la suspensió i quines solucions/alternatives es podrien
proposar. Sobretot volen una llista de les principals situacions/casos/dificultats que es
puguin donar (com ara impacte en activitats eminentment pràctiques que segurament no
es podran recuperar i activitats d'avaluació continuada) i si es factible una avaluació
única amb una materia donada on-line
Necessitaria aquesta informació per aquest divendres, ja que a l'Escola creuen que si se
suspèn l'activitat podria ser a partir de la setmana vinent.
Moltissimes gracies
Debora
-------- Mensaje reenviado -------Asunto:Possibles efectes Coronavirus
Fecha:Wed, 11 Mar 2020 09:46:12 +0100
De:Francisca Blanquez Cano <Paqui.Blanquez@uab.cat>
Para:Montserrat Sarra Adroguer <Montserrat.Sarra@uab.cat>, Javier Martin
Martinez <Javier.Martin.Martinez@uab.cat>, Antoni Morell Perez
<Antoni.Morell@uab.cat>, Debora Gil Resina <Debora.Gil@uab.cat>, Jordi
Pons Aróztegui <jordi.pons@uab.cat>, Xavier Verge Mestre
<Xavier.Verge@uab.cat>, Lluís Ribas Xirgo <Lluis.Ribas@uab.cat>, Direcció
de l'Escola d'Enginyeria <dr.escola.enginyeria@uab.cat>, Francisca Blanquez
Cano <Paqui.Blanquez@uab.cat>

Benvolguts, benvolgudes
Ahir la rectora va comunicar als directors de departaments i centres que hi havia la
possibilitat de que en un futur s'hagi de suspendre l'activitat docent presencial degut al
coronavirus. Això vol dir que les activitats presencials que no es puguin fer, degut a
aquesta suspensió, no es podran avaluar.
Si finalment es produeix aquesta situació, que tampoc sabem de quina durada seria, hem
d'estar preparats i hem de preveure les principals situacions/casos/dificultats que es
puguin donar (sobretot a activitats eminentment pràctiques que segurament no es podran
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Hola a tots,
Primer de tot espero que tant vosaltres com els vostres familiars estigueu bé.
Com ja sabeu pels comunicats del Rectorat la docència presencial d'aquest curs es
considera finalitzada i haurem d'adaptar la docència i l'avaluació a la nova situació. Des
de l'escola, se'ns demana elaborar un pla de contingència que garanteixi tant la docència
com l’avaluació de l’alumnat matriculat en les diferents assignatures amb l’objectiu de
que tothom puguin completar el curs.
Es per això que us demano que m'ompliu l'Excel adjunt per l'assignatura que sou
responsables i que me l'envieu especificant el nom de l'assignatura perque pugui fer un
doc comú. Em demanen que tenir aquesta informació el 17 d’abril, de manera que els
professors també la pugueu fer pública a través del campus virtual de les seves
assignatures a partir d’aquesta data. Això no vol dir que en cap cas es puguin fer
modificacions més endavant, estem en una situació d’incertesa i evidentment estem
subjectes a canvis constants, però hem d’intentar concretar el màxim possible com
avaluarem als nostres alumnes, perquè ells han de ser coneixedors lo abans possible.
Us adjunto també les indicacions i pautes bàsiques d’actuació tant pel que fa a la docència
com pel que fa a l’avaluació que han elaborat des de l’equip de direcció.
Gràcies a tots,
Debora
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Grau en Gestió de Ciutats Intel.ligents i Sostenibles (GGCIS)
En el cas del títol de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, la comunicació amb els i les
estudiants es va fer, sobretot, a través dels espais de comunicació de les assignatures i, sempre,
procurant no repetir informació que ja rebien des de l’Escola d’Enginyeria o la mateixa UAB.
Des de la Coordinació es va intentar que el professorat estigués al corrent de tot perquè tot anés
bé. A la taula següent hi ha els missatges que es van enviar a l’espai de coordinació (amb el
nombre de missatges de continuació, si n’hi ha):
Tema del missatge principal
#addicionals
Pla de contingència per a la finalització del curs 2019-2020
0
Enquesta quant a canvis en els sistemes d'avaluació
2
Instrucció 6/2020, per a la finalització del curs acadèmic
0
Suport a la docència no presencial
3
Comunicat sobre la finalització del segon semestre
0
Recull d'incidències i solucions
0
Virtualització temporal de les assignatures
10

data
dj, 30 abr 2020, 17:13
dc, 15 abr 2020, 13:19
dt, 7 abr 2020, 12:47
ds, 4 abr 2020, 17:20
dv, 3 abr 2020, 12:01
ds, 28 mar 2020, 12:33
dv, 13 mar 2020, 12:08

Com es pot veure, molts dels missatges anaven encaminats al tema del pas al mode virtual i,
finalment, a registrar els canvis en els sistemes d’avaluació.
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Màster en Internet dels Objectes per a Salut Digital (MIOSD)
El fet que el màster es realitzi en períodes intensius no coincidents amb els semestres acadèmics
ha fet que l’impacte del confinament en la COVID-19 en la realització i l’avaluació de les
assignatures hagi estat molt reduït. Únicament les assignatures optatives de les quals cada
alumne en realitzava 3 s’han vist afectades en un calendari que anava del 3 de febrer al 30
d’Abril, quan el confinament va tenir lloc a partir del 15 de Març.
La següent taula mostra l’avaluació realitzada i les decisions preses.

Per tant, no hi va haver canvis que motivessin la necessitat de modificar les guies docents per
l’impacte de la COVID-19.
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Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental (MUEBA)

Comunicats emesos per la coordinació del Máster
Comunicats Generals
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TFM i Pràctiques Externes Extracurriculars
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Estudis Pràctics a Escala Pilot o Industrial
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Anàlisi i Disseny de Reactors Químics i Biològics

Disseny Integrat de Processos
El professor responsable, en Pau Ferrer, va comunicar els canvis a l’avaluació
el primer dia de classes virtuals amb els alumnes. S’adjunta una impressió de
pantalla de la seva presentació. La guia docent original es troba aquí:
https://ddd.uab.cat/pub/procur/2020-21/g43327a2020-21iSPA.pdf
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Sostenibilitat Ambiental en Processos i Productes

Fluidodinámica computacional, modelización y optimización de procesos

Una vez que se dictó el confinamiento, toda la asignatura pasó a on-line. Todas las clases y
actividades de evaluación fueron on-line. En las capturas se pueden ver todos los mensajes
donde se hicieron indicaciones a los alumnos, incluyendo los links a las clases Teams.
Se hicieron videos para impartir la docencia, hay links disponibles, en las últimas páginas hay
las capturas del Moodle donde se muestran la existencia de los links. Adjunto como ejemplo
dos links de uno de los trabajos:
https://www.youtube.com/watch?v=LBftnV8lIq4
https://www.youtube.com/watch?v=2B9pLZTpIkc
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El único cambio en los porcentajes de evaluación en la parte de CFD fue que el trabajo 6 se
hizo opcional y que solo subía nota. Finalmente, casi todos los alumnos lo presentaron, por lo
que no hubo cambios en la evaluación, solamente el paso de presencial a on-line.
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