
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
QUALITEL: Qualitat Docent als estudis d'Enginyeria de Telecomunicació 

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Lluís 

Cognoms 
Prat Viñas 

Correu electrònic 
prat@eel.upc.edu 
  



 
 

Nom i cognoms, i signatura  del degà   Vistiplau del/de la  beneficiari/àri 
o director de la facultat                                                        
 
 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Poliècnica de Catalunya (UPC). Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona 
(ETSETB) 
 
 
Número d’expedient  
2007MQD00250  

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
EEES, Indicadors de rendiment, Fase Selectiva, Qualitat docent, Enginyeria de telecomunicació 

Data de presentació de la justificació  
17/11/2008 
 

 



 
 

 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
L'objectiu del projecte QUALITEL dut a terme durant el curs 2007/2008 fou millorar l'aprenentatge dels 
estudiants de primer curs (fase selectiva) d'enginyeria de telecomunicació de l'ETSETB, introduint una nova 
metodologia docent basada en l'EEES.  Es a dir, programació del treball de l'estudiant dins i fora de l'aula, 
increment de la interacció entre el professors i els seus estudiants mitjançant un sistema de tutories i la utilització 
d'eines de suport a l'aprenentatge com la utilització del Campus Digital ATENEA. La millora de l'aprenentatge 
s'hauria de traduir en un augment significatiu del percentatge d'aprovats a la fase selectiva que permetès capgirar 
la dinàmica de l'ETSETB en els darrers anys que ha sufert una davallada molt important d'estudiants matriculats. 
Aquesta davallada es va originar per una disminució de la demanda dels nostres estudis, la qual va provocar  una 
baixada de la nota de tall que, a la seva vegada, va comportar un elevat fracàs a la fase selectiva. 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
The aim of the QUALITEL project that , took place during the academic year 2007-2008,  was to improve the 
learning outcomes of first year students in telecommunication engineering at the ETSETB-UPC by applying new 
methodologies implicit in the EHEA. This was reached by planning the student work inside and outside the 
classroom, by increasing the interaction between the lecturer and the students through a new tutoring system, 
and by using e-learning tools like the University Digital Campus ATENEA. The improvement of the student’s 
learning outcomes had to be translated in an improvement of the student’s qualifications. This situation would 
also change the perception of the difficulty in telecommunication engineering studies and stop the drop of 
enrolled students in telecommunication engineering. 
 

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
 
 
 
 
Els estudis d'enginyeria de telecomunicació tenen una alta dificultat conceptual i requereixen una capacitat 
d'abstracció elevada. Això ha ocasionat problemes de rendiment acadèmic des de fa anys. Una de les 
conseqüències més negatives es va donar en el pla d'estudis de 1964 que presentava una taxa 
d'abandonament del ordre del 70% amb el agreujant de que molts dels abandonaments es produïen després 
de cinc o més anys d'haver iniciat els estudis. Per aquest motiu es va introduir en el pla 1992 una fase 
selectiva que tenia per objecte que els estudiants que la superaven havien de progressar en la resta 
d'assignatures d'acord al que estigués previst en el pla d'estudis. A la ETSETB la fase selectiva es el primer 
curs (2 quadrimestres) i l'estudiant ha de superar-la en un màxim de 2 anys (4 quadrimestres). En cas contrari 
es declarat no apte de fase selectiva i se'l desvincula del centre. 
 
Els resultats del rendiment acadèmic obtinguts des d'aleshores han posat de manifest la validesa d'aquesta 
mesura. El percentatge mig de crèdits superats respecte dels matriculats en la fase no selectiva ha estat del 
77% en els darrers tres cursos. 
 
Els principals problemes que han aparegut en el pla d'estudis 1992 es concentren a la fase selectiva i al final 
de la carrera. A la fase selectiva pel baix percentatge d'aprovats i al final de la carrera per la duració 
excessiva en la realització del projecte final de carrera. El projecte QUALITEL està orientat a la primera de les 
problemàtiques: millorar el rendiment de la fase selectiva. 
 
El projecte QUALITEL ha estat portat a terme durant tot el curs 2007-2008 a la totalitat dels grups que 
constitueixen el primer curs dels estudis d'Enginyeria de Telecomunicació de l'ETSETB de la UPC. Això 
sobrepassa àmpliament el 12 grups compromesos en la memòria d'aquest projecte, però des de la direcció 
de l'escola ens va semblar que era la única alternativa realista per aconseguir resultats positius i a llarg 
termini. Aquest projecte ha tingut efecte en uns 370 estudiants i les accions han estat empreses per uns 60 
professors. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
a) Accions portades a terme 
 
 
El setembre de 2007 vàrem convocar tots els professors de primer curs i els hi vàrem comunicar el pla 
d'actuació a la Fase Selectiva que la Comissió Permanent de l'ETSETB havia aprovat a proposta de la 
direcció. Aquest pla consistia en diverses actuacions: 
 
a) Nova metodologia docent. D'acord amb allò que està previst en l'Espai Europeu d'Educació Superior, cal 
programar el treball dels estudiants tant a dins com a fora de l'aula. Cada professors ha d’encarregar treballs 
als estudiants per a fer fora de l'aula, els quals han de ser lliurats al professor, revisats per ell i han de tenir 
incidència en la nota d'avaluació continuada. 
 
b) Assistència a classe dels estudiants. Cal fer palès a l'estudiant que s'espera que assisteixi a classe i treballi 
durant tot el curs. Per això es va demanar als professors que passessin un full d'assistència a classe que els 
estudiants havien de signar. Aquests fulls es van passar a format electrònic per fer un millor seguiment . 
L’assistència a classe es va tenir en compte com un mèrit de l'estudiant per assistir als cursos de recuperació 
que es comentaran més endavant. 
 
c) Professor coordinador de grup. A cada grup de primer curs es va nomenar un professor coordinador de 
grup d'entre els professors que impartien classe en el grup, amb l'encàrrec de reunir tres vegades als 
professors del grup per analitzar la marxa del grup i procurar una distribució equilibrada de l'encàrrec de 
treball als estudiants entre les diverses assignatures.  
 
d) Estudiant tutor de grup. Es va donar una beca a 6 estudiants dels últims cursos per a fer de tutor de cada 
grup. Tenien l'encàrrec de reunir-se quinzenalment amb els estudiants del grup per recollir l'opinió dels 
estudiants sobre la marxa del curs i traslladar-la al professor coordinador del grup. També, aquests estudiants 
passaven els fulls d'assistència dels estudiants a format electrònic. 
 
e) Becaris de suport als professors ("teaching assistant") de la fase selectiva. Per ajudar als professors de 
fase selectiva a revisar els treballs encarregats als seus estudiants, la direcció de l'ETSETB va assignar a 
cada assignatura que ho demanés un becari de 5 h/s (8 becaris en total). Els becaris eren escollits entre 
estudiants d’últims cursos seguint el model americà de suport al professorat. 
 
f) Cursos intensius de recuperació. Es va organitzar un curs intensiu de recuperació al febrer, just després 
dels exàmens i abans de començar el següent semestre, pels estudiants que no havien aprovat i que havien 
demostrar un rendiment mínim (una nota final a l'assignatura superior a 3), i un altre curs intensiu al juliol. Els 
estudiants podien inscriure's a un nombre limitat d'assignatures (dues al curs intensiu de febrer, de tres 
setmanes de duració, i tres al curs intensiu de juliol de quatre setmanes de duració). Es van inscriure en 
aquests cursos 170 estudiants al febrer amb una mitjana de 1,50 assignatures per estudiant, i 137 estudiants 
al juliol amb una mitjana de 1,36 assignatures per estudiants. 
 
g) Campus Digital. Es va recomanar als professors la utilització del Campus Digital per interaccionar amb els 
seus estudiants (repartir documents, distribució de notes a les avaluacions, consultes, forums,...). 
 
i) Enquesta als estudiants. Es va passar una enquesta de satisfacció als estudiants de la fase selectiva al final 
de cada quadrimestre. 
 
 
Es va fixar com a objectiu a aconseguir que havien d'aprovar a la primera convocatòria de cada assignatura 
almenys el 80% dels estudiants que tenien una nota d'accés a la universitat igual o superior a 7,5 (està 
demostrada una altíssima correlació entre la nota d'accés i el nombre d'assignatures aprovades a primer 
curs). Aquest objectiu faria de crida als estudiants amb nota inferior a 7,5 per també millorar el seu rendiment 
acadèmic. 
 
 
Aquestes actuacions es van repetir al segon quadrimestre i també se segueixen aplicant, amb les 
adequacions corresponents, aquest curs 2008-2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
b) Resultats 
 
 
Com s'indicava en la memòria, a partir del any 2000 hi va haver una degradació progressiva del rendiment 
acadèmic a la Fase Selectiva. La voluntat de superar aquesta situació fou el que motivà el projecte 
QUALITEL. 
 
La taula 1 mostra un valor mig global del percentatge d'aprovats al quadrimestre 1A i al 1B. Com es pot 
observar aquests percentatges van anar disminuint de forma uniforme des del curs 2000 fins el 2005-06. A 
partir d'aquest darrer any hi ha hagut una remuntada notable segurament deguda a les accions empreses des 
de la direcció de l'ETSETB.  
 
La disminució del percentatge d'aprovats està estretament lligada a la disminució de la nota de tall. Aquesta 
disminució de la nota de tall s'explica per la davallada de la demanda en primera preferència dels estudiants 
de secundària dels estudis d'enginyeria de telecomunicació que ofereix l'ETSETB. Aquests fenòmens estan 
lligats entre sí a través d'un cercle viciós (els enginyers en diríem una realimentació positiva): a menor 
demanda menor nota de tall; a menor nota de tall més fracàs a la fase selectiva; a major fracàs a la fase 
selectiva menor demanda i el cercle es repeteix en el mateix sentit. 
 
Necessitem, per tant, trencar aquest cercle viciós i convertir-lo en un cercle virtuós: si millorem el rendiment a 
la fase selectiva millorarem la satisfacció dels estudiants, i això podrà tenir una influència positiva en la 
demanda, la qual cosa pot fer pujar la nota de tall, tancant el cercle en positiu. Aquest es el nostre repte. Els 
resultats del últim curs i la demanda del 2008-09 ens conviden a l'esperança. 
 
 
 
 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 
Oferta/ 
Demanda 

450/800 450/683 450/471 450/487 400/333 400/260 400/209 400/212 

Nota  
Tall 

7,28 7,12 5,40 5,65 5,08 5,00 5,00 5,00 

1A 
 

52 45 38 34 32 30 37 42 

1B 
 

61 57 57 51 47 42 51 59 

Taula 1.- Evolució del percentatge mig global d'aprovats al quadrimestre 1A i al 1B de la fase selectiva. 
 
 
 
Estudis mes detallats sobre el rendiment a la fase selectiva mostren que el percentatge d'estudiants amb nota 
d'accés igual o superior a 7 ha estat aproximadament del 50% en els darrers quatre anys, excepte en l'últim 
que ha sigut el 35%. Es a dir, estadísticament els estudiants que varen accedir a l'ETSETB al curs 2007-08 
tenien menys possibilitats de superar la fase selectiva que en els tres anys anteriors. Malgrat això, el 
percentatge mig d'aprovats ha augmentat. 
 
Els No Aptes de 1r any (per no aconseguir aprovar 15 crèdits al primer any) és, amb molta diferència, la 
principal causa de No Aptes de Fase Selectiva. En el col·lectiu d'estudiants amb nota d'accés major que 7 hi 
ha hagut una millora molt significativa d'aquest paràmetre al darrer any: hem passat d'un 26% al 2004 al 12% 
al 2007. 
 
Els estudiants que superaven la Fase Selectiva en 2 quadrimestres va anar baixant fins a 9 estudiants al 
2005-06 (inferior al 3% del total). Al darrer any hi ha hagut una millora molt considerable havent-se aconseguit 
el 17%. 
 
Només es tindran dades dels estudiants aptes de fase selectiva que van entrar al setembre de 2007 a partir 
de juliol del 2008, ja que disposen de dos cursos acadèmics per superar el primer curs. En aquests moments 
sembla viable aconseguir que el 80% dels estudiants que van entrar amb nota d'accés igual o superior a 7 
superin la fase selectiva.  
 
En definitiva, aquests resultats son prou satisfactoris i signifiquen una millora substancial del rendiment de la 
fase selectiva a la ETSETB. 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
c) Valoració crítica de les accions portades a terme 
 
 
L'experiència portada a terme el curs 2007-08 ens permet extreure les següents reflexions i valoracions de les 
acciones que es van posar en pràctica i que han estat presentades a l'apartat primer d'aquest informe. 
 
a) Metodologia EEES. És sens dubte l'acció més important i de més futur. Exigeix canviar la pràctica 
tradicional d'ensenyament/aprenentatge basada en la classe magistral i un examen final. La tradició de molts 
anys fa que la d'implantació sigui més difícil i més lenta. Primer, perquè el professorat està acostumat a fer la 
docència d'aquesta forma (de fet sempre l'ha feta així). Creu que l'important és el que ell explica, i se sol 
despreocupar de si l'estudiant ho aprèn o no. Segon, perquè es la més còmode. Només cal dedicar el temps 
de la classe (quan es porten uns anys explicant el mateix ja no cal preparar la classe). S'hauria de fer molt 
d'èmfasi en l'eficiència de la docència: el fracàs dels estudiants és també el fracàs del professor. Cal que els 
professors s’adaptin i cal donar-los suport (reconeixement de la feina extra, becaris "teaching assistant", ...) 
per ajudar-los a fer el canvi. 
 
b) Assistència a classe dels estudiants. Els estudiants nous no han mostrat cap queixa en relació al control 
d'assistència. Cal trencar la pràctica viciada de molts estudiants que pensen que no cal assistir a classe ni 
estudiar durant el curs. Al seu parer, n'hi ha prou en estudiar just abans de l'examen final i si s'aprova, oblidar-
se de l'assignatura. Es una mala pràctica per un aprenentatge de qualitat que no condueix a bons resultats. El 
que s'aprèn en un dia, s'oblida al dia següent. L'estudiant ha de treballar de forma regular durant tot el 
període acadèmic segons el pes en crèdits de l’assignatura, aquesta actitud facilita el camí al veritable 
aprenentatge i a la superació de les assignatures. De fet l’estudiant hauria de ser conscient que en el sistema 
públic l’estat fa una inversió en la formació i que l’estudiant té els seus drets però també les seves 
obligacions. El control d'assistència i del treball encarregat hauria de ser la norma a totes les assignatures 
dins de l'EEES. 
 
c) Professor coordinador de grup. No hi va haver problema en trobar un professor coordinador per a cada 
grup (8 grups a la tardor i 4 a la primavera). El funcionament de la coordinació horitzontal va ser irregular, ja 
que l'assistència d’alguns professors a les reunions convocades pels coordinadors no va ser completa. 
Malgrat això, creiem que dins de l'EEES es una pràctica que cal impulsar ja que ho exigeix la programació de 
la feina del estudiant fora de l'aula.  
 
d) Estudiant tutor de grup. Aquesta figura no va funcionar malgrat els esforços d'aquests tutors per reunir-se 
amb els estudiants del grup. Els estudiants majoritàriament no assistien a les reunions. Aquest curs 2008-09 
hem buscat una interlocució directe entre el delegat de grup, elegit cada curs pels estudiants, i el professor 
coordinador del grup. Aquesta interlocució serà recolzada per un estudiant dels últims cursos becat per 
l'escola, que contarà amb el suport de la DAT (Delegació d'Alumnes de Telecomunicació). Creiem que es 
important trobar una forma eficaç i àgil d'interacció entre els estudiants i els professors. 
 
e) Becaris "teaching assistant". Es una figura que va trobar inicialment el rebuig de certa part del professorat, 
ja que interpretaven que aquest becari "avaluava" als estudiants, la qual cosa consideraven que era 
competència exclusiva del professor. Vista l'experiència del curs passat, aquesta resistència ha disminuït 
considerablement i es una figura ja molt més acceptada. Creiem que aquests becaris son necessaris per 
descarregar als professors de la feina extra que implica fer un seguiment més exhaustiu de la feina feta pels 
estudiants fora de l'aula. Per aquest motiu els seguirem potenciant. 
 
f) Cursos intensius de recuperació de febrer i de juliol. Creiem que ha estat l'element clau per la millora de 
resultats a la fase selectiva. L'estructura quadrimestral pura dels estudis a la nostra escola, juntament amb 
l'avaluació curricular, provoca que els exàmens de gener acabin a finals d'aquest mes i que les classes no 
comencin fins el 18 o 19 de febrer. De forma similar, els exàmens de juny acaben a finals d'aquest mes i els 
estudiants no fan la matrícula del quadrimestre següent fins a finals de juliol. Per tant el sistema fa que els 
estudiants tinguin 3 setmanes extres de vacances al febrer i 4 al juliol. Nosaltres pensem que l'aprenentatge 
es proporcional al temps invertit en estudiar i que es poden aprofitar aquestes setmanes extres per donar 
l'oportunitat a superar assignatures als estudiants que els hi ha faltat poc per aprovar.  
 
Amb el suport del rectorat, que reconeix la docència dels professors en aquest cursos, s'han organitzat uns 
cursos intensius de recuperació al febrer (2 setmanes de classe més una d'exàmens) i al juliol (tres setmanes 
de classe i una d'exàmens). Es poden inscriure, sense cost addicional, els estudiants que han obtingut una 
nota mínima de 3, amb un màxim de 2 assignatures al febrer i de 3 al juliol. Només poden realitzar l'examen 
final si han assistit a totes les classes i han fet tots els treballs encarregats pel professor. El percentatge 
d’aprovats sobre inscrits ha estat entre el 50% i el 60%. Creiem que s'han de mantenir aquests cursos a la 
fase selectiva ja que son molt efectius per ajudar a corregir un problema d'adaptació (que sempre s'ha donat) 
al passar de secundària a la universitat. 
 
g) El Campus Digital ATENEA està a disposició de tots els professors de l'ETSETB i es una eina que 
progressivament fan servir cada vegada més professors. Seguirem fomentant el seu ús. 
 



 
 

 
 

i) Enquestes de satisfacció als estudiants. S'ha passat una enquesta electrònica al mes desembre pels 
estudiants del quadrimestre de tardor i una altra al mes de maig pels del quadrimestre de primavera. El 
percentatge de participació ha estat baix.  En general els estudiants estan satisfets dels seus professors i del 
ensenyament que reben. Les hores que diuen treballar fora de l'aula s'ajusten bastant bé al que estava 
inicialment previst. Malgrat això, convindria trobar una manera més "exacta" de mesurar el treball dels 
estudiants fora de l'aula, ja que aquest es un element central a l’EEES. S’estan estudiant iniciatives eficaces 
portades a terme a altres centres per posar-les a la pràctica a l’ETSETB. Creiem que les enquestes, com 
element de realimentació cap als professors són un element important, per la qual cosa continuarem passant-
les cada quadrimestre. 
 
 
L'objectiu de que el 80% dels estudiants amb nota d'accés igual o superior a 7,5 havien d'aprovar a la primera 
cada assignatura ha esta positiva. No ho han aconseguit totes les assignatures, però la taxa global d'aprovats 
d'aquest col·lectiu a la fase selectiva ha estat del 76%. Quan s'observa la distribució d'aprovats segons la 
nota d'accés es nota que aquest darrer curs hi ha hagut una millora molt important en aquesta distribució. 
Creiem que es important mantenir objectius d'aquest tipus ja que es una referència pels professors. Si els 
"bons" estudiants no aconsegueixen aprovar l'assignatura és que alguna cosa de l'assignatura no funciona 
correctament i cal revisar-la.  
 
 
 
 
 
c) Despeses realitzades per portar a terme QUALITEL 
 
 
Les despeses pressupostades a QUALITEL pujaven a 34.428 euros: 
 
 6 tutors-estudiants:     6.468,00 € 
 10 becaris suport prof.:    21.560,00 € 
 4 visites univ. europ.:    2.400,00 € 
 4 invitacions experts europeus:   4.000,00 € 
 
de les quals es sol·licitaven a AGAUR 12.000 euros: 
 
 6 tutors-estudiants:    6.468,00 € 
 becaris suport prof:    5.532,00 € 
 
 
 
Les despeses efectivament realitzades han estat 12.423,32 euros: 
 
5 tutors-estudiants de 5h/s durant 8’5 mesos i 1 tutor-estudiant de 5 h/s durant 7 mesos:  
                                                                                  5.503,17 euros 
6 becaris suport professors ("teaching assistant") de 5h/s durant 9 mesos 
1 becari suport professors de 5h/s durant 4 mesos :   
1 becari suport professors de 5 h/s durant 4,5 mesos.                                                         6.920,03 euros  
 
 
Per fer front aquestes despeses s'han utilitzat 5.600 euros de l'ajut d'AGAUR i la resta els ha aportat l'escola. 
Esperem incorporar la resta del ajut d'AGAUR, 1.400 €,  quan es presenti aquest informe final. 
 
 
 
 
 
 
Lluís Prat Viñas 
Profesor responsable del projecte QUALITEL 
 


