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PRESENTACIÓ 

ESERP neix com a Escola Superior l'any 1986, d'una vocació de construir una formació 

d'alt nivell però responsable amb els valors ètics. Des de la seva creació ha 

desenvolupat un tipus de formació que ha capacitat els estudiants en saber prendre 

decisions en les organitzacions, augmentar la seguretat en un mateix (sempre recolzat 

per coneixements) i en generar credibilitat i confiança en l'entorn. 

ESERP, com a centre  plenament integrat en l’entorn econòmic, social i cultural que 

l’envolta té una estructura acadèmica consolidada com Escola de Negocis i la integració 

dels Cicles Formatius de Grau Superior, suposa l'accés de l'alumne a un entorn 

acadèmic al qual els alumes poden compartir models educatius i professionals comuns 

per a tots els estudiants,  aprofitant tots els recursos de què disposa el Centre perquè 

l'alumne pugui fer ús d'ells i generar-se un currículum acadèmic i professional, 

mitjançant un acompanyament integral a tots els nivells educatius per part d’ESERP.  

En el seu compromís educatiu   ESERP aporta les màximes condicions de benestar i 

potencia un aprenentatge sòlid i útil facilitant les eines i recursos necessaris per al 

desenvolupament i l'aprenentatge,  garantint que cada alumne pugui desenvolupar al 

màxim les seves capacitats i  reconegui un projecte de futur. 

ESERP potencia la sensibilitat respecte a la diferència de cada alumne, eliminant 

prejudicis, reconeixent amb normalitat la diversitat. 

Per les seves competències acadèmiques i d'investigació, es recolza en un sòlid claustre 

de professors, amb experiència en la docència i en la matèria que imparteix, disposant 

de la corresponent titulació de llicenciat, grau, màster o doctor segons sigui el cas, així 

com un equip Executiu i de Direcció altament qualificat. 

ESERP respon, mitjançant el conjunt de les seves àrees i activitats, a les necessitats de 

formació requerides per la societat, empreses i organitzacions, proporcionant la suficient 

informació i adequat criteri per analitzar, decidir i actuar de manera responsable entre 

elles. 

Actualment, ESERP compta entre d'altres, amb un seguit d'autoritzacions i 

reconeixements que l'avalen com a centre de prestigi en l'àmbit de l'educació superior i 

que esmentem tot seguit. 

ESERP, a les seves seus de Barcelona, Madrid i Palma de Mallorca imparteix titulacions 

oficials de Grau i Màsters-MBA, a través de diferents convenis amb universitats 
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espanyoles com la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya a Barcelona i la 

Universitat Rei Juan Carlos a la seu de Madrid. 

Mitjançant Convenis acadèmics internacionals, els alumnes poden fer estades 

acadèmiques en les diferents universitats i escoles de negoci i adquirir coneixement a 

través de conferències, investigadors, convenis i seminaris que s'imparteixen per part 

personalitats acadèmiques vinculades amb aquestes universitats i centres universitaris, 

fomentant en tot moment l'intercanvi de coneixement global entre diferents països. 

ESERP ofereix una formació de qualitat i contingut, d'avantguarda en l'aplicació de les 

noves tecnologies, i decididament aportadora al servei de la societat, prevalent en tot 

moment l'interès de l'alumne. 

La seva formació s´ha basat en gran manera en l'actualització dels seus ensenyaments 

mitjançant la investigació i el desenvolupament d'anàlisi teòrics i empírics de l'actual 

realitat empresarial. 

La varietat i el caràcter pluridisciplinari d’ESERP es complementen perfectament amb 

els valors ètics i morals que són base de la nostra formació. 

Sempre acompanyant a l'alumne en la seva vinculació amb les empreses i institucions 

més importants de país, ampliant el seu espectre de visió, la seva perspectiva i també 

el seu networking personal a nivell nacional i internacional. 
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1.-PLANIFICACIÓ ANUAL: ASPECTES DE FUNCIONAMENT I 
ORGANITZACIÓ DE CENTRE. 

1-1 HORARIS I MARC CALENDARI. 

Tal i com hem vingut desenvolupant els cursos anteriors el grups de primer tenen 

un horari de matins (entre les 8:30 i les 15:00 hores) i els grups de segon curs un 

horari de tardes (entre les 15:30 i les 21:00 hores), respectant sempre el màxim diari 

de 6 hores lectives diàries. 

Calendari curs 2022-2023 
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1er curs- Comerç  Internacional 
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2º curs- Comerç  Internacional 
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1er curs- Màrqueting i Publicitat 
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2º curs- Marqueting i Publicitat 
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1-2 CALENDARI DE REUNIONS I AVALUACIONS 

Estudiants: 

Maig- Setembre 2022: sessions informatives estudiants nou accés. 

Setembre 2022:  

• Welcome Session abans de l’inici de les classes. 

• Reunió inicial per grups el primer dia de classe. 

Novembre 2022: primera reunió amb els delegats de cada grup 

Març 2023: segona reunió amb els delegats de cada grup 

Maig 2023: darrera reunió amb els delegats de cada grup 

Reunions de seguiment i tutorització durant tot el curs, en funció de les necessitats de 

cada  alumne. 

Les Tutories son presencials i estan destinades a la supervisió del desenvolupament i 

progrés acadèmic del estudiant a nivell individual, i a oferir orientació professional futura 

i orientació de competències transversals. 

Maig 2023: Sessió final la darrera setmana de classes: 

• Alumnes de primer curs: matriculació, pràctiques, projecte, etc 

• Alumnes de segon curs: acomiadament i informació sobre la tramitació de títols 

 

Claustre docent: 

Desembre 2022: 1ª reunió d’avaluació i seguiment dels alumnes amb els professors. 

Març 2023: 2ª Reunió d’avaluació i seguiment dels alumnes amb els professors  

Maig 2023: 3ª Reunió d’avaluació de final de curs  

Juny 2022: Reunió d’avaluació de la convocatòria de recuperació.  

La comunicació amb els docents es continua i es fan reunions amb l’objectiu de detectar 

a temps les diferents necessitats dels alumnes.  
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Tal i com s’estableix a la normativa l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes dels 

cicles formatius és contínua i s’ha de fer per unitats formatives per tal de permetre una 

millor capitalització de la formació. 

Entenem l'avaluació com un procés continu dins del període fixat per a cada unitat 

formativa, durant el qual els alumnes desenvolupen activitats, exercicis i treballs als 

quals posen en pràctica els coneixements teòrics treballats a l’aula. 

L’avaluació és realitzarà al final de cada Unitat Formativa, respectant els criteris 

d’avaluació. 

Els criteris d'avaluació i qualificació els estableix el professor a la programació anual del 

mòdul, el document bàsic de referència de l'estudiant, es comunicaran pels canals 

oportuns i es mantindran al llarg del curs acadèmic. 

Les Unitats Formatives no aprovades durant el curs es recuperaran al juny. 

La superació del Mòdul Professional s’obté amb la superació de les unitats formatives 

que el componen. 

L'estudiant ha de rebre periòdicament informació dels resultats obtinguts a les activitats 

que configuren l'avaluació contínua, inclosa una explicació sobre la qualificació 

atorgada, amb finalitat d'orientació acadèmica. Aquesta acció es farà durant el període 

en què l'estudiant cursa l'assignatura. 

L'avaluació dels estudiants és contínua i combina l'elaboració sistemàtica durant el curs  

de practiques relacionades amb les matèries impartides  i la superació dels exàmens. 

L’entrega de tota l’avaluació continuada es fa a través del campus virtual, per deixar 

constància de la seva entrega i treballar les competències de la responsabilitat i la digital. 

Per estimular en l'estudiant el desenvolupament de les seves competències i habilitats, 

la metodologia docent es basa en:  

• Ensenyament dinàmic i  actual, impartit per un claustre de professors amb 

experiència contrastada en la docència i destacada trajectòria 

professional en la matèria que imparteixen. 

• Atenció i seguiment de l'estudiant personalitzat per part de la coordinació 

d'estudis. 

• Estudi i resolució de casos pràctics reals d'actualitat. 
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• Equilibri teòric-pràctic. 

• Utilització de les noves tecnologies para adaptar-se al context 

professional actual i futur, com a noves eines en el aprenentatge i el 

coneixement. 

• Realització de pràctiques en empreses.  

 

La comunicació de les qualificacions de les proves avaluatives i de les activitats 

d’avaluació continua es fa a través del campus virtual en un període no superior a una 

setmana després de s’hagin dut a terme o entregat. 

 

1-3 CÀRRECS I RESPONSABILITAS. 

 

ESERP s'estructura orgànicament d'una manera que permet un correcte 

desenvolupament i compliment dels objectius de la garantia de qualitat i que dóna 

suport als alumnes per al normal compliment de la formació que s'imparteix als 

alumnes. 

 

Càrrec unipersonal  Cognoms i noms 
               
Director General   Francisco Enseñat Bibiloni  
Director Acadèmic  Jesús López Castro       
Secretari/ària   Mª José Arcas    
Coordinadora i Tutora             Mª Ángeles Melgarejo Valle  
Coordinació FCT   Mª Ángeles Melgarejo Valle 
Orientadora Acadèmica  Paulina Reyes 
Secretaria acadèmica  Daniel Siurana 
Administració i Gerència  José Antonio Bellmunt 
Departament qualitat  Rafael Oliver 
TICS    Ignasi  Esteban 
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L'equip directiu del Centre assumeix les responsabilitats que s'indiquen a continuació: 

• Estableix i aprova la Política i els Objectius de qualitat per a les activitats objecte 

de l'abast del sistema de garantia de qualitat. 

• Comunica a tot el seu personal la importància de satisfer els requisits legals i 

reglamentaris d'aplicació a les seves activitats. 

• Aprova les revisions del sistema de garantia de qualitat. 

• Assegura la disponibilitat dels recursos necessaris perquè es compleixin els 

objectius de qualitat. 

 

• Fa partícip a totes les persones del Centre perquè realitzin propostes de millora 
sobre el sistema de garantia de qualitat. 

 

Direcció acadèmica : 

El cap d’estudis: té la responsabilitat de l’organització acadèmica funcional de cada 

titulació, considerant-la en el seu conjunt com a Representant del Departament 

Acadèmic dels Cicles Formatius i els coordinadors d’estudis afectats, els qui prenen 

decisions que condueixen el desplegament o reorientació de les titulacions segons la 

línia formativa indicada per l'Equip Directiu del Centre. El cap d'estudis és també 

responsable d'organitzar els processos de tutoria i assessorament dels estudiants, per 

valorar el compliment dels objectius i les expectatives d'aquests. 

El coordinador-Tutor d’estudis , aquesta figura és la que tindrà un major contacte amb 

els estudiants, procurant un seguiment personalitzat de l'evolució dels alumnes en base 

als següents paràmetres: 

• Assessorar en qüestions relatives a l'evolució en els estudis 

• Donar suport acadèmic adequat a les necessitats dels estudiants, partint de la 
seva evolució en el cicle 

• Donar-los suport en tot allò que pugui afectar el bon desenvolupament dels seus 
estudis 

• Assessorament i gestió de les pràctiques en empresa 

• Ser enllaç entre el Centre, el professor i l'alumne en aquelles qüestions relatives 
a la seva formació 
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Té la responsabilitat de l’organització docent de l’ensenyament. Pren decisions relatives 

a les orientacions de les assignatures, coordina el professorat, pot impartir docència a 

la titulació i supervisa l'organització i execució dels programes. 

L'equip format pel director general del centre, el director acadèmic i els coordinadors 

d'estudis articula la coherència interna i l'heterogeneïtat pròpia de les titulacions.  

La secretaria del centre: la secretaria del centre és la unitat de suport i el punt de 

concentració informativa per als estudiants, professors i òrgans de direcció del mateix 

centre. 

El coordinador de qualitat té assignades les següents funcions: 

• Assegurar-se que s'estableixen, implanten i mantenen els processos necessaris 

per al desenvolupament del sistema de garantia de qualitat. 

• Informar a l'Equip Directiu sobre el desenvolupament del sistema de garantia de 

qualitat i de qualsevol necessitat de millora. 

• Assegurar-se que es promou la presa de consciència dels requisits del sistema 

de garantia de qualitat en tots els nivells del centre. 

• Implementar totes les tasques que li són assignades per la seva pròpia 

competència. 

 

1-4 ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 

La Metodologia docent es basa en classes presencials a càrrec del professor 

responsable del mòdul, en què es presenten i discuteixen els temes centrals del 

programa. 

Professorat 

El Claustre de Professors d'ESERP està format per titulats universitaris on es tracta de 

conjugar, en la mesura del possible, el seu domini dels continguts i la practicitat de la 

seva metodologia. En el  professorat, apreciem dos perfils complementaris: 

• El dels docents especialistes en les diferents matèries que impartiran. Uniran els 

seus coneixements amb les conclusions que van desenvolupant al llarg de la seva 

carrera acadèmica . 
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• El dels professors que compatibilitzen la docència amb l'experiència 

professional, a fi d'enriquir el contingut teòric a impartir amb els exemples pràctics de 

les empreses en què desenvolupen la seva activitat professional. 

Tot el professorat ha de tenir el vistiplau de la direcció acadèmica, sent indispensable el 

beneplàcit de la mateixa per a la contractació de qualsevol nou professor que intervingui 

en els diferents Cicles. 

 

1-5  ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT 

L’alumnat s’organitza en els següents grups: 

CFGS Màrqueting i Publicitat: 

Primer:  19 places 

Segon: 18 places 

CFGS Comerç Internacional 

Primer: 8 places 

Segon: 15 places 

Cada grup ha d’escollir un delegat que actuarà com al seu portaveu davant els diferents 

departaments del centre.  

 

1-6  ACTIVITAS DINS I FORA DEL CENTRE 

     Entorn internacional 

L'escola, des dels seus inicis ha potenciat la seva formació internacional, mitjançant 

programes  impartits  a través d'Universitats Britàniques i mantenint  oberts diversos 

convenis de col·laboració amb centres internacionals dels quals destaquem els 

següents:  

Erasmus Universiteit Rotterdam, Universitat de Estrasburgo, De Haagse 

Hogeschool, Karlshochschule International University, Staffordshire University, 

Queen’s University Belfast, Université Paris Est Créteil, EPHEC - Ecole Pratique des 

Hautes Etudes Commerciales, Fachhochschule Schmalkalden, Instituto Superior de 
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Administração e Gestão, University of Applied Sciences and Arts Nordwestern, 

Instituto Superior de Entre Douro e Vouga, Hogeschool Rotterdam. 

Mitjançant  els diferents convenis, els nostres alumnes amb independència de la 

formació que realitzen, tenen accés a conferències de caràcter internacional en les 

quals poden compartir experiència tant amb els docents com amb altres alumnes del 

Centre per millorar les seves habilitats comunicatives (networking), i perfeccionar les 

seves competències professionals en base als diferents reptes als quals l'alumne 

s'enfrontarà quan finalitza els seus estudis al centre.  

D'altra banda s'ha de considerar que dins de les formacions que imparteix el Centre, 

hi ha una globalitat d'estudiants de diferents països,  fent possible que puguin 

convergir diverses nacionalitats i cultures fomentant  el respecte als  altres i la 

Integració de l' alumnat. 

Classes d’idiomes 

ESERP posa a disposició dels alumnes, de manera gratuïta, la plataforma Buzzu 

per apendre idiomes online i millorar les competències en Anglès o Castellà. 

     Lligues universitàries 

L’alumne d’Eserp te la possibilitat d’apuntar-se a les lligues universitàries. Els 

esports en els que pot participar son bàsquet femení i masculí, futbol 7 masculí i 

voleibol mixt.  https://www.lliguesuniversitaries.cat/ 

Conferències 

L’alumne de CFGS pot asistir a les conferències que s’imparteixen durant el curs 

acadèmic. 
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1-7 SUPORTS I RECURSOS ESPECÍFICS 

Els alumnes tenen a la seva disposició un suport específic tutorial que s'estableix perquè 

es faci seguiment individualitzat de cada alumne, donant-li un tractament personal i 

ajudant-lo a resoldre els diferents problemes. 

Les Tutories son presencials i estan destinades a la supervisió del desenvolupament i 

progrés acadèmic del estudiant a nivell individual, i a oferir orientació professional futura 

i orientació de competències transversals. 

El Pla d’Orientació i Acció Tutorial i els recursos que desplega permet un 

acompanyament i un seguiment exhaustiu dels estudiants. Així mateix, tenim el suport 

d’orientació acadèmica per part d’una psicòloga, per aquells alumnes amb problemes 

específics que ho requereixin. 

 

1-8. PLANS I PROGRÀMES 

Aquest curs 2022-2023 es completa el nou currículum dels cicles formatius de grau 

superior LOE tant pels alumnes de primer curs com de segon 

 

Al setembre, abans de l’inici del curs, els docents presenten a coordinació les 

programacions dels mòduls que impartiran seguint les indicacions que es recullen a la 

Guia de Programació de Mòduls Professionals (LOE) de la Direcció General de 

Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial i fent servir l’exemple 
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facilitat, al qual es s’indiquen la temporització, els continguts, els criteris d’avaluació, la 

ponderació de cada unitat formativa i del mòdul, així com la bibliografia i altre recursos 

disponibles.  

Els contiguts dels plans i programes són els establerts als corresponents curriculums. 

Son programes innovadors i alineats a les necessitats del mercat, amb especialització 

a l'àrea de Màrqueting i la Publicitat i el Comerç Internacional. 

Tots aquests programes tenen un caràcter professional que doten l'alumne de la 

capacitat d'enfrontar-se al món laboral amb seguretat, amb l'objectiu d'estrènyer, cada 

cop més, les relacions amb els seus públics d'interès servint-se de les noves tecnologies 

i les dinàmiques que comporta la globalització. 

1-8.1 Mòdul de Projecte  

Durant aquest curs 2022-2023 es desenvoluparà per primera vegada el mòdul de 
Projecte corresponent al nou curriculum dels cicles formatius de grau superior de 
Màrqueting i Publicitat i de Comerç Internacional. 
 
El mòdul de Projecte passa a tenir 264 hores i això implica una reprogramació important 
del mòdul (annexos 1 i 2). 
 
Per desenvolupar el mòdul s’han respectat les caracteristiques bàsiques determinades 
dede Departament d’Educació: 
 

- Disposar de les hores suficients (264 hores) per poder desenvolupar un projecte 
complet d’acord amb les característiques establertes a les diferents fases que 
composen un procés tecnològic.  

 
- D’acord amb els interessos i necessitats de l’alumnat.  

 
- Relacionat amb el mòdul professional de Formació en Centres de Treball, 

reforçant la formació conceptual de l’activitat pràctica que es desenvolupa a 
l’empresa.  

 
- Visió interdisciplinar, per donar resposta a l’aplicació teòrica i pràctica dels 

coneixements competencials adquirits en els mòduls professionals relacionats 
amb la professió, els mòduls professionals transversals del currículum i, també, 
els de Formació i Orientació Laboral. 

 
- El projecte ha estat elaborat per l’equip docent encarregat de desenvolupar-lo i 

has estat avaluat per la Direcció Academca del centre.  
 

- El projecte quedará  recollit en un document que s’entregarà a final de curs. 
 

- Així mateix el projecte es defensarà, tal i com s’ha vingut fent fins ara, davant 
una comissió avaluadora formada per docents i un representat d’empresa extern, 
de manera que també es puguin avaluar les competències orals. 
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- L’aprenentatge del contingut curricular permetrà l’avaluació competencial de 
l’alumnat, propiciant una autoreflexió (autoavaluació) en el seu procés 
d’aprenentatge així com la coavaluació entre iguals. També, la valoració i el 
guiatge del seu professorat.  
 

Organització del mòdul professional  
 

El mòdul professional de Projecte es desenvolupa a segon curs dels cicles formatius 
amb l’objectiu d’integrar les diferents capacitats i coneixements del currículum del cicle 
formatiu.  
 
Aquesta integració es concretarà en activitats que contemplin les variables 
organitzatives i tecnològiques relacionades amb el títol, a més d’integrar altres 
coneixements relacionats amb la qualitat, seguretat, medi ambient, cultura emprenedora 
i orientació laboral.  
 
Les activitats proposades donen resposta als resultats d’aprenentatge del mòdul 
professional de Projecte. 
 
Els resultats d’aprenentatge del mòdul professsional de projecte són:  
 
RA 1. Identifica necessitats del sector productiu relacionant-les amb projectes tipus que 
les puguin satisfer.  
 
RA 2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades en el títol, 
incloent-hi i desenvolupant-hi les fases que el componen.  
 
RA 3. Planifica la implementació i/o executa la implementació del projecte, determinant 
el pla d'intervenció i la documentació associada.  
 
RA 4. Defineix els procediments per al seguiment i control en l'execució del projecte, 
justificant la selecció de variables i els instruments emprats.  
 
El mòdul professional de Projecte está assignat a tres professors de l’equip docent de 
segon curs, més el docent de Formació i Orientació Laboral (amb una càrrega lectiva de 
33 hores).  
 
El professorat ha d’acompanyar, orientar i donar suport a l’alumnat per a l’assoliment 
dels Resultats d’aprenentatge del currículum del mòdul professional de Projecte, així 
com per completar l’assoliment de les competències professionals, personals i socials i 
el desenvolupament de les capacitats clau del cicle formatiu.  
 
 
Metodologia  
 
D’entre totes les metodologies proposades a Eserp ens hem decantat per la metodología 
basada en projectes. 
 
Aquesta estratègia metodològica determina que el producte final del procés 
d'aprenentatge és un producte, projecte o programa al voltant del qual s’articulen totes 
les activitats formatives.  
 
L’aprenentatge per projectes permet l’adquisició d’una metodologia de treball 
professional; s'aprèn a partir de l’experiència i es desenvolupa l’autoaprenentatge i el 
pensament creatiu.  
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Així mateix l’alumnat pot integrar els continguts de diferents àrees de coneixement i es 
poden realitzar treballs interdisciplinaris.  
 
Els passos a seguir, de manera general són:  
 

• Descripció del context del projecte.  
• Recerca de bibliografia i webgrafia.  
• Valoració crítica de les alternatives possibles.  
• Disseny i elaboració del projecte.  
• Autoavaluació de l'aprenentatge adquirit. 

 
 
Respecte a l’especialitat de Formació i Orientació Laboral té assignades 33 hores dins 
del mòdul de projecte per poder desenvolupar, de manera integrada en les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge que es dissenyin, coneixements relacionats amb els 
àmbits del funcionament i organització de l’empresa/entitat, la cultura emprenedora, 
l’orientació laboral i professional i la prevenció de riscos professionals. 
 
 
S’estableix el desenvolupament d’un únic projecte que englobi totes les hores del 
mòdul profesional i en grups. 
 
 
Avaluació del mòdul professional  

 
L’avaluació del mòdul professional de Projecte es realitzarà tenint en compte els 
resultats d’aprenentatge recollits al currículum del mòdul professional corresponent i a 
partir dels quals s’han definit els criteris i els instruments d’avaluació, recollits a la 
programació.  
 
L’ús de la llengua anglesa s’incorpora en la fase de  l'exposició oral, tal i com s’ha fet 
fins ara.  
 
Igual que a la resta de mòduls professionals, l’avaluació del mòdul professional de 
projecte, té  dues finalitats:  
 
 
• L’avaluació que permet identificar com s’està desenvolupant el procés d’ensenyament-
aprenentatge i, per tant, incidir en els aspectes que presenten majors dificultats per  
millorar-lo. 
 
Aquesta avaluació recull informació durant el procés i es realitza des del punt de vista 
del professorat (avaluació formativa) i des del punt de vista de l’alumnat (avaluació 
formadora). L’avaluació formadora és especialment important ja que permet que 
l’alumnat prengui consciència del treball que està realitzant i del seu aprenentatge 
(autoregulació).  
 
Tal i com es recull a la programació, es programen les entregues de las diferents part 
del projecte a mida que es van desenvolupant.  
 
 
• L’avaluació amb la finalitat de qualificar el resultat del procés d’aprenentatge. Reflexa 
el grau d’assoliment dels resultats d’aprenentatge. 
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Aquesta avaluació la dur a terme l’equip docent i durant l’exposició oral hi col.labora un 
profesional extern 
 
En el procés d’avaluació, el projecte  professional elaborat pels l’alumnes queda recollit 
en un document final que ha de cumplir amb requisits. 
 
 
La defensa davant d’una comissió avaluadora forma part del procés d’avaluació del 
mòdul i tamabé permet avaluar les competències comunicatives a nivell oral i escrit, així 
com l’expressió. 
 
 
 

1-9 FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

ESERP desenvolupa diferents accions formatives orientades a la millora de 
competències i habilitats del professorat que imparteix els diversos Graus Universitaris. 

Conscient de la importància de potenciar la formació del professorat des d'una 
perspectiva institucional i integrada, el Consell de Direcció del Centre presenta un Pla 
de Formació del Professorat que pretén anar més enllà d'un cúmul d'activitats puntuals 
formatives i estableix el marc general de formació del personal docent i investigador. 

El principal objectiu d'aquest Pla de Formació del Professorat és la regulació del 
conjunt d'actuacions i activitats, dirigides al professorat del Centre, que promouen 
l'actualització, el perfeccionament i la millora contínua en l'acompliment de les 
funcions docents i investigadores i el desenvolupament de les competències 
professionals. 

ESERP entén que la formació permanent del professorat té com a finalitat essencial 
contribuir a la millora de la qualitat de l'educació, conjugant la necessària 
actualització del professorat per a fer front a les noves necessitats i demandes de la 
societat actual, amb la resposta que s'ha de donar a les seves expectatives de 
millora en l'exercici professional, aprenentatge, promoció i satisfacció laboral. 

Són objectius específics del Pla de Formació del Professorat els següents: 

a) Oferir formació al professorat en el marc de l'activitat acadèmica sobre els 
serveis, les eines i les plataformes informàtiques disponibles en el Centre. 

b) Afermar el coneixement dels docents en les seves respectives disciplines, tant 
des d'una perspectiva investigadora com professional. 

c) Incorporar al professorat en les metodologies docents que promouen 
l'aprenentatge actiu dels estudiants en l'ensenyament universitari. 

d) Estimular les activitats d'innovació docent del professorat, la coordinació, l'acció 
tutorial i la planificació de l'ensenyament. 



22 

 

e) Millorar l'activitat acadèmica del professorat usant les tecnologies de la 
informació i de la comunicació. 

f) Fomentar l'intercanvi d'experiències docents i difondre bones pràctiques 
educatives. 

g) Formar al professorat per a l'ocupació a les aules de la llengua anglesa. 

h) Proporcionar formació al professorat per al desenvolupament de competències 
professionals del docent, així com altres habilitats instrumentals. 

i) Fer costat al professorat en els processos d'avaluació de l'activitat del personal 
docent. 

El Pla de Formació del Professorat és aplicable a tot el personal docent d’ESERP.  

La planificació de les accions formatives del Pla de Formació del Professorat 
constitueix l'instrument de gestió que permet la integració de les diferents activitats 
de formació en un conjunt coherent i ordenat d'iniciatives dirigides a la consecució 
dels objectius d'aquest. 

Es procurarà que el desenvolupament d'activitats formatives no coincideixi en el 
temps amb els períodes de major activitat docent. 

Per a l'elecció de les accions formatives concretes, el Centre tindrà en compte els 
suggeriments i les preferències dels docents que s'hagin recaptat en les reunions de 
coordinació que es realitzen a l'inici de cada semestre. 

La planificació de les accions formatives de cada curs acadèmic es publicarà i se li 
donarà la major difusió possible entre el professorat destinatari, tant emprant les 
plataformes virtuals del Centre com a través de la informació personal facilitada pels 
Coordinadors Acadèmics. 

Els docents en actiu tindran dret a sol·licitar l'assistència a qualsevol de les activitats 
de formació planificades. 

El personal docent tindrà el deure d'assistència a les accions formatives per a les 
quals hagi estat seleccionat, tret que justifiqui la causa de la inassistència a les 
mateixes amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la data d'inici prevista de 
l'activitat, comunicant-ho convenientment. 

Es podran cancel·lar o ajornar per a la seva realització en dates posteriors 
determinades accions formatives quan la demanda de les mateixes no aconsegueixi 
el mínim de places establert per a cadascuna d'elles, o es produeixin circumstàncies 
que impedeixin la seva celebració. 

Després de la realització de cada acció formativa es lliurarà als participants una       
enquesta que servirà per a posar de manifest l'opinió dels mateixos sobre la qualitat 
de l'acció desenvolupada. Aquesta enquesta tindrà en compte aspectes referits tant 
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als recursos emprats, els formadors i la metodologia utilitzada, com a l'adequació 
dels continguts de l'acció formativa. 

El professorat que assisteixi a les accions de formació incloses en les corresponents 
planificacions podrà obtenir un certificat acreditatiu de la seva assistència. Les faltes 
d'assistència per temps equivalent al 25% de la durada de l'acció formativa, 
comportarà la no expedició al participant del corresponent certificat acreditatiu de la 
seva assistència. 

El Centre valorarà positivament la realització d'activitats de formació del professorat 
en la progressió professional del docent. 

      Per aquest curs 2022-2023 s’ha programat les següents formacions: 

 

 

1-10 ACTUACIONS  PLA DE SEGURETAT 

El responsable de seguretat del centre té per objectiu bàsic la seguretat i el benestar 

d’alumnes i personal del centre.  

Les función del responsable de la seguretat  es coordinar les actuacions en matèria de 

seguretat i salut, així com promoure i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors 

en l’acció preventiva, d’acord amb les orientacions del Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

La direcció del centre te elaborat un pla d’emergència que es revisar periòdicament, amb 

la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i funcionalitat. 

Es fan revisar per una empresa externa periòdicament els equips de lluita contra 

incendis; el bon estat i la correcta ubicació dels extintors i de les  Boques d’incendi 

exteriors i la caducitat de la revisió per part de l’empresa.  

Les portes d’emergència están viables i els telèfons imprescindibles d’emergencies  són 

a l’abast de tot l’equip. 
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També es tenen en compte que l’ordre i la neteja estiguin al dia. 

 

1-11 PLA DE CONVIVÈNCIA 

La convivència en el si de l’Escola ha d'estar basada pel principi de respecte, així com 

pel de cooperació mútua entre tots en pro d'un objectiu comú, formar professionals ben 

qualificats en les diferents àrees de formació de l'Escola. 

Les instal·lacions estan al servei de tots els alumnes de l'Escola i per a això es requereix 

que tots facin d'elles l'ús correcte, conseqüent amb la finalitat que els ha estat assignada. 

El seu estat de conservació i correcte funcionament és responsabilitat de tots en general 

i cada un en particular. Qualsevol mal ús de les instal·lacions de l'escola serà sancionat. 

Les sessions lectives estan destinades a la formació i a ella tenen dret tots els 

estudiants. Per tant, cap d'ells ha de pertorbar aquest dret amb actituds diferents a una 

plena atenció al treball del professorat i a la participació correcta dels altres assistents. 

L'Escola, en la seva tasca docent i formativa, actua a través del professorat, el qual no 

només haurà de rebre el respecte propi com a persona sinó el inherent a l'acompliment 

de la seva missió que, com és obvi, garanteix la millor formació dels alumnes. 

Les persones que exerceixen les funcions directives d'aquesta institució així com tot el 

personal que realitza les seves funcions en cada un dels altres departaments mereixen 

el respecte degut a tota persona i el mateix que deriva de l'activitat que exerceix. 

Si a judici del professor, l'actitud dels alumnes en una sessió lectiva no es correspon 

amb els principis de la institució, podrà retirar de la sessió als que hagen incorregut en 

aquestes activitats devent abandonar immediatament. Ressaltant que en cas d'incórrer 

en falta greu s'obrirà el corresponent expedient acadèmic. 

L’expulsió d’un estudiant de l'Escola implica l'obertura del corresponent expedient 

acadèmic, el cessament de les relacions entre ambdues parts i la pèrdua automàtica de 

tots els drets acadèmics quedant en poder de l'Entitat els imports fins llavors abonats en 

concepte de serveis prestats. 

 L'assistència a classe de l'alumne és obligatòria. El màxim de faltes permès és un 20% 

del total de les classes d'una mateixa unitat formativa. En cas de superar aquest 

percentatge l'alumne perdrà el dret de presentar-se a examen, fet que té efectes sobre 
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la nota final. En conseqüència, és determinant per a una idònia formació l'assistència a 

classe. 

Les classes començaran i finalitzaran a l'hora fixada en l'horari del curs, en què els 

alumnes han d'estar en classe per tal de no interrompre-la. Un cop iniciada la classe no 

es permetrà l'accés. 

No es permetrà l'ús del telèfon mòbil a l'aula, ni aparells tecnològics, així com lectura de 

premsa o revistes, que distreguin l'atenció de l'alumnat o interrompi el ritme de la classe. 

 Seguint la normativa vigent es prohibeix fumar a totes les instal·lacions.  

No està permès menjar o beure a les classes. Els alumnes tenen establerts uns períodes 

de descans i espais per poder menjar o beure. 

El director resoldrà les al.legacions que es puguin presentar sobre aspectes no previstos 

en l'àmbit de la present normativa. 

 

Normativa interna 

ESERP disposa del document de Normativa Interna al qual es recullen totes les normes 

administratives, acadèmiques, de convivència i comportament, així com el règim 

disciplinari a aplicar en cas del seu incompliment. 

 

2- PRIORITATS DEL CURS 

 

2.1 OBJECTIUS 

La varietat i el caràcter multi-disciplinar d’ESERP es complementa perfectament amb 

els valors ètics i morals que són la base de la nostra fundació. L'esperit de dedicació i el 

sacrifici han de ser intrínsecs a tot futur professional per al desenvolupament de les 

seves competències i capacitats. 

ESERP, conseqüència de tot l'anterior, respon mitjançant el conjunt de les seves àrees 

i activitats, a les necessitats de formació requerides per la societat, empreses i 

organitzacions, proporcionant la suficient informació i adequat criteri per analitzar, 

decidir i actuar de manera responsable entre elles. 
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Els principals objectius del centre son: 

• La formació acadèmica i humana integral 

• La preparació teòrica i pràctica sobre la realitat empresarial 

• L'exigència de professionalitat plena als seus alumnes i titulats, amb els trets 

essencials de capacitat tècnica i responsabilitat  a la feina. 

• El desenvolupament de la capacitat de reflexió, de la iniciativa innovadora i 

avaluació en la presa de decisions 

• La Formació ètica i professional 

 

Una de les qüestions principals que fan interessants aquests estudis pels alumnes es la 

vinculació d'aquests amb l'empresa, el que ha fet d´aquesta formació una opció més 

que atractiva en aquests anys de crisi. Però no només els estudiants surten beneficiats, 

doncs  també les empreses treuen profit d'estar en contacte directe amb els centres 

educatius.  

Aquest fet dins d´un món molt professionalitat i altament competitiu fa que els  estudiants 

trobin en l' especialització d´estudis una aportació vital en el seu currículum professional. 

Actualment un percentatge molt elevat dels titulats de Cicles formatius de Grau Superior  

està empleat o continuant els seus estudis amb un títol universitari. L'atractiu dels cicles 

formatius en termes d'ocupabilitat, unit al desembarcament d´aquests estudis en un 

entorn universitari com es ESERP fa que aquesta via formativa s'obri cada vegada més 

a nous perfils d'alumnes. 

Actualment la demanda de titulats en Cicles Formatius de Grau Superior és creixent i 

consolidada en un mercat de treball que seguirà necessitant tècnics superiors. 

Des d’ESERP som conscients d’aquesta realitat i enfoquem la nostra formació a la 

realitat professional per tal que els alumnes coneguin de primera mà l’entorn laboral i 

disposin de les eines adequades per enfrontar-se als reptes presents i futurs. 

ESERP, en compliment amb els seus objectius té una sèrie de competències 

transversals que son comuns per tots els alumnes amb independència de la formació 

que estiguin fent i que s´assenyalen a la següent relació: 
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• Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes els seves 

dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís 

cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional 

 

• Projectar els valors de l 'emprenedoria i la innovació a l'exercici de la trajectòria 

personal acadèmica i professional, mitjançant el contacte amb diferents realitats 

envers el desenvolupant  professional 

 

• Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves 

realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de 

desenvolupament actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i autodirecció 

en els processos professionals. 

 

• Mostrar habilitats per a l' exercici professional en entorns multidisciplinaris , en 

coordinació amb Equips de Treball tant  en entorns presencials com virtuals, 

mitjançant l'ús informàtic i de les TIC. 

 

• Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb el compromís amb 

els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal, a partir de 

pràctiques basades en l' aprenentatge i servei i la inclusió social. 

 

• Emprar diferents formes de comunicació tant orals com escrites i / o audiovisuals, 

en amb llengua pròpia i / o estrangera, amb l' ús, la forma i el contingut. 

 

• Esdevenir l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora 

personal i professional,  per adquirir una formació integral que permetí aprendre 

i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals 

i econòmiques molt diverses. 

Com a conseqüència de tot l'anterior destaquem a continuació, diversos aspectes a tenir 

en consideració que fan d' ESERP un centre a l' avantguarda de la docència de les 

seves formacions. 

 

Accés a la docència en diferents idiomes 

 

Dins el caràcter multidisciplinari de les nostres formacions i a fi de fomentar la 

globalització dels estudiants i la seva capacitat per adaptar-se a diferents entorns no 
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només nacionals sinó també internacionals, l' idioma anglès és present en el nostre 

centre, no només per ser llengua d'ús comuna dels nostres estudiants internacionals, si 

no per l'aportació que ESERP fa de l'idioma en les seves diferents formacions de Grau 

i Postgrau, de la qual els alumnes que estudien Cicles formatius, es poden beneficiar en 

un futur si decideixen continuar estudiant al nostre Centre. 

 

El pla docent dels Cicles Formatius contempla l’idioma anglès com a part important de 

la formació, incorporant-lo a les classes diàries mitjançant materials (vídeos, textos, et.) 

i al Projecte Final de Grau, tant a la part escrita como a la seva defensa davant el 

tribunal.  

 

Tot això va unit a la contínua millora acadèmica que sobre diferents llengües el Centre 

promou, mitjançant la seva Escola d'Idiomes a la qual els alumnes tenen accés, per a la 

millora de les seves competències lingüístiques. 

 

 
2-2 INDICADORS D’AVALUACIÓ i ACTUACIONS  
 
 

Per a la recollida i anàlisi d'informació sobre el desenvolupament de l'ensenyament 

s'estableix un procés que permeti, entre altres, avaluar, revisar i millorar el 

desenvolupament dels ensenyaments que ofereix el centre. 

 

Aquest procés és aplicable a totes les titulacions de cicle formatiu que ofereix ESERP 

com a centre autoritzat pel Departament d’Educació. 

 

Després de definir, dissenyar, aplicar i gestionar el pla d'estudis, es procedeix al 

desenvolupament de l'activitat docent segons les previsions i acords aconseguits. Al 

final d'aquesta activitat (a cada unitat formativa), el professorat procedeix a l'avaluació 

acadèmica dels estudiants segons els instruments previstos i programats.  

 

Posteriorment, l'equip directiu, amb el suport de la Comissió Acadèmica de la Qualitat, 

duu a terme l'anàlisi del procés de desenvolupament de l'ensenyament; per a això pren 

en consideració els resultats acadèmics de l'alumnat i el seu grau de satisfacció amb 

l'ensenyament rebut, així com també els possibles suggeriments, reclamacions, etc. 

rebudes per mitjà dels canals oportuns. Aquesta informació constitueix la base per al 

seguiment, mesurament i millora del procés en qüestió. 
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Amb una periodicitat anual, l'equip directiu del centre impulsa la fase de seguiment, 

mesurament i millora del procés de desenvolupament de l'ensenyament.  

 

Per a això, es té en compte les incidències rebudes, el resultat de les enquestes 

d'avaluació de la satisfacció dels estudiants i indicadors estratègics com ara: 

 

• Durada mitjana dels estudis: mitjana de temps que un conjunt d'estudiants utilitza 

per a graduar-se en la titulació avaluada. 

• Taxa d'abandonament: relació percentual entre el nombre total d'estudiants 

d'una cohort de nou ingrés que haurien d'haver obtingut el títol en un any acadèmic 

determinat, i que no s'han matriculat ni en aquest any acadèmic ni en el següent. 

• Taxa d'eficiència: relació percentual entre el nombre total de crèdits del pla 

d'estudis als quals haurien d'haver-se matriculat durant els seus estudis el conjunt de 

titulats d'un determinat any acadèmic i el nombre total de crèdits realment matriculats. 

• Taxa d'èxit: relació percentual entre el nombre total de crèdits superats pels 

alumnes en un estudi i el nombre total de crèdits presentats a examen. 

• Taxa de rendiment: relació percentual entre el nombre de mòduls superats pels 

alumnes en un estudi i el nombre total de mòduls matriculats. 

• Taxa de graduació: relació percentual d'estudiants que finalitzen els seus estudis 

dins del temps previst en el pla d'estudis o en un any acadèmic més, en relació a la seva 

cohort d'entrada. 

• Mitjana de qualificació: relació entre la mitjana de l'expedient acadèmic de 

l'estudiant titulat i la mitjana final de la titulació. 

 

Tornant a les enquestes d'avaluació de la satisfacció dels estudiants, es realitzen en 

relació amb tots els professors, mòduls, cursos i titulacions, duent-se a terme amb una 

periodicitat anual. Els seus resultats són analitzats per l'equip directiu de ESERP.  

 

Com a resultat de l'anàlisi, l'equip directiu, amb la participació de la Comissió Acadèmica 

de la Qualitat, redacta un informe de seguiment amb les propostes a aplicar per a la 

millora del procés.  

 

Aquest informe es fa arribar a la Comissió Acadèmica de la Qualitat per a la seva 

aprovació i validació, per a procedir a l'aplicació de les propostes que en ell es recullen. 
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Per a la difusió, l'equip directiu del centre s'encarrega d'assegurar la correcta 

canalització entre els grups d'interès i responsables implicats en el procés (i per mitjà de 

les vies oportunes) de les dades generades a conseqüència de la seva aplicació. 

 

Procediment d'avaluació i millora de la qualitat de l professorat 

 

ESERP compta amb un procediment pel qual s'avalua i millora la qualitat del professorat. 

Aquest procediment és aplicable a totes les titulacions de cicle formatiu que ofereix 

ESERP. 

 

El seu desenvolupament s'executa trimestralment, mitjançant la realització de reunions 

per part de l'equip directiu del centre amb tot el PDI implicat en la impartició de docència 

en els programes. En tals reunions s'analitzen totes les accions de millora de la qualitat 

docent que s'han dut a terme per part del professorat de ESERP. Els resultats serveixen 

com a evidència per a la millora de l'activitat docent i possible promoció del PDI. 

 

El seguiment, el mesurament i millora d'aquest procediment es farà a través de la 

Comissió Acadèmica de la Qualitat, que inclourà en el seu informe anual un resum dels 

processos d'avaluació de la docència, assenyalant les possibles millores aplicables. En 

el seu cas, l'equip directiu del centre transmetrà aquests suggeriments a la Direcció 

General de ESERP per a la seva posterior modificació. 

 
 
 
 
3- SEGUIMENT I EVALUACIÓ 

 
3.1 INDICADORS 

 

Els criteris per fer el seguiment de l’alumnat són els següents: 

● Observació directa dins l’aula. La seva participació i actitud. 

● Anàlisi dels resultats de les proves de nivell, pràctiques, exercicis, exàmens. 

 

Sistema de qualificació dels aprenentatges: 

Per superar una unitat formativa s’hauran de superar les proves d’avaluació establertes 

en el Pla Docent corresponent.  
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• El nivell d'aprenentatge de cada estudiant s'expressarà amb qualificacions numèriques 

que es reflectiran al seu expedient acadèmic. 

• Els resultats que l'alumne/a hagi obtingut a cadascuna de les unitats formatives del pla 

d'estudis es qualificaran en funció de l'escala numèrica del 0 al 10, sense decimals. 

0 - 4.9: Suspens 

5.0 - 6.9: Aprovat 

7.0 - 8.9: Notable 

9.0 - 10: Excel·lent 

S’avaluarà com apte o no apte la unitat formativa Formació en centres de treballs.  

L’avaluació del projecte final té en compte el procés d’elaboració i el treball final que 

resulti i la defensa pública d’aquest treball davant d’un equip docent, integrat mínim per 

dos professors del centre i un professional extern.  

Tots aquets resultats quedant sempre reflectits en un acta. 

 
 
 
3.2 MECANISMES PER AL RECULL D’INFORMACIÓ AL LLARG DEL CURS. 
 

• INDICADOR 1:  CAMPUS ESERP 

El Campus Virtual és una de les eines més vàlides per ubicar els estudiants a 

l'ensenyament, tant pel seu ús intensiu com complement a la gestió de les matèries, 

com per l'accés a una sèrie d'informacions i serveis del Centre. 

El campus virtual està estructurat en tres àrees: 

- Zona de Treball: En aquesta zona  l'alumne disposa de tota una sèrie de components 

que es poden seleccionar i configurar en funció de les seves necessitats i preferències, 

podent accedir a diverses fonts d'informació classificades per temes i sectors relacionats 

amb la temàtica del curs. 

- Zona Social: En aquesta zona, l'alumne disposa d'una sèrie d'utilitats que us permeten 

relacionar-se amb els diferents serveis i persones associats al campus, i podeu accedir 
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a Notícies generals de l'Escola, als diferents Departaments, i a l'àrea exclusiva de 

l'alumne. 

- Zona Acadèmica: Aquesta és la zona on els alumnes podran obtenir tots els documents 

i materials relacionats amb els estudis que estigui desenvolupant. 

Tota la comunitat utilitza el campus i tot queda reflectit. El professor penja el programa 

de la unitat formativa, calendari de proves, característiques, percentatges d’avaluació 

de les proves, així com els resultats acadèmics. El alumne envia  a través del campus 

als professors els exercicis i consulta tota la informació. 

El coordinador i tutor també tenen el seu espai per informar als alumnes de qualsevol 

activitat, conferència, etc 

• INDICADOR 2. EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA DE LA QUALITAT. 

ESERP ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat amb el propòsit 

de reflectir el compromís d’impartir uns CFGS de qualitat que incloguin en el seu 

desenvolupament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora dels mateixos. 

El Informe de Seguiment Intern de la Qualitat d’ESERP contribueix a oferir uns estudis 

de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds 

establertes en els diferents CFGS, per tal d'oferir una formació fonamentada en les 

necessitats i les expectatives dels seus estudiants, i que afavoreixi la seva inserció 

laboral. 

Els objectius d’aquest procés de millora de la qualitat són els següents: 

•Avaluar el desenvolupament dels CFGS que s’imparteixen a ESERP i el funcionament 

dels processos del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que s’hi 

relacionen. 

•Elaborar propostes de millora i avaluar el seu impacte. 

• INDICADOR 3:  RESULTAT DE LES ENQUESTES DE QUALITAT. 

Es realitzen  enquestes d'avaluació de la satisfacció dels estudiants, en relació amb 

tots els professors, mòduls, cursos i titulacions, duent-se a terme amb una periodicitat 

anual. Els seus resultats són analitzats per l'equip directiu de ESERP.  
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Aquest indicador és molt important ja que ens dóna informació actualitzada sobre tots 

aquells aspectes que puguin ser interessants per als alumnes futurs i futurs alumnes. 

 

 
4- FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL, SORTIDES PROFESS IONALS I 

BORSA DE TREBALL 
 
L'empresa moderna ens està demandant per a la seva millora i constant adaptació al 

mercat global, una formació cada vegada més intensa i ajustada a la que la societat 

actual necessita. 

 

El perfil de l'alumnat dels programes d'ESERP està preparat per donar resposta a les 

necessitats canviants de l'empresa, a la seva nova organització i a enfrontar-se a la gran 

competitivitat existent en el mercat, ocupant càrrecs de  responsabilitat, ja sigui dins les 

àrees gerencials de l'empresa, com en els diferents departaments de la mateixa. 

 

Com em esmentat anteriorment, des d´ESERP som conscients de la  realitat 

professional i enfoquem la nostra formació a aquesta,  per tal que els alumnes coneguin 

de primera mà l’entorn laboral i disposin de les eines adequades per enfrontar-se als 

reptes presents i futurs. 

 

La superació del pla d’estudis d’un CFGS requereix de la realització de pràctiques 

professionals mitjançant el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).  

  

La coordinació del mòdul de FCT i el Departament de la Borsa de Treball d’ESERP, 

estan en permanent contacte amb els responsables de la selecció i la captació de talent 

d’empreses i consultores de recursos humans amb els quals es subscriuen i mantenen 

Convenis de Col·laboració, que permeten als estudiants de cicles formatius de grau 

superior d’ESERP l’accés a projectes professionals que impulsin el seu 

desenvolupament professional.  

 

Els objectius d’aquests departaments són:  

 

- Aconseguir acords de col.laboració amb empreses del sector per tal que els 

alumnes de CFGS puguin posar en pràctica els coneixements adquirits i 

desenvolupin les competències transversals (responsabilitat, compromís, 

implicació, etc.) en un entorn laboral real.  



34 

 

- Fer un acompanyament als estudiants en els processos de recerca de pràctiques 

o de feina, en el cas d’alumnes que han finalitzat. 

- Assessorar els estudiants en la realització del seu CV professional i en la 

preparació de les entrevistes.    

- Ajudar-los en el desenvolupament de la seva carrera professional. 

- Satisfer les necessitats de personal qualificat de les empreses que col·laboren 

amb nosaltres i buscar de noves. 

 

Dins del Departament de Borsa d treball, s´organitzen diferents esdeveniments per tal 

de que el alumnes estiguin en tot moment en contacte amb el món de les empreses, 

destacant els següents: 

 

• Seminaris sobre processos de selecció, i com s´han de fer entrevistes, 

currículums.. 

 

• Conferències relatives a Empreses que tenen necessitats específiques 

d´incorporació laboral 

 

• Fòrum del Treball. Aquesta fira, es realitza cada any en les pròpies instal·lacions 

del Centre i en el cas de la seu de Barcelona hi participen més de 60 empreses, 

donant l´oportunitat als estudiants d’establir contacte amb aquestes i poder fer 

entrevistes per tal de posicionar-se en futures ofertes que puguin haver. 

 

 

5.-RECURSOS MATERIALS INSTALACIONS 

 

ESERP, disposa en les seves instal·lacions tant físiques com virtuals d'aularis, espais 

de recerca, espais docents, així com espais administratius per al PASS. 

 

Les instal·lacions de ESERP, estan separades en diversos ambients interconnectats: 

 

Les instal·lacions compten amb els recursos següents: 

 

• Aulari docent. 

• Workcenter, amb equips informàtics. 

• Aules de seminaris 

• Sala d'Actes i Auditori 
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• Despatxos de Tutories 

• Sales i Despatxos de professors 

• Sala d'ofimàtica 

• Internet amb àrea Wi-Fi a totes les instal·lacions 

• Departament de Borsa de treball i sortides professionals 

• Departaments de coordinació d'estudis 

• Departament de formació On line 

• Terrassa Coffee-Break 

• Instal·lacions per a reunions 

• Recepció 

• Secretaria Acadèmica 

• Departament de Relacions internacionals i intercanvis (Stage) 

• Departament de Recerca i publicacions 

 

6.-PASSAREL.LA UNIVERSITÀRIA 

 

Un dels grans actius d´ESERP, es la possibilitat que tenen els seus estudiants de Cicles, 

de continuar la seva formació a nivell universitari i en el mateix entorn en el que estan 

estudiant, amb la incorporació a diferents Graus oficials d’àrees comunes a les que els 

estudiants es formen en els Cicles, amb tota una sèrie d’avantatges como són 

l’assessorament educatiu i la reserva de plaça directa, a més de poder acollir-se a un 

procés de reconeixement de crèdits, en funció de l’estudi universitari escollit. 

 

Els estudiants que tenen superat el CFGS poden accedir el següents Graus impartits a 

ESERP: 

 

- Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques 

- Grau en Negocis Internacionals 

- Grau en Dret 

- Grau en Criminologia  
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