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VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT I DELS RESULTATS  
DELS L’ENSENYAMENTS 
 
 
 
ESERP va iniciar, el curs 2014-2015, la implantació de tres títols oficials de grau: 
 
 Grau en Negocis Internacionals 
 Grau en  Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques 
 Grau en Turisme 
 
Enguany s’ha sotmès per primera vegada aquests tres títols al procés de seguiment, realitzant 
un Informe de Seguiment de Titulacions, de caràcter més descriptiu,  i aquest Informe de 
Seguiment de Centre, de caràcter més valoratiu. Per elaborar els Informes de Seguiment s’han 
tingut en compte els indicadors que es van obtenint progressivament en paral·lel al desplegament 
dels títols i les consideracions que AQU va incloure en els informes d’avaluació durant els 
processos de verificació. Aquestes consideracions van inaugurar els Plans de Millora de les 
titulacions, que avui es complementen amb noves propostes de millora, fruit de les reflexions 
derivades d’aquest procés de seguiment. 
 
A continuació, segons el guió de la Guia de Seguiment d’AQU Catalunya,  es destaquen els trets 
més rellevants del desenvolupament dels graus esmentats i la valoració que se’n fa des del 
centre, amb propostes de millora, quan escau.  
 
 
Qualitat dels programes formatius 
 
Perfil de les titulacions 
El perfil de les tres titulacions es valora com a plenament vigent. Durant la verificació, AQU va 
requerir un seguiment específic sobre les qüestions següents: 
 
 Grau en  Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques-Acreditar una marcada orientació cap 

al Màrqueting: El gruix d’assignatures específiques en Màrqueting es troben programades a 
tercer i quart curs. No obstant això, les matèries impartides des de primer defineixen 
competències i resultats d’aprenentatge que fonamenten la diferenciació. 

 
 Grau en Negocis Internacionals- Definir amb més  detall els continguts de les assignatures 

de dimensió internacional per diferenciar-les clarament de les pròpies d’un grau en ADE. Tot 
i que aquests tipus de Graus comencen a diferenciar-se sobretot en cursos superiors, 
actualment mitjançant els resultats d’aprenentatge s’estan assolint les bases de l’esmentada 
diferenciació, en 6 assignatures. Des de la coordinació del grau s’ha vetllat per  tal que la 
docència s’ajusti al caràcter internacional de les assignatures i se n’han recollit evidències. 

 
Per altra banda, en el Grau en Turisme s’incorporarà la impartició en anglès d’una assignatura 
que s’impartia en castellà. 
 
En conseqüència, es valora que les titulacions es van desenvolupant segons el perfil establert 
en les memòries de verificació, que és plenament vigent, i que es van assolint els requeriments 
d’AQU en el grau que correspon al seu desplegament. 
 
Estudiants de nou accés: adequació de perfil i nombre 
En el conjunt dels tres títols uns dos terços dels estudiants de nou accés procedeixen de PAAU. 
Es destaca un nombre important d’estudiants que procedeixen d’altres títols universitaris, cosa 
que s’interpreta com un indicador de l’alt grau d’interès d’aquestes titulacions. També es destaca 
un bon nombre d’estudiants amb qualificació superior al 7 (Grau en Publicitat, Màrqueting i 
Relacions Públiques). Pel que fa al nivell d’anglès requerit d’accés (B1), la majoria d’estudiants 
l’han acreditat mitjançant una prova duta a terme en el mateix centre ESERP. La majoria dels 
estudiants són locals (província de Barcelona). Es treballarà per integrar més estudiants 
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estrangers, atès el perfil internacional dels graus; malgrat tot s’ha detectat que les condicions 
d’accés d’estudiants estrangers a Catalunya són més restrictives que a altres comunitats 
autonòmiques.   
 
Pel que fa a volum d’estudiants matriculats: el grau amb més estudiants de nou accés ha estat 
Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques (45). Els altres dos graus han obtingut  dades menys 
favorables (Negocis Internacionals14,Turisme 9): Del Grau en Negocis Internacionals, es valora 
que la novetat del perfil formatiu en el sistema universitari ha penalitzat la matrícula de la primera 
edició, però a mig termini, de segur que aquest factor diferencial positiu farà revertir la situació.  
Es treballarà en una millora en el pla de comunicació de la titulació, reforçant tant en els suports 
informatius com el contingut de la informació els diferencials del títol. El Grau en Turisme, és de 
nova impartició a ESERP però és un ensenyament consolidat en altres centres, de manera que 
el període de maduració pot ser més llarg. Una millora al pla de comunicació és dirigir-se al teixit 
productiu del sector del Turisme. Tanmateix, es reforçarà la menció en Protocol i Esdeveniments 
com a factor diferencial respecte a altres ofertes. També es realitzaran nous estudis i sol·licituds 
de reconeixement de crèdits de CFGS per a tots tres graus. 
 
Val a dir que els indicadors valorats es refereixen a una sola cohort, de manera que són 
difícilment concloents. 
 
Mecanismes de coordinació docent 
Els mecanismes de coordinació docent emprats es corresponen amb els descrits a la memòria 
de verificació i es valoren adequats. Els coordinadors dels Graus realitzen reunions 
individualitzades amb tots els docents sobre la programació de la seva assignatura i qüestions 
metodològiques abans d’iniciar el semestre. també es realitzen  reunions amb el Claustre per a 
comentar el desenvolupament del grup. Un cop iniciat el semestre, el Coordinador de Grau, 
supervisat pel  Director de Relacions Internes, programa reunions individuals amb cada 
professor, per tal d ’examinar l´evolució dels alumnes i el desenvolupament del pla docent. 
  
 
Pertinença de la informació pública 
 
Es valora favorablement la publicació al web d’ESERP tant la informació sobre les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament, en un estat inicial. També es valora 
positivament l’accessibilitat de tots els col·lectius d’interès. A mesura que es vagi desplegant les 
titulacions s’aniran completant continguts que ara ja es tracten (p.ex, plans docents curs per curs, 
noves convalidacions de CFGS) i s’aniran incorporant de nou altres seccions necessàries: 
Professorat, Normativa, Practiques en Empreses, Mobilitat i Qualitat. Queda pendent publicar al 
web el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (2016).  
 
 
Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 
 
La institució disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat, ESERP Quality 2011,  que  
s’està implementant de forma gradual, en base a la pròpia progressió dels diferents cursos dels 
graus. Es tracta de un SGIQ formalment establert, que permet mantenir la millora contínua de 
les titulacions mitjançant els diferents indicadors i que ha facilitat el seus procés de disseny i 
aprovació.   
 
En relació a la recollida d’informació sobre la satisfacció dels col·lectius d’interès:  
 S’han dut a terme enquestes als estudiants sobre la qualitat de la docència, amb una 

participació superior al 90%, amb resultats altament positius. Es revisarà el qüestionari de 
les enquestes, segons el format UVic-UCC.  

 Queda pendent implementar enquestes al claustre docent, en relació a la satisfacció de la 
seva docència, els resultats d’aprenentatge, l’ èxit de la programació, el resultats en relació 
a les qualificacions, etc.   

 Es duen a terme reunions amb els delegats de curs. 
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A mida que es desenvolupin els graus s’obtindran indicadors per a poder analitzar i mesurar les 
dades, amb la finalitat de contribuir als processos de seguiment i millora de les titulacions i 
acreditacions. Com a proposta de millora, durant el curs  2015-2016, juntament amb l’Àrea de 
Qualitat de la UVic-UCC, s’ afegiran nous indicadors i mètodes de recollida de dades.  
 
 
Adequació del professorat al programa formatiu 
 
En relació als requisits i perfil exigit respecte el professorat doctor i acreditat, s’ha complert 
l’objectiu corresponent al primer curs de desplegament de les titulacions que consta en les 
memòries de verificació. L’assoliment del percentatge de doctors i acreditats s’assolirà un cop 
desplegats tots els cursos.  
 
 
En aquest sentit, la  valoració atès que: 
 
 Diferents professors es troben a la espera de la resolució de l’acreditació per part de la 

ANECA i d’ altres es troben en una fase molt avançada d’elaboració de la seva tesi; amb la 
lectura prevista el curs 2015-2016 o el 2016-2017.   

 D’acord amb el pla d´investigació docent, s’han d’iniciar els processos per a la inclusió del 
professorat doctor a les línies d’investigació de la UVIC-UCC, així com incentivar els 
professors no doctors per a la realització del doctorat.   

 
Per altra banda, durant aquest curs s’ha ofert formació al professorat sobretot a l’entorn d’eines 
digitals de suport a la docència, i assessorament metodològic. Les formacions han estat positives, 
ja que el claustre ha millorat en la utilització d’aquest tipus de tecnologia, facilitant l’aprenentatge 
i aportant la seva visió i recomanacions, per tant el sistema encara pot continuar millorant. Tot i 
això, es realitzaran diverses enquestes per a poder valorar de manera més objectiva la percepció 
del quadre docent envers la formació-.  
 
 
Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
 
ESERP aplica el "Programa de Seguiment Integral" incorporat durant el curs acadèmic 2014-
2015, on el Coordinadors Acadèmics dels Graus han dut a terme un seguiment personalitzat de 
cada estudiant, assessorant i recolzant, tant els temes acadèmics com els personals que hagin 
pogut sorgir. S’ha dut a terme segons la previsió inicial  i s’han assolit els objectius previstos 
Durant el curs 2015-2016 s’incorporarà al Programa la informació referent a la Mobilitat i les 
Pràctiques Externes, en coherència amb el curs de nova implantació.  De cara al futur es 
treballarà en la implantació del Pla d’Acció Tutorial de la UVic-UCC a ESERP.   
 
Es duen a terme accions d’orientació professional en forma de tallers, i assessorament 
personalitzat al llarg del curs per part de la persona responsable de la gestió de Borsa de Treball 
i sortides professionals.  
 
En un altre ordre de les coses: Els recursos materials disponibles són adequats al nombre 
d’estudiants i a les característiques de la titulació i estan descrits a les memòries de verificació. 
Durant el curs 2015-2016 es millorarà la llum natural a les aules i l’equipament informàtic del 
professorat. 
 
 
Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 
Coherència de les activitats de formació i d’avaluació amb el perfil de formació de la titulació i 
amb el nivell MECES 
Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb els resultats d’aprenentatge pretenen, 
corresponents al nivell del MECES adequat per a la titulació. Des de l’inici, s’ha comptat amb 
l’assessorament del Vicerectorat d’Orientació Acadèmica per garantir l'assoliment dels resultats 
d'aprenentatge i les competències descrites en les memòries de verificació. El Director de 
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Relacions Internes i els Coordinadors de Graus d’ ESERP duen  a terme un procés de revisió de 
la relació entre el pla de treball, l´activitat i les  metodologies aplicades a classe, i les activitats 
elaborades fora de l´aula (individuals i en grups), amb relació a la mesura dels RA amb un resultat 
positiu. 
 
Adequació dels indicadors de resultats acadèmics i d’inserció laboral 
La recent implantació dels graus no permet obtenir indicadors d’abandonament, graduació, 
eficiència i menys encara d’inserció laboral. Pel que fa a la taxa de rendiment, alguns estudiants 
amb més dificultat han deixat de seguir les assignatures matriculades, per la qual cosa s’activaran 
accions de seguiment específiques.  
 
 
Als Plans de Millora de les titulacions es recullen les propostes de millora esmentades en aquest 
Informe de Seguiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


