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VALORACIÓ GLOBAL 
 
 
Valoració del funcionament del centre i del desenvolupament de les titulacions impartides 

 
A continuació es presenten els aspectes més destacables del funcionament del centre i del 
desenvolupament de les titulacions oficials de grau que s’hi imparteixen en relació a les 
dimensions analitzades:  
 
 
Estàndard 1. Qualitat dels programes formatius   
 
El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb el 

nivell formatiu corresponent del MECES. I el pla d’estudis i l’estructura del currículum són 

coherents amb el perfil de competències i amb els objectius de la titulació. 

ESERP comprova que el perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de 

la disciplina i que el pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 

competències, així com l’assoliment de les competències de la titulació per part dels estudiants, 

mitjançant el sistema de garantia de interna de qualitat, pel qual es realitza periòdicament la 

revisió dels sistemes d’avaluació que mesuren les competències i els resultats d’aprenentatge, 

juntament amb els estudis de perfil d’accés, èxit i rendiment i l’anàlisi dels motius 

d’abandonament. 

Els estudiants matriculats presenten un perfil d’accés que s’adiu amb l’establert per la titulació. 

Així mateix, el nombre d’estudiants matriculats és coherent amb el nombre de places ofertes.  

ESERP ha aplicat els criteris i procediments d'accés i d'admissió que consten a la memòria de 

verificació dels títols i que es publica al web del Centre i de la Universitat. 

Els mecanismes de coordinació de què disposa la titulació són adequats. Mitjançant les reunions 

mantingudes pel coordinador de grau amb els docents de forma individual, així com pel 

seguiment realitzat, es valora la idoneïtat i coherència entre les metodologies i els resultats 

d’aprenentatge. A més, el coordinador de Qualitat d’ESERP, conjuntament amb els coordinadors 

de grau i el Director de Relacions Internes, revisa i verifica que els sistemes d’avaluació 

presentats pels professors, en el programa i planificació de l’assignatura, son idonis i adequats 

per a l’assoliment de les competències i resultats d’aprenentatge previstos. 

L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 

sobre els resultats de la titulació. 

ESERP, com a centre adscrit a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, 

implementa i adapta les diferents normatives que aprova la Universitat. 

 
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública   
 
S’ofereix informació pertinent sobre les característiques del programa i el seu desenvolupament 

operatiu. I la informació és clara, llegible, agregada i accessible als grups d’interès. 

D’acord amb el sistema de garantia interna de qualitat, ESERP publica tota la informació rellevant 

de les titulacions i garanteix un fàcil accés a la informació a tots els grups d’interès a través de 

diferents canals; web, Campus Virtual (intranet), xarxes socials. 

ESERP publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de la titulació. 
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A més, ESERP publica la política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements que se’n 

deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del seguiment i de l’acreditació. 

 
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de les titulacions   
 
El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten el disseny i l’aprovació de les 

titulacions, com també el seu seguiment i la seva acreditació, amb implicació dels grups d’interès 

més significatius. 

ESERP, com a centre adscrit a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, 

implementa i adapta el model de SGIQ de la Universitat.  

Es realitzen reunions periòdiques entre el Director de Relacions Internes, els Coordinadors 

acadèmics dels graus i el Coordinador de Qualitat, per tal de fer un seguiment del SGIQ 

implementat a ESERP i prendre les decisions que calguin per garantir l’acreditació de les 

titulacions. 

ESERP s’estructura orgànicament d’una manera que permet un correcte desenvolupament i 

compliment dels objectius de la garantia de qualitat. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la recollida de resultats rellevants, amb 

l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació sobre la seva evolució temporal. Així mateix, 

el SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels estudiants i titulats respecte 

del programa formatiu. 

Per dur a terme els processos de garantia de la qualitat, ESERP compta amb un procediment de 

recollida i anàlisi sistemàtica d’informació sobre la titulació, el professorat, la inserció laboral i la 

satisfacció amb la formació rebuda. 

El SGIQ disposa d’un procés implementat per a la seva revisió que es concreta en un informe 

que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que inclou els canvis realitzats en el 

sistema. Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i s’estructuren 

en plans de millora que recullen els elements mínims necessaris per fer un seguiment suficient 

de la implantació de les mesures. 

Pel que fa als criteris de qualitat establerts en el sistema de garantia interna de qualitat d’ESERP, 

juntament amb l’IST, cada curs s’efectua l’anàlisi del programa del grau, utilitzant els indicadors 

dels docents i els alumnes, a més de la revisió dels sistemes d’avaluació que mesuren les 

competències i els resultats d’aprenentatge, juntament amb els estudis de perfil d’accés, èxit i 

rendiment i l’anàlisi dels motius d’abandonament. 

Així mateix, es porta a terme l’anàlisi dels recursos materials i la seva contínua millora, juntament 

amb el nivell de qualitat dels recursos humans disponibles, i el procés formatiu dels mateixos, 

amb les sessions de formació, conferències professionals, etc. 

 
Estàndard 4. Adequació del professorat als programes formatius   
 
El professorat disposa de la qualificació i els reconeixements externs establerts, com també de 

l’experiència adequada. A més, ESERP té establerts criteris per a l’assignació de docència. I els 

estudiants estan satisfets amb la competència docent del professorat. 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors són suficients per impartir la 

titulació i atendre els estudiants del centre. Així mateix, els estudiants estan satisfets amb 

l’atenció del professorat en el seu procés d’aprenentatge. 
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Respecte als criteris per a l’assignació de docència, ESERP procura que els professors amb més 

experiència docent i àmplies aptituds pedagògiques es trobin a primer curs de cada titulació, 

donat que és molt important que els estudiants de primer curs comptin amb la millor docència, ja 

que és el primer any de formació i necessiten d'una adaptació més acurada. Igualment, es 

considera que el Treball Final de Grau ha de comptar amb aquests professors de reconeguda 

acreditació docent i investigadora. 

D’altra banda, en relació al pla de contractació del professorat, com es pot observar als indicadors 

que s’adjunten a aquest informe, s’està complint, en general, amb el pla de contractació de 

professorat que es va adjuntar a la memòria de verificació dels graus. 

 
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge   
 
Es posa de manifest que el pla d’acció tutorial i d’orientació acadèmica dóna resposta a les 

necessitats dels estudiants. A més, l’orientació professional és adequada, considerant les 

evidències disponibles i l’adequació de les activitats realitzades (tipus, durada, difusió, agents 

d’execució, etc.). I els estudiants i els tutors estan satisfets amb els serveis d’orientació 

acadèmica i professional. 

ESERP segueix aplicant el programa de seguiment integral durant el curs 2015-2016, on el 

coordinador de grau porta a terme un seguiment personalitzat dels estudiants, assessorant i 

reforçant tant les qüestions acadèmiques com les personals que hagin sorgit i puguin interferir 

en el desenvolupament de la planificació de resultats. El pla d’acció tutorial d’ESERP s’ha dut a 

terme i s’ha complert amb els objectius previstos. En general, es pot observar que el pla d’acció 

tutorial i el seguiment que els docents efectuen a les seves assignatures s’està desenvolupant 

de manera favorable, tant pels resultats de la taxa de rendiment i èxit com la percepció dels 

propis alumnes, reflectida en les enquestes. 

Així mateix, ESERP potencia el Departament de Borsa de Treball i Sortides Professionals que, 

en el marc del model formatiu d’ESERP, té la missió de crear i posar a la disposició de l’alumne 

i ex alumne de tots els serveis, eines i mecanismes que contribueixin a impulsar, mantenir i 

fidelitzar la projecció professional dels alumnes i ex alumnes titulats. 

A més, el Departament de Borsa de Treball i Sortides Professionals d’ESERP organitza 

anualment el Saló de l’Ocupació. En aquest important esdeveniment, que se celebra de manera 

simultània a les cèntriques seus d’ESERP a Barcelona, Madrid i Palma de Mallorca, es donen 

cita empreses nacionals, multinacionals, consultores de  recursos humans i head hunters que 

acudeixen al Saló de l’Ocupació ESERP amb l’objectiu d’incorporar professionals als seus 

actuals o futurs processos de selecció. 

D’altra banda, les infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge donen resposta adequada 

a les necessitats d’aprenentatge dels estudiants (equipament pertinent i suficient, i instal·lacions 

adequades). Així mateix, els fons de la biblioteca són adequats per a les necessitats de la 

titulació, són accessibles i presenten una certa relació amb l’activitat docent d’ESERP. 

 
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius   
 
Les evidències documentades dels assoliments dels estudiants posen de manifest un adequat 

nivell de formació dels estudiants i satisfan suficientment els requisits del nivell especificat en el 

MECES per a la titulació. 

Tal i com s’estableix en la memòria oficial de verificació, la titulació preveu l’assoliment de les 

competències bàsiques, generals, transversals i específiques que s’ajusten al nivell MECES. 
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Per a l’assoliment de les competències i en el marc de les diferents assignatures s’organitzen tot 

un conjunt d’activitats (tant formatives com també d’avaluació) adreçades a la  formació integral 

dels estudiants, tant en la vessant més específica com també més bàsica i transversal de la 

titulació. En el marc de les diferents coordinacions de titulació, ESERP ha anat definint una línia 

metodològica i docent pròpia que fa que els graus tinguin una coherència i una dinàmica pròpia. 

Des de la coordinació de les titulacions, s’ha treballat de tal manera que cada pla d’estudis 

plantegi una progressió en l’assoliment de les diferents competències a adquirir per part dels 

estudiants, per tal que una mateixa competència es pugui treballar en diferents graus i des de 

les diferents dimensions que la composa. 

La metodologia i les activitats docents estan dissenyades amb l’objectiu d’oferir oportunitats als 

estudiants per integrar els resultats d’aprenentatge. I els sistemes i criteris d’avaluació són 

adequats per certificar i discriminar els resultats de l’aprenentatge. 

El sistema d’avaluació que s’aplica en els graus impartits per ESERP permet que el professor 

faci el seguiment continu de l’aprenentatge dels alumnes. Mitjançant les diferents metodologies i 

activitats, es treballen uns determinats continguts i, després, el professor mesura l'aprenentatge 

de l'estudiant a partir dels resultats d'aprenentatge. 

Entre les esmentades activitats formatives, cal destacar els exàmens parcials (teòrics o 

d’aplicació pràctica), l’estudi individual i personal dels conceptes i continguts per part de l’alumne 

(treball autònom), la investigació i recerca bibliogràfica per a la realització de treballs, 

exposicions, la realització d’activitats individuals (dins i fora de l’aula), la realització d’activitats 

grupals (dins i fora de l’aula), les exposicions públiques, les visites externes, les sessions de 

ponents experts en qüestions específiques dins de les matèries, l’organització de tallers, lectures, 

debats, etc. 

A causa del grau de desplegament del títol, es disposa de pocs indicadors de resultats 

acadèmics. L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de la majoria dels 

indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia d’estudiants i les titulacions equivalents. 

Per al correcte seguiment del títol s’han establert una sèrie d’indicadors per tal d’obtenir una visió 

del desenvolupament del Grau, dels que es desprenen diferents resultats que permeten analitzar 

en detall els diferents aspectes que poden tenir incidència en el Grau i que impliquen la 

participació tant dels professors com dels alumnes. 

L’anàlisi i les conclusions obtingudes permeten realitzar accions de millora en els diferents 

departaments del centre per a tenir una traçabilitat, des del moment en què s’interessa un alumne 

–Departament de Màrqueting–, durant els seus estudis –Departaments Acadèmics i de Qualitat– 

fins al moment en que finalitzi els seus estudis, qüestió que es veurà en un futur i que es podrà 

analitzar en el Departament de Borsa de Treball i Sortides Professionals. 

 
Valoració global 
 
ESERP ofereix a Barcelona en l’actualitat tres graus: el Grau en Publicitat, Màrqueting i Relacions 

Públiques, el Grau en Negocis Internacionals i el Grau en Turisme. La implantació d’aquests tres 

títols oficials de grau es va iniciar el curs 2014-2015. Per tant, en el curs 2015-2016 els tres graus 

oficials es troben en el segon curs de desplegament dels graus. L’oferta d’aquests tres títols 

oficials de grau es realitza per ESERP com a centre adscrit a la Universitat de Vic – Universitat 

Central de Catalunya. 

Es considera que, en general, 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. 
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D’altra banda, ESERP informa de manera adequada tots els grups d’interès sobre les 

característiques del programa i sobre els processos de gestió que en garanteixen la qualitat. 

A més, el Centre disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat formalment establert i 

implementat que assegura, de manera eficient, la qualitat i la millora contínua de la titulació. 

Així mateix, 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. En aquest 

sentit, cal destacar que ESERP disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per 

a l’aprenentatge de l’alumnat. 

Finalment, s’ha d’assenyalar que les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el 

perfil de formació de la titulació. I 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 i de satisfacció. 

 


