
   

 1  

Pla de promoció 2016-2017 

Tal com estableix el procés 390.3.1 (Definició de perfils d’ingrés/graduació i admissió) del 
Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de l’ESAB, la sotsdirecció de promoció i 
relacions externes elaborarà anualment un pla de promoció. El pla defineix els objectius de 
promoció i captació d’estudiants i les accions proposades, tenint en compte les recomanacions 
i accions de millora originades de la valoració i anàlisi dels resultats del pla de promoció 
anterior. 

Responsable Eloi Pineda Soler, Sotsdirector relacions externes i promoció 

Persones i/o 
unitats implicades 

PDI i PAS ESAB 

Coordinadors de titulació 

Àrea de planificació, qualitat i promoció de la UTG-CBL 

Comissió per al foment de la Ciència i Tecnologia del CBL 

Servei de Comunicació UPC 

 

1. Antecedents 

Els graus EEES actualment impartits a l’ESAB s’iniciaren el curs 2009-10. La demanda d’accés 
incrementà progressivament fins al 2015, on es detectà una important baixada en la 
matriculació, amb un descens important en els graus d’enginyeria agrícola i enginyeria 
agroambiental i del paisatge. La matriculació en aquests dos graus s’ha recuperat lleugerament 
el 2016, però s’ha reduït significativament la matriculació en el grau d’enginyeria alimentària 
aquest darrer curs. Pel que fa a la demanda en primeres opcions, l’única titulació amb nota de 
tall (6,9 el 2016) és el grau d’enginyeria de sistemes biològics. Els altres graus, durant els 
darrers tres anys, tenen una matricula de juliol que oscil·la  entre el 30% i 70% de les places 
ofertes. Al darrer curs, la ocupació global respecte a la oferta total de places ha estat del 80% 
després de la matriculació de setembre. 

Pel que fa al màster en tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos 
(Màster KET4FOOD+BIO) la matrícula el curs 2016-17 ha estat de 14 estudiants sobre 20 places 
ofertes. Això implica una evolució positiva encara lluny de l’objectiu de les 20 places. 

La promoció del grau interuniversitari en ciències culinàries i gastronomia està coordinada pel 
campus de turisme, hoteleria i gastronomia del grup CETT. El personal de l’ESAB participa en 
les accions de promoció d’aquest grau però la seva coordinació recau en el campus del CETT i 
les accions de promoció corresponents no es descriuen en aquest pla. 
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Matriculació Juliol 

 

Matriculació total (Juliol-Febrer) 

 

Durant els anys inicials del desplegament dels graus es realitzà un disseny d’accions de 
promoció basat en la realització d’activitats dirigides a estudiants d’educació secundària i 
batxillerat, organitzades pel servei de promoció del Campus del Baix Llobregat (CBL) i lligades a 
la promoció global del CBL-UPC i al foment de les vocacions científiques i tecnològiques en els 
àmbits del Campus. La recent posta en marxa de programes de màster universitari, amb un 
perfil d’accés molt diferent als programes de grau, requereix d’accions de promoció diferents 
amb impacte en graduats d’altres centres universitaris i a nivell internacional. 

En el document de valoració i anàlisi de les activitats relacionades amb el pla de promoció del 
curs 2014-15, es van proposar les següents accions de millora. 

- Simplificació de les JPO i participació a la JPO comuna de la UPC. 
- Augmentar l’àmbit territorial d’impacte de les accions adreçades a centres de 

batxillerat i cicles formatius. Participació en fires locals d’orientació als estudis. 
- Generació i difusió de material audiovisual propi. 
- Creació de material de promoció en anglès per al màster. 
- Modificar i implementar l’enquesta d’estudiants de nou accés.  

La major part d’aquestes accions ja han estat implementades duran el curs 2015-16 i 
s’incorporen en el pla de promoció 2016-17. 
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2. Objectius 

L’objectiu general és la millora de la demanda d’accés en les titulacions de grau i màster de 
l’ESAB, per tal d’assolir aquest objectiu general es proposen les següent línies de treball:  

- Difusió de l’oferta d’estudis de grau i màster de l’ESAB adreçada al perfil de públic 
corresponent a possibles nous estudiants. 

- Promoció de les vocacions en ciència i tecnologia en general, i en particular en els 
àmbits de la biotecnologia, l’agronomia, la tecnologia ambiental, i la ciència i 
tecnologia dels aliments. 

- Millora de la visibilitat i reconeixement social de l’ESAB, el CBL i la UPC com a centres 
de formació i recerca. 

3. Accions 

3.1. Difusió de l’oferta d’estudis de grau 

- Participació al Saló de l’ensenyament. El servei de comunicació de la UPC organitza la 
participació i l’estand de la UPC. La direcció de l’ESAB i els tècnics de promoció del CBL 
seleccionen els becaris. Els coordinadors de titulació i equip directiu donen suport als 
becaris participant en l’estand durant el saló. 
  

- Jornades de portes obertes a l’ESAB. Es proposen 4 jornades de portes obertes: la 
jornada comuna UPC al febrer, una jornada amb posterioritat al saló de l’ensenyament 
a l’abril-maig i una darrera el juny amb posterioritat a les proves de selectivitat. Aquest 
any s’incorpora una jornada al maig, especialment dirigida a estudiants de cicles 
formatius de grau superior. 
 

- Participació en fires locals. Conjuntament amb el servei de comunicació de la UPC, 
l’àrea de promoció de la UTG-CBL, la direcció de l’ESAB avaluarà la conveniència 
d’assistir a fires locals d’orientació per estudiants de secundària. 
 

- Pàgines web i gestió de demandes d’informació. Les pàgines web de la UPC i l’ESAB 
són els canals més importants de recerca d’informació per part de possibles 
interessats en els nostres estudis. El servei de Comunicació de la UPC, l’àrea de 
promoció del CBL i l’equip directiu gestionaran les webs i les demandes d’informació. 
Es proposa també analitzar la presència en portals i buscadors d’estudis. 

3.2. Difusió de l’oferta d’estudis de màster 

- Participació al Saló Futura. El servei de comunicació de la UPC organitza la participació 
i l’estand de la UPC. La direcció de l’ESAB i els coordinadors de màster participaran 
presencialment per atendre possibles interessats. 
 

- Accions específiques per al màster KET4FOOD+BIO. El curs 2014-15 s’inicià la docència 
del Màster universitari en tecnologies facilitadores per a la indústria agroalimentària i 
de bioprocessos. Es proposa la realització de sessions informatives específiques 
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d’aquest màster per als estudiants de darrers cursos de l’ESAB, l’elaboració de material 
de promoció en català, castellà i anglès i la realització de material audiovisual per la 
seva difusió a través d’internet i les xarxes socials incidint especialment en l’impacte 
sobre graduats en altres universitats i internacionals. 

3.3. Activitats i tallers per a estudiants de secundària i batxillerat 

- Programes de tallers i visites per a instituts i centres d’educació secundària. L’àrea de 
promoció de la UTG-CBL organitza amb el suport de la direcció de l’ESAB i la 
participació del PDI i PAS de l’ESAB diferents ofertes de tallers i visites per a estudiants 
de secundària i batxillerat. Es proposa la continuació i extensió dels programes 
organitzats en cursos anteriors: Un dia a la Uni, Mars XXI, Tecnologies per un món 
millor i altres. Per aquest curs es pretén desenvolupar tallers específics per a la 
promoció de les vocacions en enginyeria agroalimentària. 
 

- Col·laboracions amb instituts de secundària i cicles formatius. Es proposa continuar la 
col·laboració amb instituts de secundària, batxillerat i cicles formatius de l’entorn. 

3.4. Activitats de difusió i divulgació científica 

- Cursos i xerrades de divulgació científica. Des de la direcció de l’ESAB i l’àrea de 
promoció de la UTG-CBL es potenciarà i promourà la participació del PDI i PAS de 
l’ESAB en cursos i actes de divulgació científica adreçats a un públic general. Es 
proposa la continuació i extensió de les activitats d’estiu al CBL. 
 

- Cursos per professorat de secundària. Des de la direcció de l’ESAB i l’àrea de promoció 
de la UTG-CBL es promocionarà i donarà suport a la organització de cursos per a 
professorat de secundària en els àmbits de la tecnologia agroalimentària i els 
biosistemes. 
 

- Participació i suport a l’organització d’actes de difusió o promoció de la ciència al 
campus. Es proposa continuar acollint i ajudant des de l’ESAB i el CBL la organització 
d’actes externs com les proves Cangur (Societat Catalana de Matemàtiques) o 
Matesdefels (Ajuntament de Castelldefels). 
 

3.5. Altres accions 

- Augmentar la visibilitat de l’activitat de docència i recerca de l’ESAB i CBL a Internet i 
Xarxes Socials. Es proposa fer un anàlisi de l’abast dels canals de comunicació actuals i 
proposar accions per millorar i augmentar els canals de comunicació i la generació de 
continguts. 
 

- Augmentar la visibilitat de l’ESAB en els sectors biotecnològic, agroalimentari i 
ambiental. Es proposa mantenir i enfortir les relacions amb els col·legis professionals, 
entitats públiques i empreses del sector i potenciar la seva participació en l’activitat 
acadèmica de l’ESAB. Es proposa millorar la relació i el contacte amb el col·lectiu de 
titulats ESAB mitjançant la creació del grup ESAB dins UPC-Alumni i altres accions que 
es considerin oportunes.  
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4. Valoració i anàlisi de resultats 

Anualment es publicaran totes les accions realitzades a la memòria acadèmica i s’analitzaran 
els indicadors definits a la taula d’indicador del pla de qualitat. Es valorarà anualment la 
idoneïtat dels indicadors i, si escau, el canvi en els indicadors proposats. Els resultats principals, 
la valoració i les accions de millora s’inclouran en l’informe de gestió de l’ESAB. Les accions de 
millora es reflectiran al següent pla de promoció. 
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