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Gestió	 de	 la	 mobilitat	 dels	 estudiants	 2017‐18.	 Informe	 de	
valoració.	

Tal  com  estableix  el  procés  390.3.4  (Gestió  de  la  mobilitat  de  l’estudiant)  del  Sistema  de 
garantia  interna  de  la  qualitat  (SGIQ)  de  l’ESAB,  l’equip  directiu  fixarà  uns  objectius  de 
mobilitat, revisables anualment. Els agents implicats en la gestió de mobilitat són els següents: 

Responsable  Mònica  Blanco  Abellán,  Sotsdirectora  de  planificació  acadèmica  i 
mobilitat 

Persones  i/o 
unitats implicades 

PDI i PAS ESAB 

Coordinadors de titulació 

Àrea de coordinació  i direcció / Relacions externes de la UTG‐CBL 

Servei de relacions internacionals UPC 

 

1. Resultats	i	accions	realitzades	

1.1. Convenis	d’intercanvi	

Actualment  l’ESAB  té  convenis  bilaterals  per  intercanvi  d’estudiants  amb  33  centres 
universitaris  estrangers,  europeus  (Alemanya,  Àustria,  Bèlgica,  Croàcia,  Estònia,  Finlàndia, 
França,  Grècia,  Holanda,  Itàlia,  Lituània,  Polònia,  Portugal,  Romania  i  Turquia)  i  d’Amèrica 
Llatina (Argentina, Brasil, Mèxic, Colòmbia, Panamà); i 10 centres de l’estat espanyol.  

Nous BA ERASMUS+ 

‐  BA  Studies  amb  Facultat  de  Ciències  Agrícoles  i  Paisatgisme  de  la  Universitat  de  Ciències 
Aplicades d’Osnabrück (Alemanya). 

‐  BA  Studies  amb  la Università Cattolica del  Sacro Cuore  (Milano),  dins  del marc del Màster 
AFEPA. 

S’han establert BA Teaching (mobilitat de professorat) amb els següents centres:  

‐ Institute of Complex Systems (FROV), Universitat Bohèmia del Sud, Ceske Budejovice, Rep. 
Txeca  

‐ Technical Univeristy of Denmark (DTU Aqua), Copenhague, Dinamarca 
‐  Swedish University of Agricultural Sciences (SLU ), Uppsala, Suècia  
‐ Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), dins del marc del Màster AFEPA 

 

Altres programes 

‐  Programa  PIU‐CINDA:  La  xarxa  d'universitats  CINDA  és  un  grup  d'universitats 
llatinoamericanes entre  les que hi ha un programa d'intercanvi d'estudiants de grau. Aquest 
programa  basa  els  fluxes  d'estudiants  d'intercanvi  en  un  catàleg  de  places  i  no  en 
acords/convenis bilaterals entre les institucions. Un cop per curs, des del Gabinet de Relacions 
Internacionals es demana a cada centre la possible oferta de places del vostre centre. Aquest 
programa  ha  canviat  ara  i  passa  a  anomenar‐se  PIU‐CINDA:  Programa  de  Intercambio 
Universitario  CINDA.  El  motiu  és  que  la  xarxa  ha  decidit  expandir  el  programa  i  incorporar 
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també mobilitat d'estudiants de postgrau, la formació d'investigadors i l'intercanvi d'acadèmics 
i gestors entre les universitats de la xarxa. En el cas de l’ESAB, aquest curs s’oferten 10 places. 

‐ Xarxa UNITECH: UNITECH és una xarxa de prestigioses universitats  i empreses del sector de 
l'enginyeria, entre les que hi ha un programa de mobilitat d'estudiants. Aquest està adreçat a 
estudiants d'enginyeria d'un alt rendiment acadèmic, que a més tenen un perfil de lideratge, 
proactivitat, bona comunicació, capacitat de treball en equip i una altra sèrie de competències 
transversals  (https://www.unitech‐international.org/the‐network/academic‐partners/about‐
the‐academic‐partners).  Aquest  curs  l’ESAB  entra  a  formar  part  de  la  xarxa  UNITECH,  que 
podran sol.licitar els estudiants de 4art curs de Sistemes Biològics. Per a potencials estudiants 
incoming, l’ESAB ofereix les assignatures del Màster KET4Food+Bio. 

‐  Amèrica  Llatina:  S’han  començat  les  gestions  per  establir  conveni  d’intercanvi  amb  la 
Universitat de Concepción (Xile). 

 

1.2. Gestió	de	la	mobilitat	

El procés de gestió de mobilitat es pot resumir en les següents accions: 

Estudiants outgoing 

‐ Sessió informativa als estudiants (15 novembre 2017). 
‐ Publicació oferta de places i termini enviament de sol∙licituds de mobilitat (gener 2018). 
‐ Resolució i assignació de places (març 2018). 
‐ Reunió  informativa sobre els  tràmits a realitzar per als estudiants amb places assignades 

(abril 2018) 
‐ Assessorament, redacció i signatura dels acords acadèmics (Learning Agreement) entre els 

estudiants i l’ESAB (maig‐juny 2018). 
‐ Preparació de la matrícula (juliol 2018). 
‐ Tràmits dels estudiants a la tornada. 

Estudiants incoming 

‐ Resolució de les peticions d’estudiants d’intercanvi (abril‐juny, octubre‐novembre). 
‐ Sessió d’acollida Welcome Meeting al campus. 
‐ Assessorament i preparació de la matrícula (inici de cada quadrimestre). 
‐ Programa SALSA’M 
‐ Tràmits dels estudiants a la finalització de l’estada. 

La  informació  dels  tràmits  i  processos  a  realitzar  tant  abans  com  després  de  l’estada 
d’intercanvi pot trobar‐se a:  

https://cbl.upc.edu/ca/els‐serveis/cataleg‐de‐serveis/informacio‐i‐tramits‐
academics/mobilitat‐destudiants 

 

MOBILITAT PROFESSORS STA ERASMUS+ 

INCOMINGS:  

18‐19/09/2017: Delegació Alytaus Kolegija, University of Applied Sciences (Lituània), Training 

12‐16/02/2018: Stepan Papacek  (FROV, Universitat Bohèmia del Sud, Ceske Budejovice, Rep. 
Txeca), Training  

10/05/2018: Visita ESAC IP Coimbra, Training 

30‐31/05/2018: Delegació Odisee UC, Flandes (Bèlgica), Training 
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18‐23/06/2018: Dima Markova (Agricultural Academy, Sofia, Bulgària), Training 

 

OUTGOINGS: 

Luis Maldonado  (sol.licitud convocatòria octubre 2017): estada a École Nationale Supérieure 
du Paysage (Versailles) 

Joan Oca (sol.licitud convocatòria març 2018): estada a FROV 

Lourdes Reig (sol.licitud convocatòria març 2018): estada a DTU 

 

1.3. Nombre	d’estudiants	de	mobilitat	

El  curs  2017‐18  un  total  de  19  estudiants  outgoing  i  14  estudiants  incoming  han  realitzat 
estades d’estudis o pràctiques mitjançant programes de mobilitat. La distribució per destinació 
i procedència es descriu a les taules següents. 

Estudiants Outgoing 

La  Taula  1  presenta  la  distribució  dels  estudiants  outgoing  segons  programa  de  mobilitat  i 
titulació. 

Taula 1. Distribució d’estudiants outgoing segons programa de mobilitat i titulació (2017‐18). 

Titulació 
KA103 

Erasmus+ 
estudis 

KA103 
Erasmus+ 
pràctiques 

SICUE-
SÈNECA 

AMÈRICA 
LLATINA 

KA107 
Erasmus+ 

estudis 
TOTAL

GR ENG AGRÍCOLA  4   2  1  7 

GR ENG ALIMENTÀRIA 4   1  5 

GR ENG SIS BIOLÒGICS 4 1   1 6 

GR ENG AGRO PAISATGE 1     1 

TOTAL 13 1 2 2 1 19 

 

Estudiants Incoming 

La  Taula  2  presenta  la  distribució  dels  estudiants  incoming  segons  programa  de mobilitat  i 
titulació. 

 
Taula 2. Distribució d’estudiants incoming segon programa de mobilitat i titulació (2017‐18). 

Titulació 
KA103 Erasmus+ 

estudis  
SICUE-

SÈNECA 
CINDA  

AMÈRICA 
LLATINA 

TOTAL 

GR ENG AGRÍCOLA 5    5 

GR ENG ALIMENTÀRIA 3   2 5 

GR ENG SIS BIOLÒGICS      

GR ENG AGRO PAISATGE 2  1  3 

TOTAL 10  1 2 13 

 
A més  a més  el  segon  quadrimestre  van  tenir  dos  estudiants  incoming  fent  pràctiques.  Un 
estudiant de la HAS va fer pràctiques a l’ESAB, supervisat pel professor Jordi Comas (abril‐juny 
2018). Una  estudiant  de  BOKU  va  fer  pràctiques  en  empresa  (ja  havia  cursat  assignatures  a 
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l’ESAB al primer quadrimestre). 

Per tant, nombre total d’estudiants incoming: 14. 

 

1.4. Altres	activitats	

S’han enviat flyers ESAB a la fira de mobilitat (International Day). 

28/09/2017: Presentació a l’ESAB del Balsells Mobility Program. 

16/11/2017: Presentació del programa de mobilitat d’ISARA Lyon (Sigolène Verneret). 

16/03/2018: Visita de la delegació Zhejiang A&F University (Xina). 

20/04/2018: Entrevista amb el coordinador  internacional de  la Universidad de  las Américas ‐ 
UDLA  (Quito,  Equador),  per  començar  a  gestionar  conveni  d’intercanvi  entre  centres, 
especialment per a TFGs i màster. 

14/05/2018: Visita del College of Agriculture, de la University Florida (USA). 

4/07/2018: Visita del degà de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nariño 
(Colòmbia). 

 

2. Anàlisi	i	valoració	

El  nombre  d’estudiants  outgoing  ha  estat  19,  per  tant  es  manté  el  creixement  de  manera 
continuada  des  del  curs  2014‐2015.  Per  estar  d’acord  amb  els  estàndards  del  sistema 
universitari català, aquest nombre s’hauria de mantenir o pujar més per assolir que el 20% dels 
graduats hagin realitzat una estada de mobilitat. 

En el grau ENG AGRICOLA és el que ha tingut més estudiants outgoing (7), pujant en relació al 
curs passat.  En  canvi el nombre ha baixat una mica en el  cas de ENG SIS BIOLÒGICS  (6)  i  es 
manté en el grau ENG ALIMENTÀRIA. Continuant en la mateixa línia que el curs passat, només 
un estudiant del grau ENG AGRO PAISATGE ha marxat. S’hauria d’implementar alguna mesura 
per  potenciar  la  mobilitat  entre  els  estudiants  del  grau  ENG  AGRO  PAISATGE,  com  per 
exemple,  fer  més  visible  la  dimensió  paisatgística  de  la  Facultat  de  Ciències  Agrícoles  i 
Paisatgisme de la Universitat de Ciències Aplicades d’Osnabrück (Alemanya),  amb la qual s’ha 
signat acord bilateral a finals d’any. 

Pel que fa als estudiants incoming el nombre ha pujat lleugerament respecte al curs passat. La 
seva procedència és diversa (majoritàriament Europa, però també Amèrica Llatina), però cap 
estudiant dins del programa SICUE. Aquest curs el grau ENG SIS BIOLÒGICS no ha  tingut cap 
estudiant  incoming, mentre  que  els  graus GR  ENG AGRÍCOLA  i  GR  ENG ALIMENTÀRIA n’han 
rebut  5  cadascun,  i  3  en  el  grau GR  ENG AGRO PAISATGE.  Per  tant,  en  general  es manté  la 
distribució del curs passat.  

El curs 2017‐2018 s’ha tornat a participar en el programa SALSA’M organitzat des del Servei de 
Llengües  de  la  UPC  en  el  qual  estudiants  locals  actuen  com  a  mentors  dels  estudiants 
incoming, amb l’objectiu de facilitar l’acollida i l’adaptació dels estudiants de les dues escoles 
del  Campus  del  Baix  Llobregat  (EETAC,  ESAB).  En  el  segon  quadrimestre  han  participat 
aproximadament  8  mentors  i  7  estudiants  incoming  dels  dos  centres.  L’aparellament  va 
funcionar  bé  en  la  majoria  dels  casos.  Tot  i  que,  en  general  es  considera  molt  positiva  la 
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resposta  en  les  enquestes  de  satisfacció,  es  podria  intentar  incrementar  la  implicació  i 
visibilitat dels estudiants de l’ESAB. 

Quant  a  la  participació  de  PDI  ESAB  en  el  programa  ERASMUS+  Staff  Mobility  for 
Teaching/Training  es  considera  baixa  (2  sol.licituds  durant  el  curs  2017‐2018;  3  sol.licituds 
durant el curs 2017‐2018). Un dels motius que pot explicar aquest fet és que es considera que 
l’ajut  econòmic  en molts  casos  no  arriba  a  cobrir  l’estada.  Des  de  la  direcció  de  l’Escola  es 
procurarà oferir tota l’ajuda necessària a la realització de propostes i preparació de sol∙licituds 
a tota la comunitat ESAB.  

 

Incidències 

2017‐1:  2  estudiants  incoming  de  la  Facultat  d’Econòmiques  i  ciències  administratives 
(Cukorova  University,  Turquia)  han  tingut  problemes  per  seguir  les  assignatures  que  han 
matriculat  (en  anglès),  perquè  provenen  d’àmbit  econòmic.  A  més  no  tenien  bon  nivell 
d’anglès.  S’han  matriculat  d’Experimental  Projects  in  Biosystems  and  Agrifood  Engineering 
(EPBA), perquè havien agafat totes les assignatures en anglès i tenien solapament. En el segon 
quadrimestre un estudiant d’aquesta mateixa facultat va sol.licitar venir a estudiar a l’ESAB, no 
se li va acceptar la sol.licitud, com a mesura preventiva. 

S’han detectat  incidències amb una estudiant outgoing que havia matriculat TFG, a  l’ESAC IP 
Coimbra (Portugal). No va poder desenvolupar el seu TFG durant l’estada realitzada i finalment 
va  elaborar  el  treball  completament  a  l’ESAB,  un  cop  va  tornar  de  l’estada.  En  general, 
s’observa que el procés de dipòsit i defensa del TFG s’allarga massa i pot produir situacions poc 
clares, en relació al tancament d’expedient i pagament de taxes.  

2017‐2: 2 estudiants incoming del Technological Educational Institution d’Atenes (Grècia) han 
mostrat poc interès per les assignatures matriculades i baix rendiment. Un dels estudiants no 
ha  aprovat  cap  assignatura.  Es  van  matricular  d’Experimental  Projects  in  Biosystems  and 
Agrifood Engineering (EPBA). En ambdós casos, s’han detectat limitacions d’idioma que ha fet 
la comunicació poc fluïda. 

En relació als professors visitants, de vegades resulta complicat trobar assignatures que puguin 
cedir alguna classe perquè els professor visitants facin alguna xerrada. El mateix passa a l’hora 
de  buscar  propostes  i  professors  tutors  per  a  l’assignatura  d’EPBA  i  per  a    pràctiques 
d’estudiants incoming. 

 

3. Propostes	de	millora	

Per evitar problemes de baix  rendiment/interès per part dels estudiants  incoming, es mirarà 
de  ser  més  estricte  quan  arribin  les  nominacions,  s’estudiarà  amb  detall  procedència  de 
l’estudiant (ie: assignatures cursades) i el nivell d’anglès/castellà. 

En relació als estudiants que volen aprofitar l’estada de mobilitat per fer el TFG, cal insistir que 
abans  de  marxar,  tinguin  proposta  de  TFG  i  tutor/a  al  centre  de  destinació.  D’altra  banda, 
s’estudiarà la possibilitat de limitar el temps del procés d’elaboració i dipòsit dels TFGs per als 
estudiants que han fet mobilitat. 

Es  prepararà  una  enquesta  per  demanar  els  professors  si  estarien  interessats  en:  1)  acollir 
xerrades  de  professors  visitants  en  les  seves  classes,  2)  tutoritzar  treballs  EPBA  i  pràctiques 
d’estudiants  incoming.  D’aquesta  manera  s’intentarà  donar  una  resposta  més  ràpida  a 
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professors  visitants  i  a  estudiants  incoming  que  vulguin  fer  pràctiques  a  l’ESAB  o  vulguin 
matricular‐se d’EPBA. 

D’altra banda cal revisar i modificar els continguts de l’apartat Mobilitat de la web ESAB, per 
fer‐los  més  visibles  i  mirar  d’atreure  més  estudiants  (tant  incoming  com  outgoing).  Cal 
elaborar díptics en anglès per fer difusió dels estudis de l’ESAB a l’estranger. 

 


