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Informe Pla de promoció 2017-2018.  

Tal  com  estableix  el  procés  390.3.1  (Definició  de  perfils  d’ingrés/graduació  i  admissió)  d
el  Sistema  de  garantia  interna  de  la  qualitat  (SGIQ)  de  l’ESAB,  la  sotsdirecció  de  promoc
ió,  recursos  i  relacions  externes  elaborarà  anualment  un  informe  sobre  el  pla  de  promo
ció  desenvolupat en el centre.   

 

Responsable Nuria Cañameras,  Sotsdirectora de Promoció, Recursos i Relacions 
externes  

Persones i/o 
unitats implicades 

Direcció ESAB  

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 que són actualment impartits a l’ESAB s’iniciaren el curs 2009-2010. La matricula de 
nous estudiants incrementa, progressivament, fins el curs 2011-2012. A partir d’aquest any 
comença una tendència negativa degut, principalment, a una davallada en la matrícula en els 
graus d’E. Agrícola i E. Agroambiental i del Paisatge. Actualment es manté la matrícula. 

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 CBL i lligades a la promoció global del Campus del baix 
Llobregat de la UPC.  

La  recent  posta  en  marxa  de  programes  de  màster  universitari,  amb  un  perfil  d’accés  m
olt  diferent  als  programes  de  grau,  requereix  d’accions  de  promoció  diferents  amb  impa
cte  en  graduats d’altres centres universitaris i a nivell internacional.  

 

2. Accions realitzades 

2.1. 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 dos becaris. Part del PDI i del PAS i l’equip directiu donen 
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suport als  becaris participant activament en l’estand durant tots els dies que dura el 
saló 

• Jornades de portes obertes a l’ESAB  realitzades per la Sotsdirectora de Promoció, el 
Cap d’Estudis, un estudiant amb el suport del PAS. 
S’han realitzat 4 jornades de portes obertes en les dates següents 

o 14 de febrer (comuna UPC)   
o 11 d’abril  (posterior al Saló de l’Ensenyament) 
o 23 de maig prèvia a les PAU)  
o 20 de juny  (posterior a les PAU)   

• Participació en fires locals:   
o Setmana de la Ciència a Viladecans (dies 13, 14 i 15 de novembre del 2017) 
o Campus Escola Bon Soleil de Gavà (3 de febrer) 
o Fira Gavà Jove (6 de març) 

• Pàgines web i gestió de demandes d’informació. Les pàgines web de la UPC i l’ESAB són 
un dels canals més importants de recerca i sol·licitud d’informació per part de possibles 
interessats en els nostres estudis. El Servei de Comunicació de la UPC i l’equip directiu 
gestionen les webs i les demandes d’informació. Totes les demandes d’informació que 
arriben a la sotsidrecció de promoció són contestades directament al remitent per la 
pròpia direcció del centre.  

2.2. Difusió de l’oferta d’estudis del 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 la coordinadora del màster han participat   
presencialment per atendre possibles interessats. 
 

• S’han realitzat sessions informatives del Màster Universitari en Tecnologies 
Facilitadores per a la Indústria Agroalimentària i de Bioprocessos als estudiants dels 
darrers cursos dels graus de l’ESAB 
 

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

S’han programat tallers i visites per a instituts i centres d’educació secundària. L’àrea de 
promoció  de  la  UTG-CBL  ha  organitzat  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. Entre d’altres s’han dut a terme els següents tallers: 

• La física a la cuina de casa.  
o Escola Pia de Granollers (19 d’octubre) 
o Institut Galileo Galilei (21 de novembre) 

• Mart XXI (del 22 de gener al 8 de febrer) 
• Aqüicultura: 

o Institut Les Vinyers de Castellbisbal (9 de febrer) 
o Institut Rubió i Tudorí de Barcelona (28 de febrer) 

2.4.  Castechdefels 2018 

En aquesta edició s’han realitzat: 

• Cursos per a professorat de secundària: horts escolar i aplicació de noves tecnologies 
• Tallers Science School:  
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o Aromes en alimentació 
o Que mengem? Aliments d’origen animal 
o Experimentant amb enzims 
o Vols fer un jardí 
o Anàlisi d’aigua 
o ADN i Smart Xeff 

• Tallers Ciència en Família:  
o Smart Xeff 
o Com serà l’alimentació del futur? 

2.5. 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 potencia i promou la participació del PDI i PAS del centre en 
cursos i actes de divulgació científica adreçats a un públic general. 

• Participació i suport a l’organització d’actes de difusió o promoció de la ciència al 
campus. S0ha continuat acollint i ajudant des de l’ESAB i el CBL la organització d’actes 
externs com les proves Cangur (Societat Catalana de Matemàtiques), en les que hi 
participen més de 400 estudiants.  

• Jornades PATT. S’han realitzat 4 jornades: 
o Estat de l’art de la vitivinicultura a Catalunya (23 de febrer)  
o Sistema Alimentari i Paisatge (27 d’abril) 
o Horticultura Biodinàmica i Salut (25 de maig) 
o Que hi ha conservat al Banc de Germoplasma de la FMA/ESAB? El projecte 

plataforma d’accés als recursos fitogenètics: ús de l’agrobiodiversitat en 
agricultura productiva (24 de juliol) 

2.6. Altres accions 

S’han realitzat diferents accions tals com:   

• Fòrum de Treballs de recerca (4 d’abril)  
• Matesdefels (18 de maig)  

 

3. Propostes de millora. 

Es considera que cal seguir treballant i millorant les activitats de promoció. Tot i les nombroses 
activitats realitzades no s’ha vist que aquestes hagin repercutit positivament en la matrícula de 
nous estudiants en el curs 2017-18. Probablement, la promoció a més d’anar orientada a la 
promoció dels estudis, també hagi d’anar orientada en posicionar l’escola dins del sector 
agroalimentari i biotecnològic i adquirir més protagonisme.  
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