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Gestió	 de	 la	 mobilitat	 dels	 estudiants	 2018‐19.	 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+ 

‐ AgroParisTech  
‐ Facultat de Ciències Agrobiotecnològiques de la Universitat d'Osijek  

 

Altres programes 

‐ Amèrica  Llatina:  S’ha  signat  conveni  d’intercanvi  amb  la Universitat  de  Concepción  (Xile); 
Universidad de las Américas ‐ UDLA (Quito, Equador); Facultat de Agronomía de la Universidad 
de Buenos Aires – FAUBA (Argentina); Universidade Federal de Santa Catarina ‐ USFC (Brasil) 

‐ S’ha signat acord de doble titulació per als estudiants de la Universitat de Ningbo (Xina), amb 
el Màster KET4Food+Bio. 

 

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 (21 novembre 2018). 
‐ Publicació oferta de places i termini enviament de sol∙licituds de mobilitat (gener 2019). 
‐ Resolució i assignació de places (març 2019). 
‐ Reunió  informativa sobre els tràmits a realitzar per als estudiants amb places assignades 

(abril 2019) 
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‐ Assessorament, redacció i signatura dels acords acadèmics (Learning Agreement) entre els 
estudiants i l’ESAB (maig‐juny 2019). 

‐ Preparació de la matrícula (juliol 2019). 
‐ 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 en finalitzar l’estada. 
‐ Elaboració d’un díptic en anglès, per enviar als partners actuals i als potencials. 

 

MOBILITAT PROFESSORS STA ERASMUS+ 

INCOMINGS:  
En el marc del programa ERASMUS+ de mobilitat de professorat,  la professora Doina Leonte, 
de la Universitat de Ciències Agrícoles i Veterinària “Ion Ionescu de la Brad” (Iasi, Romania) va 
fer  dues  xerrades  a  l’ESAB,  dimecres  8  de maig,  en  el marc  de  les  assignatures  Producció 
d'Organismes Aquàtics i Tècniques de Producció Animal). 
 
OUTGOINGS: 
Luis  Maldonado  (sol.licitud  convocatòria  novembre  2018):  estada  a  Leibniz  Universität 
(Hannover). 
 

1.3. Nombre	d’estudiants	de	mobilitat	

El  curs  2018‐19  un  total  de  14  estudiants  outgoing  i  5  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 (2018‐19). 

Titulació 

KA103 
Erasmus

+ 
estudis/
Europa 

KA103 
Erasmus+ 
pràctiques/

Europa 

SICUE 
AMÈRICA 
LLATINA 

TOTAL Balsells 

GR ENG 
AGRÍCOLA 

 2 1  
3 1 

 
GR ENG 

ALIMENTÀRIA 
2    

2  

GR ENG SIS 
BIOLÒGICS 

3   1 
4  

MKET4FOOD+
BIO 

 1   
1  

TOTAL 5 3 1 1 10  

 

A més una estudiant de Sistemes Biològics ha participat a    la University of South Bohemia  in 
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České Budějovice International Summer School 2019 (juliol 2019), desenvolupant un treball de 
recerca durant la seva estada. 

 
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 (2018‐19). 

Titulació 
KA103 Erasmus+ 

estudis  
AMÈRICA 
LLATINA 

TOTAL 

GR CC AGRONOMIQUES 1  1 

GR ENG ALIMENTÀRIA  2 2 

GR ENG AGRO PAISATGE 2  2 

TOTAL 3 2 5 

 
 

1.4. Altres	activitats	

25/09/2018: Reunió amb la delegació de la Universitat de Ningbo. 

27/09/2018: Presentació a l’ESAB del Balsells Mobility Program. 

18/10/2018: Assistència al congrés Erasmus Going Digital (Barcelona). 

20‐26/10/2018: Visita de  les professores Anna Gras  i Lourdes Reig a  la Universitat de Ningbo, 
xerrades  i  reunions  per  discutir  sobre  possible  conveni  doble  titulació  amb  el  màster 
KET4Food+Bio. 

 

2. Anàlisi	i	valoració	

Amb  el  suport  de  secretària  de  direcció,  al  juliol  2018  es  va  preparar  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’intenta donar una resposta més ràpida a professors visitants i a estudiants incoming 
que  vulguin  fer  pràctiques  a  l’ESAB  o  vulguin matricular‐se  d’EPBA.  Dotze  professors  van 
contestar de forma afirmativa a l’enquesta.  

S’han revisat  i modificat 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): 
https://esab.upc.edu/ca/mobilitat 

S’ha  fixat  calendari  per  a  l’elaboració  i  dipòsit  dels  TFGs  per  als  estudiants  que  han  fet 
mobilitat, consensuat amb Gestió Acadèmica. 

S’ha  signat  l’acord  de  doble  titulació  amb  Màster  KET4Food+Bio  per  a  estudiants  de  la 
Universitat de Ningbo, amb la qual cosa s’espera potenciar la matrícula del màster. 

Es  valora molt  positivament  el  fet  que  una  estudiant  del  grau  en  Enginyeria  Agrícola  hagi 
obtingut una beca del programa Balsells per poder realitzar el seu TFG a la UC Davis. 
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Es valora positivament ubicar  les xerrades dels professors visitants dins d’assignatures afins, 
per garantir l’assistència de públic i perquè pot resultar enriquidor per als nostres estudiants. 

En el cas del grau Eng Agroambiental  i del Paisatge aquest curs no hi ha hagut cap estudiant 
outgoing. Això pot estar relacionat amb el fet que es tracta d’un grau en extinció, o també per 
les poques ofertes de partners relacionats amb  aquest grau.  

El nombre d’estudiants outgoing ha davallat lleugerament respecte el curs anterior. Però en el 
cas dels incomings s’ha produït una davallada més important. Aquesta davallada en el nombre 
d’estudiants  incoming pot  ser deguda a diversos  factors,  com poca oferta d’assignatures en 
anglès a cada titulació, o la manca de visibilitat.  

 

3. Propostes	de	millora	

‐ Controlar millor assignatures obligatòries i les seves equivalències. 
‐ Establir BA relacionats amb l’àmbit del paisatgisme. 
‐ Fer més difusió dels nostres estudis entre els nostres partners perquè augmenti el nombre 

d’estudiants incomings. 
‐ Reflexionar sobre quins BA es renoven, de cara al 2020‐2021. 
‐ Potenciar l’assignatura EPBA, per ampliar l’oferta d’assignatures en anglès.  


