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0. Dades identificadores 

Universitat Universitat Ramon Llull 

Nom del Centre Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses ESADE  

Dades de contacte 

Dra. Xari Rovira 

Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes 

Av. de Pedralbes, 60-62 

08034 Barcelona 

Tel. 932806162 

 

Titulació oficial 

Denominació 
Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Data verificació/acreditació 
Direcció del 
programa 

Grau en Direcció 
d’Empreses (BBA) 

2500113 240 
Data verificació: 28/05/2008 
Data Resolució CU acreditació: 
01/06/2015 

Joan Rodón 

Màster Universitari en 
Innovació i Iniciativa 
Emprenedora (MIE) 

4312793 60 
Data verificació: 03/11/2011 
Data Resolució CU acreditació: 
01/06/2015 

Jan 
Brinckmann 

Màster Universitari en 
Finances (MF) 

4310303 60 

Data verificació de la memòria: 

03/03/2009  
Data resolució CU acreditació: 
11/03/2015 

Soledad Moya 

Màster Universitari en 
Direcció d’Empreses 
(MBA) 

4314611 90 

Data verificació de la memòria: 
07/10/2014 
Data màxima d’acreditació: 
07/10/2018 

Luis Vives 

 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

Màster Universitari en Finances (MF) 

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA)   

 

Els informes de seguiment estan accessibles des de la web pública de Qualitat d’ESADE: 

Enllaç web Qualitat 

  

http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/FORMACION/Brochure_MIE_2012.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/FORMACION/Brochure_MIE_2012.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/FORMACION/Brochure_MIE_2012.pdf
http://www.esade.edu/ca/programes/graus/grau-direccio-empreses
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance
http://www.esade.edu/ftmba/eng
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
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1. Presentació del centre 

Presentació 

ESADE té com a missió principal la formació de persones amb un alt nivell de competència 
professional i amb plena consciència de la seva responsabilitat social. Per això, impulsa la 
docència i la recerca a través de l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses 
(Business School) i de la Facultat de Dret, mitjançant un compromís decidit a favor del rigor 
intel·lectual, l'esperit crític i l'excel·lència acadèmica.  

ESADE és una institució acadèmica universitària independent, sense ànim de lucre, creada el 
1958, a Barcelona, per iniciativa d’un grup d’empresaris i de la Companyia de Jesús i des del 
1995, forma part de la Universitat Ramon Llull. 

ESADE desenvolupa fonamentalment l’activitat acadèmica al seu campus de Barcelona-
Pedralbes, Barcelona-Sant Cugat i Madrid, en tres àrees principals d’activitat: formació, recerca 
i debat social. 

 Formació 

Des d’una visió compromesa amb el desenvolupament personal i la responsabilitat 
social, ESADE aplica un model d’aprenentatge propi i innovador, pioner a Europa, basat 
en el desenvolupament d’habilitats i competències professionals i directives. Pel que fa 
a la Business School les seves àrees formatives són: Grau en Direcció d’Empreses, 
Màsters universitaris de Management, programes MBA i Executive Education. 

 Recerca 

La recerca de la universitat en temes clau per a la gestió de les empreses és reconeguda 
internacionalment. ESADE ofereix un Màster universitari de Recerca (MRes in 
Management Sciences) i programa de doctorat (PhD in Management Sciences) i compta 
amb diverses càtedres, instituts i centres de recerca, en què es prioritzen, entre d’altres, 
les línies d’estudi següents: economia global i geopolítica, innovació i emprenedoria, 
lideratge i governança, gestió del coneixement, responsabilitat social de l’empresa, dret 
de l’economia, gestió de la marca, etc. 

 Debat social 

ESADE és un lloc de trobada per a nombrosos empresaris, directius, acadèmics, juristes, 
polítics i representants de la societat civil. En els més de 1.160 actes que s’organitzen 
anualment, hi participen al voltant de 71.460 persones. Així mateix, és l’escola de 
negocis d’Espanya que publica més articles d’opinió a la premsa.  

 

Així mateix, ESADE és una institució que té: 

 Vocació internacional  

La xarxa de relacions internacionals és un puntal bàsic de la institució. ESADE té acords 
de col·laboració amb més de cent universitats i escoles de negocis dels cinc continents, 
i és l’escola de negocis europea amb la xarxa d’intercanvis més extensa a l’Amèrica 
Llatina. Així mateix, és membre fundador de la CEMS, una xarxa global de prestigi en 
l’àmbit de la formació universitària. Actualment al campus de Sant Cugat hi ha més de 
100 nacionalitats representades entre l’alumnat. 

 Una gran xarxa: Alumni  
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La formació d’ESADE també té l’aval del col·lectiu dels seus més de 56.000 antics 
alumnes, que ocupen llocs de responsabilitat arreu del món (en més de cent països) i en 
pràcticament tots els sectors i les àrees d’activitat professional. A més, compta amb 
ESADE Alumni, l’associació voluntària professional més nombrosa d’Espanya, la segona 
d’entre les escoles de negocis europees. 

 Reconeixement i prestigi internacional.  

ESADE ha estat una de les primeres escoles de negocis a obtenir les tres acreditacions 
internacionals més reconegudes del sector: AACSB International, EQUIS i AMBA; així 
com també té implementat el Manual de Sistema de Garantia Interna de la Qualitat 
(SGIQ) des de la primera convocatòria del programa AUDIT durant el curs 2007-2008. 

 Responsabilitat social i sostenibilitat 

ESADE és signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides i dels Principles for 
Responsible Management Education (PRME), una xarxa global d’universitats i escoles de 
negocis compromesa amb la integració de la responsabilitat social, l’ètica i la 
sostenibilitat en l’educació. També s’ha sumat a la Iniciativa d’Educació Superior per al 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (Río+20). 

 

Finalment, ESADE és una de les deu escoles de referència mundial en tots els rànquings 
internacionals que inclouen la relació amb el món empresarial, ja sigui des de la perspectiva de 
l’empresa que forma els seus directius a ESADE Executive Education o des de la perspectiva de 
l’empresa que recluta els nostres graduats.  

 

Professorat  

El professorat d'ESADE està organitzat per departaments acadèmics, que integren les grans 
àrees de Management i Dret. El Claustre del Professorat de Management 2015-16 està format 
per 122 membres, entre els quals tenen representació 14 nacionalitats. Addicionalment, en els 
programes de la Business School d’ESADE participen més de 250 professors externs i 
col·laboradors acadèmics i més de 25 professors visitants, majoritàriament internacionals. 

La Business School s’organitza en 6 departaments: 

 Ciències Socials, dirigit pel Dr. Daniel Arenas, està integrat per 8 professors/es. 

 Economia, Finances i Comptabilitat, dirigit per la Dra. Mar Vila, està integrat per 31 
professors/es. 

 Direcció de Màrqueting, dirigit pel Dr. Marco Bertini, està integrat per 18 professors/es. 

 Direcció d’Operacions, Innovació i Data Sciences, dirigit per la Dra. Núria Agell, està 
integrat per 22 professors/es. 

 Direcció de Persones i Organització, dirigit pel Dr. Joan Manel Batista, està integrat 17 
per professors/es. 

 Direcció General i Estratègia, dirigit pel Dr. Pedro Parada, està integrat per 26 
professors/es. 

En l’estàndard 4 es detalla aquest apartat.  



 

2. Procés d’elaboració de l’autoinforme 

Informe de Seguiment de Títol 2015-16  Pàg. 8 
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes – Q&DP 
Centre ESADE – Business School 
   

2. Procés d’elaboració de l’ISC 

La Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes (Q&DP en endavant) ha liderat el 
procés d’elaboració de l’Informe de Seguiment de Centre juntament amb les direccions de 
programa, tal com està descrit en el procés detallat en el Manual del SGIQ, ESADE_D2_02 
Elaboració IST i ESADE_D2_04 Elaboració ISC. 

Manual SGIQ: http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-
calidad 

Així mateix, la Q&DP ha adequat tots els punts i ha acompanyat a les direccions de programa en 
l’anàlisi dels estàndards en què l’informe necessita més informació. 

Es descriu a continuació el procés tal com s’ha dut a terme seguint  la Guia per al seguiment de 
les titulacions oficials de grau i màster. 

 

2.1 Fases i procediment. Preparació dels IST - ISC 

Octubre 2016 - Preparació dels IST – ISC curs 2015-16 

La Q&DP prepara el llançament del procés de la preparació dels ISC, informant a tots els actors 
del procés a mitjans del mes d’octubre. Després es continua amb el procés següent: 

1. Juntament amb Secretaria Acadèmica, s’inicia la revisió del glossari: s’adequa a possibles 
canvis que AQU hagi pogut realitzar en la Guia de Seguiment, es validen els càlculs 
realitzats en anys anteriors i es creen els nous indicadors, si és el cas, juntament amb el 
Vicerectorat de la URL. 

2. S’inicia el procediment del càlcul dels indicadors amb els que fan referència a les 
característiques dels alumnes i dels professors, i es deixa per una segona etapa els 
corresponents a resultats acadèmics. Aquests indicadors es validen amb l’equip de  
Direcció del Títol abans de donar-los com a correctes. 

3. Mentrestant, des de la Q&DP es realitza una revisió de les webs dels títols per validar 
que compleixen els requeriments pel que fa a la informació pública dels títols, i es 
realitzen els canvis oportuns. 

4. Amb tota la informació dels punts anteriors, la Q&DP prepara un esborrany d’IST que 
envia a cada Direcció de Programa (DP) per tal que faci l’anàlisi del seu programa, el 
complimenti amb la informació oportuna i descrigui els seus plans de millores per la 
titulació.  

5. Una vegada es finalitzen els IST’s per part de la direcció de cadascuna  de les titulacions 
es retorna a la Q&DP per tal de redactar l’ISC que serà validat pel Degà del centre. 

6. Finalment, un cop validat l’ISC es penjarà en l’aplicació de seguiment de l’AQU i la URL 
iniciarà el seu procés per a la creació i redacció de l’ISU. 

 

 

 

 

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad


 

3. Estàndards i criteris d’avaluació 

Informe de Seguiment de Títol 2015-16  Pàg. 9 
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes – Q&DP 
Centre ESADE – Business School 
   

3. Estàndards i criteris d’avaluació 

3.1 Qualitat del programa formatiu 
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.  
 
Modificacions no substancials: 
Es detallen a continuació les modificacions no substancials, aprovades en la Junta Acadèmica 
celebrada el 14 d’abril del 2015, que s’han introduït en el Grau en Direcció d’Empreses BBA: 

 S’ha planificat la nova estructura del 3er curs (semestres 5è i 6è) que afecta als alumnes 
que van començar el grau el curs 2014-15 i per tant que arriben a 3er al curs 2016-17: 
L’actual configuració de l’intercanvi i el pràcticum trenquen el currículum obligatori del 
grau, per tant es decideix moure la realització d’aquestes dues activitats (pràctiques 
curriculars i intercanvi) al darrer any de la carrera (semestres setè i vuitè) enlloc del sisè 
i setè com estava fins el moment.  

 Per potenciar les àrees de coneixement d’Estadística i Econometria, a finals del curs 
2015-16 es van fusionar l’assignatura Estadística II (4ECTS) i la de Mètodes de Recerca 
(2ECTS), passant l’assignatura resultant a tenir 6ECTS. Això ha permès millorar 
l’assoliment i la pràctica dels coneixements en estadística i econometria.  

 Amb l’objectiu d’incrementar l’optativitat, es decideix reduir en 3 ECTS la matèria 
d’Idioma Modern (les assignatures Idioma Modern I, II i III). Per tant els alumnes que van 
començar el curs 2015-16 acabaran cursant 58 ECTS en assignatures optatives. 

 
 
Tenint en compte el que indica la guia pel seguiment (text inclòs a continuació), en la seva versió 
de l’Octubre del 2016, s’ha reflexionat per cadascuna de les titulacions incloses en aquest ISC 
sobre els punts 3.1.3 i 3.1.4. 
 

“En el cas català, aquest estàndard se supera en el procés de verificació de les titulacions 
oficials, regulat pel Reial decret 1393/2007. No obstant això, les titulacions haurien de 
reflexionar sobre el perfil d’ingrés dels estudiants matriculats i sobre la coordinació 
docent.” 

 
 
Memòria verificació: http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas 
Informes AQU: http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10204 
 

3.1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 
disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

 

3.1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de 
competències i amb els objectius de la titulació. 

 

3.1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu 
nombre és coherent amb el nombre de places ofertes. 

  

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
http://estudis.aqu.cat/informes/Web/Titulacio/Detall?titulacioId=10204
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Taula 1.1. Oferta i matricula 

Indicadors 2015-16 BBA MIE MF MBA 

Places ofertes 370 55 130 160 

Rati demanda de places/oferta 2,4 2,3 2,8 2,9 

Estudiants matriculats de nou ingrés 388 57 127 167 

Nombre total d’estudiants matriculats 1408 92 193 335 

% d’estudiants matriculats de nou ingrés 28,8% 62% 65,8% 49,9% 

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 63,0 42,7 45,9 46,9 

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés 

Convalidació d'estudis estrangers 8,0% - - - 

Proves d'Accés a la Universitat (tots els tipus de selectivitat) 65,2% - - - 

Altres 26,8% - - - 

% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris    

<30 0% - - - 

51-60 34,7% - - - 

>60 65,3% - - - 

% distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d’accés 

Ciències experimentals - 0% 2,4% 1,8% 

Economia i administració - 77,2% 94,5% 44,3% 

Humanitats - 7% 0% 4,8% 

Ciències Socials - 0% 0% 10,2% 

Tècniques - 12,3% 3,1% 34,1% 

Altres estudis - 3,5% 0% 1,8% 

Procedència 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat - 8 11 1 

Estudiants que provenen d’altres universitats del SUC - 0 1 3 

Estudiants que provenen d’altres universitats de l’estat - 0 1 5 

Estudiants que provenen d’universitats estrangeres - 49 114 158 

Total - 57 127 167 

 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

De la taula 1.1 en destaquem l’augment del nombre d’estudiants provinents d’estudis 

estrangers (respecte al curs 2014-15). Per tal de respondre a aquesta demanda creixent apareix 

la necessitat de crear en el curt termini en una nova secció en anglès al grau. 

 

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

L’alumnat d’aquest programa té un perfil molt internacional, ja sigui amb diverses experiències 

internacionals i/o amb habilitats de llenguatge, i procedeix de bones institucions acadèmiques. 

Donat l’alt interès per al MIE, es poden seleccionar els estudiants amb un perfil més enriquidor. 

Atesa la naturalesa del màster, els estudiants en aquest programa en general tenen un caràcter 

molt empresarial, de ment oberta i amb ganes d'aprendre. En l'entrevista individual durant el 

procés d'admissions es pren especial cura per assegurar un ajust al programa en termes de 

capacitats i objectius de l’alumnat. Molts estudiants tenen experiència prèvia en el camp de 

l’emprenedoria i/o en empreses d'alt creixement. 

Un altre punt fort dels perfils dels estudiants és que hi ha una bona proporció d'estudiants amb 

un background tecnològic que beneficia la diversitat del grup en el treball en equip. 
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Màster Universitari en Finances (MF) 

Responent a una demanda creixent s’ha incrementat el nombre de places ofertes, respecte al 

període 2014-15,  en 40 i el nombre d’alumnes de nou ingrés en un 19% (de 107 alumnes al 

2014‐15 es va passar a 127 al 2015‐16). Aquestes dades confirmen l’interès creixent dels 

estudiants per l’especialització financera conjuntament amb l’increment de la confiança en la 

situació econòmica després d’anys de crisi.  

Així mateix també confirmem que el diferencial entre els alumnes de nou ingrés i el total 
d’alumnes matriculats va augmentar. Si al 2014‐15 el diferencial era d’un 18% (entre la xifra total 
d’alumnes de 131 i els 107 alumnes de nou ingrés) al 2015‐16 aquest percentatge augmenta fins 
un 34%. Aquest augment és degut a que el nombre d’alumnes que opten per endarrerir la 
defensa del projecte final de màster augmenta, molt probablement perquè entren al mercat 
laboral i donen prioritat a les noves responsabilitats professionals davant la limitació de temps 
disponible. 

Respecte als perfils dels estudiants de nou ingrés, s’observa una clara majoria en estudiants 
procedents d’economia i administració, el qual s’adequa perfectament amb el perfil acadèmic 
del programa a l’hora que s’observa també una important majoria d’estudiants de procedència 
internacional, que enriqueix moltíssim l’experiència educativa dels participants. 

 

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 

El rati de demanda de places/oferta es manté respecte al curs anterior i el nombre d’estudiants 
es manté constant. Un dels grans reptes que es planteja el programa és com aconseguir 
augmentar aquest rati de manera que impacti positivament en la selecció del perfil d’entrada al 
programa i en la qualitat i diversitat d’alumnes a l’aula. 

La distribució d’estudiants matriculats en funció de la titulació d’accés es manté més o menys 
constant, amb una majoria procedent d’Economia i Administració i de titulacions tècniques que 
representen més d’un 70% de la cohort. El percentatge restant queda distribuït de forma molt 
diversa entre altres titulacions. 

 

3.1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

Durant el curs 2015-16 la Junta Acadèmica es va convocar dos cops: el 25 de febrer de 2016 i el 
9 de juny del 2016. A la reunió del 25 de febrer del 2016 es van avaluar el resultats dels canvis 
realitzats al programa (explicats més avall) un cop finalitzat el primer semestre. A la reunió del 
9 de juny es van presentar i aprovar els canvis a introduir al curs 2016-17. En concret, els quatre 
punts a tractar van ser: 1) els canvis acadèmics relacionats amb el canvi de semestre d’algunes 
assignatures; 2) la creació d’un comitè d’actitud que complementi el seguiment acadèmic de 
l’alumnat; 3) la inclusió de la nota de l’avaluació contínua a la convocatòria extraordinària; i 4) 
mecanismes per afavorir la integració dels alumnes, especialment de les seccions internacionals.  

Igualment durant el curs 2015-16 s’han realitzat reunions amb tot el professorat de les 
assignatures obligatòries abans i després de la impartició de les assignatures. Són reunions de 
direcció de programa juntament amb tot el professorat. Les reunions que van tenir lloc abans 
de la realització de l’assignatura tenen els següents objectius: 
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Primer, comunicar al professorat la informació rellevant sobre els estudiants, el curs acadèmic 
o del propi programa.  

Segon, que el professoratconegui què estan fent els companys en les assignatures que s’estan 
impartint al mateix temps. D’aquesta manera s’aconsegueix una millor coordinació de contingut 
i activitats, repercutint en el procés d’aprenentatge de l’alumne. 

Les reunions que es realitzen en finalitzar l’assignatura, són reunions de valoració dels cursos, 
en que direcció de programa escolta l’avaluació que cada professor fa de la seva assignatura. 
Igualment d’aquesta reunió se’n deriven idees de millora de cara a propers cursos. Aquestes 
millores són tant en l’àmbit d’una assignatura concreta com de programa (per exemple, ajustos 
en el calendari, la distribució d’aules, etc.). 

També s’han mantingut reunions amb els delegats de cursos on es parla del funcionament del 
semestre i de les diverses assignatures. Direcció de programa, en cas que sigui necessari, 
trasllada els comentaris dels delegats al professorat per tal que ho pugui tenir present en el 
desenvolupament d’un curs o de cara a futures celebracions del programa. De manera 
sistemàtica direcció de programa assisteix a algunes classes de les assignatures que s’estan 
impartint per a tenir més contacte amb la dinàmica dels cursos. 

En darrer lloc, en finalitzar el curs el director del programa es reuneix de manera individual amb 
cadascun dels directors dels departaments acadèmics per analitzar com han anat les 
assignatures del seu departament, les avaluacions del professorat i analitzar les possibles 
necessitats de cara al següent curs. 

Durant el curs 2015-16 es van introduir una sèrie de canvis (explicats en el punt 4. Valoració i 
proposta del pla de millora) en l’estructura interna dels semestres i en la realització de les 
activitats de l’intercanvi i pràctiques curriculars als dos darrers semestres del grau. La 
comunicació i aprovació d’aquest canvis es van realitzar durant el curs 2014-15 a través de la 
següent sèrie d’actuacions: presentació dels canvis al professorat de cada curs del grau, al 
Claustre, als Directors de Departament, als delegats d’estudiants dels diferents cursos, i a la 
Junta Acadèmica. En concret, els canvis es van presentar i aprovar a la Junta Acadèmica 
celebrada el 14 d’abril del 2015.  

 

Web de programa: http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas 

 

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

Durant el curs 2015-16 es van realitzar les següents activitats: 

1. Amb el professorat del programa: 

• Reunions informals per tractar els temes rellevants del programa amb el respectiu 
professorat. Normalment són reunions individuals amb cada professor on el director de 
programa comenta els temes rellevants relatius al programa, així com trasllada els 
comentaris rebuts a les reunions amb els delegats de classe i les avaluacions de cada curs 
que es realitzen al final del mateix. 

• La Direcció de Programa cerca la interacció personal de forma regular  amb el professorat 
mitjançant converses telefòniques o trucades via Skype per avaluar el desenvolupament i les 
oportunitats de millora i per a tractar qüestions relacionades amb el programa.  

• Comunicacions per e-mail i web del professorat del programa on s’actualitza i informa sobre 
l’estructura general i els contingut del mateix.  

http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
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• Document compartit entre el professorat del programa amb el detall dels diferents syllabus 
de les assignatures amb l’objectiu de coordinar i enllaçar els continguts de totes les 
assignatures i evitar possibles solapaments entre elles. A través d’aquest document també 
s’indica el període en el que els alumnes estan més ocupats amb el fi de distribuir millor la 
càrrega de treball de cadascuna de les assignatures obligatòries. 

• Reunions amb els delegats de classe amb l’objectiu de fer un seguiment de les assignatures i 
en general del programa i de la seva experiència a ESADE. També ens ajuden a poder detectar 
ràpidament problemes i prendre accions de millora. (24/11/2015; 7/03/2016) 

 
2. Reunions de la Unitat de Màsters Universitaris per fer seguiment dels programes de la Unitat 

(11/11/2015, 20/07/2016). 
 
3. Junta Acadèmica: 19/07/2016 
 
4. Web de programa: 
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship 
 
5. Intranet de programa (requereix usuari) 
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=8040 

 

 

Màster Universitari en Finances (MF) 

Durant el curs 2015-16 es van realitzar les següents activitats: 

1. Amb el professorat del programa: 

 Reunions formals i planificades en grup sempre que va ser possible o individuals en cas de no 
poder coordinar agendes. Els objectius d’aquestes reunions és fer una revisió del perfil dels 
alumnes matriculats, desenvolupament i novetats del programa (ajustos d’orientació dels 
cursos, coordinació de continguts, etc.), aspectes operacionals en relació al control de 
l’assistència a classe, puntualitat, material en paper, expectatives en relació a la revisió dels 
treballs, reunions d’equip i dinàmiques de treball, i criteris d’avaluació. Hem de destacar la 
importància d’una bona coordinació entre el professorat per tal que els continguts de les 
assignatures estiguin lligats entre ells i no hi hagi solapaments, i per evitar que els exàmens i 
les entregues de treballs o projectes es concentrin en les mateixes dates. En el cas del 
programa de finances, s’han fet enviament de documents informatius amb tots els detalls 
dels procediments i criteris a seguir establerts, de manera que es puguin consultar en cas de 
dubte. En aquest programa, la correcta coordinació del contingut docents que s’imparteix no 
només en cada curs, sinó en cada sessió és de vital importància per al correcte procés 
d’aprenentatge dels alumnes. 

 Contactes telefònics individuals de seguiment de les assignatures a partir de la informació i 
comentaris recollits a les reunions amb el delegats de curs, sobretot en relació a temes 
específics d’assignatures com pot ser la càrrega de treball, la claredat i concreció en els 
criteris d’avaluació, o altres temes específics. 

 Recollida d’informació detallada sobre el contingut de les diferents sessions de les 
assignatures per compartir‐la posteriorment amb el professorat i així tenir controlats els 
possibles solapaments i evitar repeticions abans del començament de cada trimestre 
(setembre, gener i març). 

 Posada en comú sobre els criteris d’avaluació, abans de la publicació de les notes de cada 
trimestre. 

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=8040
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2. Reunions amb els delegats de classe amb l’objectiu de fer seguiment de les assignatures 
(22/10/2015, 30/10/2015, 14/12/2015, 26/02/2016). 

 
3. Reunions de la Unitat de Màsters Universitaris per fer seguiment dels programes de la Unitat 

(11/11/2015, 20/07/2016). 
 
4. Junta Acadèmica: 19/07/2016 
 
5. Web de programa: 
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance 
 
6. Intranet de programa (requereix usuari) 
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=8038 
 
 

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 

El programa disposa de mecanismes de coordinació acadèmica i docent adequats entre els que 
destaquem les reunions trimestrals del Comitè Acadèmic (faculty meetings) i la reunió anual de 
la Junta Acadèmica.  

L’objectiu principal del Comitè Acadèmic és assegurar una coordinació òptima entre el 
professorat de les diferents assignatures així com fer un seguiment específic de cada cohort. 
Addicionalment, el Comitè realitza un anàlisi de casos específics (participants amb més 
problemes d’adaptació al programa) de cara a poder plantejar accions de suport/seguiment en 
casos en que es cregui necessari.  

Un altre mecanisme de coordinació son les reunions de la direcció de programa amb els 
representants d’alumnes per tal de fer un seguiment exhaustiu del desenvolupament de les 
assignatures i el nivell de satisfacció entre el col·lectiu d’estudiants així com assegurar un 
impacte positiu en l’estudiant mitjançant la millora contínua de l’experiència a l’aula.  

Addicionalment, les webs de Moodle són també eines emprades pel programa com a mitjà de 
comunicació i coordinació de continguts del programa: 

-D’una banda, la web de Moodle de programa s’adreça exclusivament a alumnes i conté 
tota la informació rellevant dels diferents components acadèmics: assignatures 
optatives, Study Tours, especialitzacions, recursos digitals disponibles... 

-La Faculty Community és una web específicament dissenyada per a ús del professorat. 
La web conté la guia del professor (Faculty Handbook), detall de polítiques específiques 
de programa, fòrum per a consultes... 

MBA Moodle (requereix usuari):  

      -web de Programa pels alumnes: 
 http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=11214   

 -web de Programa pel professorat / Faculty Community:    
 http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=9893 

La planificació horària i coordinació entre les diferents seccions d’alumnes es realitza un any 
(curs escolar) abans del seu inici. Així s’assegura la disponibilitat dels col·laboradors acadèmics i 
es pot comunicar als alumnes amb anel·lació. Es realitza en coordinació entre l’àrea de 
Secretaria Acadèmica i l’equip de Programme Management. 

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=8038
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=11214
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=9893
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Durant el curs 2015-16 les reunions abans esmentades es van realitzar en les dates següents:   

 Juntes Acadèmiques. La Junta Acadèmica es va reunir el 6 de juliol de 2016 , on es van 
discutir tots els canvis proposats de cara a la implementació durant el curs 2016-17. 

 Faculty Meetings. Tal com es va mencionar en l’anterior IST, a partir d’aquest curs es van 
realitzat els Faculty Meetings de forma regular. A part de les reunions presencials 
celebrades el 6 de novembre de 2015 i el 12 de gener de 2016, es va fer un seguiment 
individualitzat per tal d’assegurar una bona coordinació de continguts entre els docents 
així com de materials emprats a l’aula. 

 Representants d’alumnes. Una vegada implementada la nova estructura de l’òrgan de 
govern principal del col·lectiu d’alumnes, la valoració és molt positiva. S’han mantingut 
reunions recurrents mensuals o bimensuals entre els diferents responsables de l’equip 
de govern i cada un dels departaments implicats en l’experiència educativa (Programa, 
Carreres, Marketing...). Com a conseqüència, s’ha aconseguit una comunicació molt més 
fluïda i millora de la coordinació interna que ha impactat de forma molt positiva en la 
percepció de l’alumne. 

 

3.1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un 
impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

 

 

 

Valoració de l’assoliment d’aquest estàndard: 

L’estàndard 1, en concret els apartats 1.3 i 1.4, s’assoleixen en progrés vers l’excel·lència 

ja que en tots els casos el perfil del estudiants és l’adequat per al desplegament dels 

programes i la quantitat de participants es corresponen amb l’oferta de places. Totes les 

titulacions tenen mecanismes de coordinació que garanteixen l’èxit del seu 

funcionament. 
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3.2. Pertinència de la informació pública 
La institució 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.  
 

3.2.1 La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre 
les característiques de la titulació, el seu desenvolupament operatiu.  

El centre ESADE té una web molt centrada en el possible estudiant que vol iniciar algunes de les 
titulacions que s’ofereixen que dóna resposta als interessos, dubtes i necessitats dels diferents 
grups d’interès respecte a aquestes titulacions. 

Per aquesta raó, ESADE divideix la seva web en tres grans blocs:  

 

En el Bloc 1, es pot trobar tota la 
informació relacionada amb els 
títols o programes. 

En el Bloc 2, s’hi troba tot allò que 
té a veure amb la carrera 
professional de l’alumne, la xarxa 
internacional i les àrees 
estratègiques d’ESADE, per 
conèixer millor la Institució. 

En el Bloc 3, hi ha la part més 
dinàmica on hi ha l’agenda de les 
activitats que es fan, 
principalment de debat social, les 
notícies i altres enllaços d’interès. 

 

 

A través de la pàgina d’inici d’ESADE,  cada programa té la seva pròpia web amb les dades d’accés 
al programa i amb la informació actualitzada, necessària sobre el seu desenvolupament 
operatiu. A més, cada web de programa té accessible des de l’enllaç Official information and 
monitoring of programme quality  la informació oficial i de seguiment de qualitat de la titulació. 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) http://www.esade.edu/ca/programes/graus/grau-direccio-empreses 

Màster en Innovació i Iniciativa 
Emprenedora  (MIE) 

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-
entrepreneurship 

Màster Universitari en Finances (MF) http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance  

Màster Universitari en Direcció 
d’Empreses (MBA) 

http://www.esade.edu/ftmba/eng  

Per altre banda, la comunitat d’ESADE té a la seva disposició informació complementària a la 
intranet d’ESADE, que està organitzada segons la tipologia de l’usuari que hi entra i les 
necessitats que té: Alumnat, Professorat Docent i Investigador (PDI), Personal d’Administració i 
Serveis (PAS). Entre d’altres, es poden trobar a la intranet les actes de les reunions de 
coordinació dels diferents programes (Juntes Acadèmiques, Consell Acadèmic, ...), actes del 
processos interns de creació i modificació dels programes, accés a les webs de programes i 
assignatures i a tota la informació acadèmica específica. 

http://www.esade.edu/ca/programes/graus/grau-direccio-empreses
http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/FORMACION/Brochure_MIE_2012.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/FORMACION/Brochure_MIE_2012.pdf
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance
http://www.esade.edu/ftmba/eng
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Per als antics alumnes, l’associació ESADE Alumni, posa a la seva disposició informació addicional 
a la seva pròpia web: http://www.esadealumni.net/ 

I, finalment per als reclutadors, també hi ha a la seva disposició la web de Servei de Carreres 
Professionals: http://www.esade.edu/web/eng/career-services 

La taula 1.2 amb el contingut de la informació pública sobre el desenvolupament operatiu de les 
titulacions s’inclou al final d’aquest apartat. 

 

3.2.2 La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció.  

ESADE publica anualment la memòria de la Institució, seguint els estàndards de la Global 
Reporting Initiative (GRI), que estableix els principis i indicadors que les institucions poden 
utilitzar per mesurar i donar a conèixer el seu desenvolupament econòmic, social i 
mediambiental.  

Memòries anuals: http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/aboutus/annual-report 

La web pública de Qualitat d’ESADE conté de manera clara tota la informació relacionada amb 
el seguiment dels programes oficials, així com els resultats acadèmics i de satisfacció dels 
diferents programes, inclosos als informes de seguiment de centre (Cada una de las dimensions 
de la taula 1.3 d’indicadors acadèmics, es troba inclosa en l’apartat del ISC corresponent). 

Web Qualitat d’ESADE: http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad 

Addicionalment i com s’ha comentat al punt anterior, a la intranet MyESADE es pot consultar, 
depenent del perfil d’usuari, els resultats de satisfacció i la informació acadèmica relativa tant 
als programes propis com als oficials del centre. 

Concretament, el professorat, la Direcció de Programa, Degans i Vicedegans, tenen accés als 
resultats detallats de satisfacció de les assignatures/professorat, final de semestre, final de 
programa i d’experiència docent.  

Resultats enquestes: http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/reporting_enc.aspx 

I la informació acadèmica:  

http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/Informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-
oficial.aspx 

L’alumnat a través de la seva intranet i de les diferents webs d’assignatura rep el feedback de 
l’avaluació continuada per part del professorat corresponent. 

 

3.2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del 
seguiment i l’acreditació de la titulació.  

Tant el Manual del SGIQ com els Informes de Seguiment de les Titulacions (IST) i actualment del 
Informe de Seguiment del Centre (ISC) en que s’emmarquen les titulacions, junt amb tots els 
processos de creació, modificació, seguiment i acreditació, es troben dins de l’apartat de 
Qualitat de la web principal d’ESADE, tal com s’explica i detalla a l’estàndard 3.  

Web Qualitat d’ESADE: http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad 

 
  

http://www.esadealumni.net/
http://www.esade.edu/web/eng/career-services
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/aboutus/annual-report
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad
http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/reporting_enc.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/Informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-oficial.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/Informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-oficial.aspx
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad


 

3. Estàndards i criteris d’avaluació 

Informe de Seguiment de Títol 2015-16  Pàg. 18 
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes – Q&DP 
Centre ESADE – Business School 
   

Taula 1.2 Contingut de la informació pública sobre el desenvolupament operatiu de les 
titulacions 

- Dimensió - Concepte  - BBA - MIE - MF - MBA 

Accés als 
estudis 

Objectius de 
la titulació 

http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas 
Dades bàsiques del títol 
O, directament: 
http://itemsweb.esade.edu/f
u/Grados/datos-basicos-
objetivo-titulacion-BBA-
CAT.pdf 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/program
me-overview 
Programme objectives 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview 
Programme objectives 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/core-programme 
(Primer apartat) 

Perfil d'ingrés 
http://www.esade.edu/grad
os/cat/admision/requisitos-
admision 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/admissions-requirements 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/admissions-requirements 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/admissions/requireme
nts 

Perfil de 
sortida 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas/tu-futuro-
profesional/salidas-
profesionales 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/program
me-overview 
Programme objectives 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview 
 Programme objectives 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/core-
programme/methodology 
(Primer paràgraf) 

Nombre de 
places ofertes  

http://www.esade.edu/web/
eng/about-
esade/calidad/programas 
Number of places available 

http://www.esade.edu/we
b/cat/about-
esade/calidad/programas 
Number of places available 

http://www.esade.edu/we
b/cat/about-
esade/calidad/programas 
Number of places available 

http://www.esade.edu/web/
eng/about-
esade/calidad/programas 
Number of places available  

Criteris de 
selecció 
(només per al 
màster) 

NA 
http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/admissions-requirements 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/admissions-process 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/admissions 

Informació 
sobre 
preinscripció i 
admissió 

http://www.esade.edu/grad
os/cat/admision/proceso-
admision 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/admissions-process 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/application-deadlines 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/admissions-process 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/admissions 
http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/admissions/admission
s-process 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/admissions/applicatio
n-deadlines 

Normativa de 
trasllats 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas 
Dades bàsiques del títol 
O, directament: 
http://itemsweb.esade.edu/f
u/Grados/datos-basicos-
objetivo-titulacion-BBA-
CAT.pdf 

http://www.esade.edu/m
anagement/eng/program
mes/master-
entrepreneurship/program
me-overview 
Basic details of the 
qualification 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview 
Basic details of the 
qualification 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/admissions/requireme
nts 

Matrícula 

Període i 
procediment 
de 
matriculació 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/admision/proceso-
admision 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/admissions-process 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/application-deadlines 

- http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/admissions-process 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/admissions
/application-deadlines  

- http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/admissions/applicatio
n-deadlines (Període) 

- http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/admissions/admission
s-process (Procediment) 

Sessions 
d'acollida i de 
tutorització 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas/tu-
formacion/formacion-
practica 
Sessions d’acollida i de 
tutorització 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/program
me-overview 
Welcome Week 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview  

- Welcomme Week 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/admissions/admission
s-events 
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Pla 
d'estudis 

Denominació 
dels estudis 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/program
me-overview 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/core-programme 

Títol en 
superar els 
estudis de 
grau/màster 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/program
me-overview 

- http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview  

- http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/esade-mba-
programme 

Durada 
mínima dels 
estudis i 
crèdits ECTS 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship  
Course Details 

- http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-finance 

- Course Details  

- http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/core-
programme/core-courses 

Estructura del 
pla d'estudis 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas/tu-
formacion/plan-estudios 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/program
me-overview 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/core-
programme/core-courses 

Planificació 
operativa 
del curs  

Calendari 
acadèmic 

- http://itemsweb.esade.edu/f
u/Grados/Calendario-
academico-BBA-1617.pdf 
 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/program
me-overview 
Academic Calendar 

- http://itemsweb.esade.ed
u/fu/PDF/Mastersmanage
ment/Academic-Calendar-
MSc-ESADE-16-17.pdf 

- http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview   

- Academic Calendar 
http://itemsweb.esade.ed
u/fu/PDF/Mastersmanage
ment/Academic-Calendar-
MSc-ESADE-16-17.pdf  

- http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/core-programme 
Academic Calendar 

Guia Docent 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas/tu-
formacion/plan-estudios 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/program
me-overview 
Syllabus and subjects 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview 

- Syllabus and subjects 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/core-programme 

Recursos 
d'aprenentat
ge 
- Espais 
virtuals de 
comunicació 
- Laboratoris 
- Biblioteca 
- Material 
recomanat a 
l'estudiant 
- Altres 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/vida-
universitaria/campus 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/student-
life/campus-sant-cugat 
Learning resources 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/student-
life/campus-sant-cugat 
Learning resources  

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/student-life/campus-
stcugat   
Learning resources 

Pla d'actuació 
tutorial 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas/tu-
formacion/formacion-
practica 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/program
me-overview  

- Tutorial Action Plan 

- http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview 
Tutorial Action Plan 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/core-
programme/core-courses 
Tutorial Action Plan 

Professorat 

Professorat 
de la titulació http://www.esade.edu/grad

os/cat/grado-direccion-
empresas/tu-
formacion/profesorado 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/faculty 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-finance/faculty  

- http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/core-
programme/faculty-research 
Our Professors 

Perfil 
acadèmic 

Informació de 
contacte 

  

http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/esade-mba-programme
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/plan-estudios
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/plan-estudios
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/plan-estudios
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/plan-estudios
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/core-courses
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/Calendario-academico-BBA-1617.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/Calendario-academico-BBA-1617.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/Calendario-academico-BBA-1617.pdf
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/Academic-Calendar-MSc-ESADE-16-17.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/Academic-Calendar-MSc-ESADE-16-17.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/Academic-Calendar-MSc-ESADE-16-17.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/Academic-Calendar-MSc-ESADE-16-17.pdf
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/Academic-Calendar-MSc-ESADE-16-17.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/Academic-Calendar-MSc-ESADE-16-17.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/Academic-Calendar-MSc-ESADE-16-17.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Mastersmanagement/Academic-Calendar-MSc-ESADE-16-17.pdf
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/plan-estudios
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/plan-estudios
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/plan-estudios
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/plan-estudios
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme
http://www.esade.edu/grados/cat/vida-universitaria/campus
http://www.esade.edu/grados/cat/vida-universitaria/campus
http://www.esade.edu/grados/cat/vida-universitaria/campus
http://www.esade.edu/management/eng/student-life/campus-sant-cugat
http://www.esade.edu/management/eng/student-life/campus-sant-cugat
http://www.esade.edu/management/eng/student-life/campus-sant-cugat
http://www.esade.edu/management/eng/student-life/campus-sant-cugat
http://www.esade.edu/management/eng/student-life/campus-sant-cugat
http://www.esade.edu/management/eng/student-life/campus-sant-cugat
http://www.esade.edu/ftmba/eng/student-life/campus-stcugat
http://www.esade.edu/ftmba/eng/student-life/campus-stcugat
http://www.esade.edu/ftmba/eng/student-life/campus-stcugat
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/formacion-practica
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/formacion-practica
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/formacion-practica
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/formacion-practica
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/formacion-practica
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/core-courses
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/profesorado
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/profesorado
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/profesorado
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/profesorado
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/faculty
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/faculty
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/faculty
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/faculty
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/faculty
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/faculty
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/faculty
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/faculty-research
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/faculty-research
http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme/faculty-research


 

3. Estàndards i criteris d’avaluació 

Informe de Seguiment de Títol 2015-16  Pàg. 20 
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes – Q&DP 
Centre ESADE – Business School 
   

Pràctiques 
externes/ 
profession
als  

Objectius 

http://prodesade.esade.edu
/gea/generate/9A_CA/llista
t.html?sby=14BBA99009 

Pràctiques incloses a 
l’assignatura I2P: 
http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/i2p  
 
http://prodesade.esade.ed
u/gea/generate/9A_EN/re
port.html?sby=14CIE99015 

 
  NA 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/customized-
programme/internship 

Normativa 
general 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas/tu-
formacion/practicas-
profesionales 

- Normativa pràctiques 
professionals 

- O, directament 
- http://itemsweb.esade.edu/f

u/Grados/normativa-
practicas-externas-BBA-
CAT.pdf 

Definició 
sobre si són 
obligatòries o 
optatives 

http://www.esade.edu/ca/pr
ogrames/graus/grau-
direccio-empreses/learning-
by-doing 
Pràcticum 

- O, directament 
http://prodesade.esade.edu/
gea/generate/9A_CA/llistat.
html?sby=15BBA99008 

Assignatures 
a les quals 
van lligades 
les pràctiques 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas/tu-
formacion/plan-estudios 

- Pràcticum 

Avançament 
d'institucions 
on es poden 
fer les 
pràctiques 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas/tu-
formacion/practicas-
profesionales 

- Algunes empreses en les que 
han realitzat el Pràcticum els 
alumnes del BBA 

- O, directament 
- http://itemsweb.esade.edu/f

u/carreras_universitarias_20
10/BBA/tu_formacion/Empr
esas-BBA.pdf 

Programes 
de 
mobilitat 

Objectius 

- http://www.esade.edu/es/pr
ogramas/grados/grado-
direccion-
empresas/preparacion-
internacional/intercambio 

- O, directament 
- http://itemsweb.esade.edu/f

u/Grados/objetivos-
normativa-programa-
intercambio-BBA-CAT.pdf 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/internati
onal-experience 

NA 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/customized-
programme/exchange-
programme 

Normativa 
general 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/customized-
programme/exchange-
programme 

Avançament 
d'institucions 
amb convenis 
signats 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas/experiencia-
internacional/intercambio 

http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/customized-
programme/exchange-
programme 
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Treball 
final de 
Grau/ 
Màster 

Normativa i 
marc general 
(enfocament, 
tipologia…) 

- http://www.esade.edu/grad
os/cat/grado-direccion-
empresas/tu-
formacion/plan-estudios 

- Apartat Treball final de Grau 

http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
entrepreneurship/program
me-overview 
Syllabus and Subjects 
O link directe: 
In company project: 
http://prodesade.esade.e
du/gea/generate/1_ENG/
report.html?sby=16CIE85
311  
Business Plan: 
http://prodesade.esade.e
du/gea/generate/1_ENG/
report.html?sby=16CIE85
310  
Màster Tesis: 

- http://prodesade.esade.ed
u/gea/generate/1_ENG/re
port.html?sby=16CIE95300 

- http://www.esade.edu/ma
nagement/eng/programm
es/master-
finance/programme-
overview  
Syllabus and Subjects 

- O link directe: 
- In company project: 
- http://prodesade.esade.ed

u/gea/generate/9A_EN/re
port.html?sby=14CK85311 

- Business Plan: 
- http://prodesade.esade.ed

u/gea/generate/9A_EN/re
port.html?sby=14CK85310 

- Master Thesis: 
- http://prodesade.esade.ed

u/gea/generate/9A_EN/re
port.html?sby=14CK95300 

- http://www.esade.edu/ftmb
a/eng/core-
programme/core-
courses#finalproject 

 

 

 

Valoració de l’assoliment d’aquest estàndard per a cadascuna de les titulacions incloses en 
aquest informe: 

L’estàndard 2 s’assoleix vers l’excel·lència ja que la informació que la institució publica 

sobre característiques i funcionament dels programes, sobre resultats acadèmics i de 

satisfacció, i respecte a la Política de Qualitat i als processos del SGIQ és pertinent, clara, 

agregada i accessible a tots els grups d’interès. 
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http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship/programme-overview
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE85311
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE85311
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE85311
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE85311
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE85310
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE85310
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE85310
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE85310
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE95300
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE95300
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/1_ENG/report.html?sby=16CIE95300
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_EN/report.html?sby=14CK85311
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_EN/report.html?sby=14CK85311
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_EN/report.html?sby=14CK85311
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_EN/report.html?sby=14CK85310
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_EN/report.html?sby=14CK85310
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_EN/report.html?sby=14CK85310
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_EN/report.html?sby=14CK95300
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_EN/report.html?sby=14CK95300
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_EN/report.html?sby=14CK95300
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3.3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la  titulació 
La institució 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. 

ESADE, tant la Business School com la Facultat de Dret, compta des d’abril de 2008 amb un 
Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) aprovat per l’AQU, i de manera coordinada 
amb la Unitat de Qualitat i Innovació Acadèmico-docent de la Universitat Ramon Llull (UQIAD-
URL). El Manual del SGIQ és públic i accessible des de la web principal d’ESADE: 

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad 

 

3.3.1 El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el 
seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

El procés intern de disseny, aprovació i modificació de títols oficials i propis – Comitè de 
Currículums (CCUR) – és el que ha tingut una implementació més exitosa, cosa que ha provocat 
també que aquest curs 2015-16, en el procés de millora del Manual, s’hagi iniciat la revisió 
d’aquest procés. Com a resultat s’han dissenyat i aprovat pel Comitè Executiu d’ESADE (CEX) dos 
nous processos lligats directament a aquest, que estan pendents de ser aprovats pel 
Vicerectorat de la Universitat:  

 ESADE_D2_01A Procés d'aprovació i revisió de títols – Comitè de Currículums (CCUR): és 
l’òrgan institucional que avalua les propostes de nous programes del centre i les propostes 
de modificacions que s‘han de fer als programes ja existents. Les seves funcions són 
analitzar, avaluar i aprovar la proposta acadèmica d’un nou programa abans de llançar-lo i 
les propostes acadèmiques de modificacions dels programes ja existents. 

 ESADE_D2_01B Procés d'aprovació i revisió de títols – Comitè de Portafoli (CPOR): és l’òrgan 
institucional que analitza i avalua les propostes de nous programes i la modificació o extinció 
dels ja existents. És un òrgan de caràcter consultiu, i on la seva funció principal és elevar al 
CEX una recomanació de les decisions a prendre.  

 ESADE_D2_01C Procés d'aprovació interna de nous certificats (menys de 15 ECTS): analitza 
i avalua les propostes de nous certificats i la modificació o extinció dels existents.  

 MSGIQ- URLFT-D2/01: Procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull 
participa en el disseny i aprovació de les noves titulacions oficials (graus, màsters 
universitaris i doctorats) i propis, que s’ofereixen en els Centres/Facultats de la URL. 

Pel que fa al procés de seguiment de les titulacions, anualment, les Direccions de Programa/Títol 
realitzen l’Informe de Seguiment de les Titulacions (IST/ISPD) juntament amb els seus equips 
gestors. D’aquest anàlisi, és d’on han sorgit les diferents millores que s’han anat definint i duent 
a terme en aquests anys d’implementació dels programes. Així doncs, el procés lligat al 
seguiment, modificació si s’escau, així com garantir la millora continua de la qualitat són:  

 ESADE_D2_02: Procés per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de Títol (IST/ISPD): 
ordena i coordina les activitats i els responsables involucrats en l’elaboració dels Informes 
de Seguiment de Títol (IST/ISPD) a remetre a l’AQU. 

 ESADE_D2_04: Procés per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de Centre (ISC): és 
ordenar i coordinar les activitats i els responsables involucrats en l’elaboració dels Informes 
de Seguiment de Centre (ISC) a remetre a l’AQU. 

 MSGIQ‐ URL‐FT‐D2/03: Procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull 
participa de forma sistemàtica en el seguiment, revisió i millora de totes les titulacions 

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad
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oficials que s’imparteixen als centres de la URL para garantir la satisfacció dels seus grups 
d’interès. 

 MSGIQ-URL-FT-D2/04: Procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull 
participa de forma sistemàtica en l’aprovació i implementació de les modificacions de  
titulacions oficials que s’imparteixen als centres de la URL. 

El procés lligat a l’acreditació de les titulacions és: 

 ESADE_D2_03: Procés d’acreditació de títols: coordina les activitats relacionades amb 
l’acreditació de les titulacions oficials i n’assegura un desenvolupament satisfactori. 

 MSGIQ- URL-FT-D2/05: Procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull porta 
a terme el recolzament als centres per garantir la renovació de l’acreditació de totes les 
titulacions oficials que s’imparteixen als centres de la URL. 

Pel que fa a la documentació lligada a aquests processos, a la intranet d’ESADE hi podem trobar 
tota la informació i documentació rellevant i important per tal de coordinar el complert 
desenvolupament dels programes, des del disseny inicial fins al seguiment un cop estan en 
funcionament.  

http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comit%C3%A9%20d
e%20Curr%C3%ADculums.aspx?idMenu=menu 

 

3.3.2 El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants 
per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la 
satisfacció dels grups d’interès. 

La satisfacció dels grups d’interès, especialment alumnes i professorat ha estat un dels eixos 
fonamentals d’aportació de valor en tots els procediments inclosos dins del Manual del SGIQ.  

La recollida dels resultats de satisfacció al programa es mesuren a través de tres instruments:  

 l’enquesta d’assignatura/professorat que responen els estudiants al final de cadascuna de 
les assignatures cursades;  

 l’enquesta d’experiència de programa o final de programa que responen els estudiants al 
finalitzar l’últim semestre dels seus estudis al programa;  

 l’enquesta d’experiència docent que respon el professorat que ha impartit assignatures 
com a titular a finals de cada curs acadèmic.  

La satisfacció junt amb els resultats d’aprenentatge han estat les causes principals de canvis i 
millores en els diferents programes. Per aquesta raó, des del curs 2014-15, cada actor inclòs en 
el procés d’ensenyament-aprenentatge té a la seva disposició els resultats de les enquestes que 
li pertoquen, a nivell agregat i en detall (sempre tenint en compte la LOPD). 

http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/reporting_enc.aspx 

Així doncs, el procés lligat a la recollida d’informació i resultats és:  

 ESADE_D6_01: Procés de recollida informació: coordina la recollida d’informació en els 
diferents passos del procés formatiu, per conèixer el funcionament del desenvolupament 
del títol i el grau de satisfacció dels grups d’interès, en especial dels que més hi participen, 
alumnat i professorat, i analitzar així els resultats per a introduir millores, si s’escau. 

 MSGIQ- URLFT-D6/01: Procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull 
coordinarà la recollida i anàlisis de la informació, i el seguiment, revisió i millora dels 

http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comit%C3%A9%20de%20Curr%C3%ADculums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/WEB%20SA%20PAS/Comit%C3%A9%20de%20Curr%C3%ADculums.aspx?idMenu=menu
http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/reporting_enc.aspx
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resultats d’inserció laboral i de satisfacció dels estudiants de primer i últim curs. A partir 
d’aquest anàlisi, el procediment indica quina repercussió tenen aquests resultats en els 
objectius biennals i propostes per a la millora de la qualitat acadèmica-docent i com es 
realitza el seguiment d’aquests. 

 

3.3.3 El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que 
s’utilitza per a la seva millora contínua. 

Anualment es revisa el Manual del SGIQ tal com s’indica en el procediment ESADE_D0_01 Procés 
de millora del Manual SGIQ, i s’han anat realitzant adaptacions i modificacions per adequar-los 
als canvis i millores  que el centre ha anat implementant. 

A partir d’aquesta revisió, la Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes (Q&DP), 
elabora un informe de seguiment biennal del Manual SGIQ, on la Unitat de Qualitat i Innovació 
Acadèmico-docent de la Universitat Ramon Llull (UQIAD-URL) elabora un informe de devolució 
on detalla la valoració de les accions realitzades pel centre, en aquest cas, la Business School i 
Facultat de Dret, per garantir la implantació, revisió i millora del seu SGIQ , el disseny del qual 
va ser avaluat de manera positiva per la Agència de Qualitat del Sistema Universitari (AQU) de 
Catalunya l’any 2008. 

A l’inici del curs 2014-15 es va aprovar una nova versió per tenir en compte diversos canvis 
organitzatius que es van implementar des de la Direcció d’ESADE.  

La revisió del procés es lidera des de Q&DP i es contrasta amb els agents dels diferents 
processos. És rellevant comentar que ja des de l’any 2000 ESADE està immersa en diferents 
processos d’acreditacions de qualitat, per la qual cosa la inclusió del Manual del SGIQ i la seva 
millora constant han aportat noves metodologies i processos que han pogut ser usades amb èxit 
en la resta d’acreditacions. 

Així doncs, el procés lligat a la revisió periòdica del Manual SGIQ és: 

 ESADE_D0_01: Procés de seguiment, revisió i millora del Manual del SIGQ d’ESADE: 
estableix la sistemàtica per al seguiment, la revisió i la millora del propi Manual de SGIQ per 
a la millora contínua. 

 MSGIQ-URLFT-D0/02: Procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull 
coordinarà el seguiment, revisió i millora del Manual de Processos (SGIQ) dels Centres de 
la Universitat Ramon Llull a partir de la seva participació en el programa AUDIT. 

 MSGIQ-URLFT-D0/03: Procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull 
analitza, revisa i millora els processos que contemplen aquells aspectes transversals de 
garantia de qualitat i que reforcen i complementen el disseny del SGIQ dels centres. 

Cal destacar que en tots els processos inclosos en el Manual del SGIQ també disposa del suport 
de la unitat UQIAD-URL. (http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-
innovacio-academicodocent) 

 

Valoració de l’assoliment d’aquest estàndard per a cadascuna de les titulacions incloses en 
aquest informe: 

L’estàndard 3 s’assoleix vers l’excel·lència ja que el Manual del SGIQ disposa de tots els 
processos requerits i han estat implementats i revisats amb èxit i amb implicació de tots 
els grups d’interès.  

http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
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3.4 Adequació del professorat al programa formatiu 
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.  

3.4.1 El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per 
les titulacions del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si 
escau, professional.   

El professorat és la clau de l'èxit d'ESADE. Els nostres professors es distingeixen perquè 
mantenen un contacte molt directe amb el món de l'empresa, i de les organitzacions, i també 
perquè són experts de prestigi en els camps d'especialitat respectius. Tenen una experiència 
professional sòlida, una activitat de recerca i de consultoria intensa i una perspectiva global, 
amb la qual cosa contribueixen a millorar les pràctiques professionals i el lideratge actual i el del 
futur. 

Entre els indicadors que recolzen l’anterior, destaquem que dels 122 professors del Claustre del 
centre “Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses ESADE” en el curs 2015-16, el 78% 
són doctors i el 20% internacionals. A més, d’entre els 25 professors internacionals, 23 són 
doctors, la qual cosa afecta negativament el rati de professorat acreditat. Si prescindim del 
professorat internacional, 51 dels 72 doctors tenen acreditació, és a dir un 71%. Encara, molt 
del professorat té una experiència professional rellevant com es pot veure en els seus Faculty 
Bio publicats a la web d’ESADE. Si calculem aquestes dades en EDP’s el Claustre està format per 
113,36 professors dels quals el 79% són doctors, i d’entre aquests el 64% tenen acreditació. 

El professorat de la Business School d’ESADE està organitzat per departaments acadèmics, que 
integren les grans àrees de Management. Entre els 122 professors que constitueixen el Claustre 
de Professorat de la Business School, tenen representació més de 14 nacionalitats. 
Addicionalment, en els programes d'ESADE participen més de 250 professors externs i 
col·laboradors acadèmics i més de 25 professors visitants, majoritàriament internacionals. 

A través de l’enllaç següent es poden accedir als currículums del professorat organitzats per 
departaments acadèmics on es pot visualitzar la seva experiència professional i de recerca:  
http://www.esade.edu/web/cat/faculty-research/faculty 

L’Estatut i el reglament del professorat d’ESADE són el marc de referència per a la política de 
professorat, que estan a la intranet d’ESADE (requereixen usuari): 

Estatut Professorat: 

http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Documentacin%20Institucional/Estatut_del_Pr
ofessorat_2011_cat.pdf 

Reglament del Professorat: 

http://myesade.esade.edu/es/pas/dipqa/Procesos/Reglament%20del%20Professorat%20d'ES
ADE.pdf 

Per a més detall, es pot consultar a la web de programa el desplegament del pla d’estudis,  
l’assignació de professorat i departament acadèmic dins les guies docents. 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) http://www.esade.edu/ca/programes/graus/grau-direccio-empreses 

Màster en Innovació i Iniciativa 
Emprenedora  (MIE) 

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-
entrepreneurship 

Màster Universitari en Finances (MF) http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance  

Màster Universitari en Direcció i 
Gestió d’Empreses (MBA) 

http://www.esade.edu/ftmba/eng  

 

http://www.esade.edu/web/cat/faculty-research/faculty
http://myesade.esade.edu/es/pas/secrtecnica/Documentacin%20Institucional/Estatut_del_Professorat_2011_cat.pdf
http://myesade.esade.edu/es/pas/dipqa/Procesos/Reglament%20del%20Professorat%20d'ESADE.pdf
http://www.esade.edu/ca/programes/graus/grau-direccio-empreses
http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/FORMACION/Brochure_MIE_2012.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/FORMACION/Brochure_MIE_2012.pdf
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-entrepreneurship
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance
http://www.esade.edu/ftmba/eng
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Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

Dels 106 professors que participen en el programa de Grau (BBA), 64 són doctors, és a dir un 

60% en termes absoluts, dels quals el 64% tenen acreditació.  

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

  
2015-16 

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. 
Ajud.Doctor 

URL 
Total 

% 
Professor 
acreditat 

(ANECA/A
QU) 

Doctors 7 28 22 5 2 64 64,1% 

No doctors 0 0 0 42 0 42 0% 

TOTAL 7 28 22 47 2 106 38,7% 

 
Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i 
doctorat 

 2015-16 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. Ajud. 
Doctor URL 

Total % HIDA 

Doctors 502,25 2355,25 1720,75 452,25 97,5 5128 63,1% 

 No doctors 0 0 0 2993,75 0 2993,75 36,9% 

TOTAL 502,25 2355,25 1720,75 3446 97,5 8121,75 100,0% 

Valorem molt positivament tant l’evolució del nombre de doctors respecte del total de 
professorat que intervé en el grau, així com el percentatge d’hores de impartició de docència 
realitzada per doctors (%HIDA). En el punt 5 d’aquest ISC, en resposta a les valoracions del CEA, 
es fa una comparativa de les dades de professorat dels dos anys següents al moment de 
l’acreditació. 

 

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2015-16 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. 
Ajud.Doctor 

URL 
Total 

% 
Professor 
acreditat 

(ANECA/A
QU) 

Doctors 3 17 9 1 2 32 63% 

No doctors 0 0 0 10 0 10 0% 

TOTAL 3 17 9 11 2 42 48% 
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Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i 
doctorat 

 2015-16 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. Ajud. 
Doctor URL 

Total % HIDA 

Doctors 51 567,25 61 49,5 52 780,75 69,4% 

No doctors 0 0 0 344,97 0 344,97 30,6% 

TOTAL 51 567,25 61 394,47 52 1125,72 100,0% 

El MIE es basa en una gran quantitat de coneixements en gestió i empresa i coneixements de 
caràcter més pràctic. En comparació amb altres estudis, la innovació i l'esperit emprenedor són 
estudis molt joves. Aquests coneixements no estan codificats en els llibres de text, com en altres 
camps. Per tant, és important treballar amb les persones que hi participen i tenen experiència 
substancial en el camp de l’emprenedoria i de la creació d’empreses. Aquest fet planteja reptes 
a nivell de professorat, ja que necessitem professionals amb una formació acadèmica sòlida i 
rigorosa, així com pràctica pel que fa a la tècnica i les pràctiques recents. Trobar professorat amb 
aquest perfil concret és un repte per la Direcció de Programa. S’està treballant amb les 
Direccions de Departaments i amb el Deganat de Professorat per contractar nou professorat que 
acompleixi els perfils requerits. 

Les xifres i percentatges del professorat al programa durant el curs 2015-16 mostren que hem 
de seguir treballant per augmentar el nombre de professorat doctor que imparteix docència al 
programa. És per aquesta raó que ja durant el curs 2015-16 s’ha treballat i fet canvis per millorar 
aquestes xifres de cara al curs 2016-17. Aquesta millora al programa queda reflectida i detallada 
en el pla de millora de la titulació.  

 

Màster Universitari en Finances (MF) 

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2015-16 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. 
Ajud.Doctor 

URL 
Total 

% 
Professor 
acreditat 

(ANECA/A
QU) 

Doctors 3 17 9 1 2 32 63% 

No doctors 0 0 0 12 0 12 0% 

TOTAL 3 17 9 13 2 44 45% 

Tal com s’explicita a la memòria del MSc in Finance el programa té per objectiu preparar als seus 
participants per a que siguin capaços de desenvolupar amb èxit la seva carrera professional en 
l’àmbit de la gestió financera de l’empresa fent un ús adequat dels instruments financers 
prenent decisions responsables sobre els mercats”  (pàgina 1 de l’apartat de justificació).  

També a les competències s’insisteix en el caràcter pràctic i professionalitat del programa. Així 
per la necessària consistència entre totes les dimensions del programa i per tal de garantir el 
seu objectiu el programa requereix una representació rellevant de professors doctors i també 
acreditats, però de la mateixa manera es constata la importància de comptar amb professorat 
amb experiència com a professionals de la disciplina en actiu. 
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Tenint en compte les dades de la taula 4.1, confirmen un bon equilibri entre els diferents perfils 
docents que requereix el programa per tal d’assolir els seus objectius d’aprenentatge amb un 
total d’un 73% de professors doctors (32 sobre el total de 44), dels quals un 63% estan acreditats 
per l’ANECA o l’AQU. 

 
Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i 
doctorat 

 2015-16 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. Ajud. 
Doctor URL 

Total % HIDA 

Doctors 51 531,25 285 13,5 55 935,75 70,1% 

No doctors 0 0 0 399,5 0 399,5 29,9% 

TOTAL 51 531,25 285 494 55 1335,25 100,0% 

L’anàlisi de les hores impartides de docència ens mostra que els professors doctors al programa, 
que representen un 73% del professorat, són responsables del 70,1% de les hores de docència 
impartides. Aquest indicador està en línia amb el comentari anterior sobre la necessitat de 
trobar un equilibri entre els perfils acadèmics i els professionals per tal de garantir els objectius 
del programa. 

Encara que el més important per Direcció de Programa és que cada professor sigui diferent i que 
exigeixin en cada curs una nova manera d’afrontar i resoldre problemes en entorns nous o poc 
coneguts dins d’un context financer, valorem però molt positivament la capacitat del 
professorat doctorat per realitzar investigació rigorosa i la seva aportació a la construcció del 
coneixement. És per aquest motiu que continuarem treballant en fomentar hores de docència 
impartides pel professorat doctor.  

 

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular 

URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. 
Ajud.Doctor 

URL 
Total 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 3 14 7 3 1 28 57% 

No doctors 0 0 0 16 0 16 0% 

TOTAL 3 23 10 19 1 44 36% 

Altres: Professorat visitant, becaris, etc. 

El nombre de professors que han impartit classes al programa MBA acreditats per ANECA o AQU 
és del 57% dels docents involucrats al programa.  

Des de ESADE, i donada la naturalesa molt internacional del programa MBA (amb 48 països 
representats), s'està fent un gran esforç per reclutar professorat internacional amb l’objectiu de 
donar resposta a les necessitats a l'aula. Tot i que es convida a tots el professorat a acreditar-se 
el més ràpidament possible per l’AQU o per l’ANECA, es tracta d’un procés que porta uns anys a 
poder completar-se, fet que es tradueix en un percentatge inferior al desitjat. 

 
  



 

3. Estàndards i criteris d’avaluació 

Informe de Seguiment de Títol 2015-16  Pàg. 29 
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes – Q&DP 
Centre ESADE – Business School 
   

Taula 4.2 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i 
doctorat 

MBA 
Prof. 

Catedràtic 
URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular 

URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. 
Ajud. 

Doctor 
URL 

Total % HIDA 

Doctors 167 749,75 591,75 181,75 3 1693,25 67,7% 

No doctors 0 0 0 809,25 0 809,25 32,3% 

TOTAL 167 749,75 591,75 991 3 2502,5 100% 

El nombre d'hores impartides per professors doctors suposa un total del 67,7% del total de 
docència. Aquest percentatge proper al 30% de docents no doctors és a causa de la necessitat  
d’incloure directius i professionals en actiu a l’experiència acadèmica, donada la naturalesa del 
títol MBA. Aquesta alta participació de directius i practitioners ens permet que els alumnes 
aconsegueixin un coneixement actualitzat des de l'àmbit de la teoria, i també de les últimes 
tendències al món de la pràctica. A més, les aportacions d'aquests directius són altament 
valorades pels alumnes, ja que els permeten entendre l'aplicació de molts dels conceptes i 
teories que es treballen en les diferents assignatures del Màster. Així o tot es detecta la 
necessitat de seguir treballant en l’increment de professorat doctors i acreditats, tal com es 
proposa en el pla de millora. 

  

3.4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.  

Rati de professors per alumne de tota la Business School és de : 

 Professorat de Claustre Alumnes Rati 

BUSINESS SCHOOL 122 2.259  1/18 

Dades actualitzades a data 30/09/2016. 

Rati que es considera adequat segons la normativa vigent. 

El percentatge de professorat a ple temps respecte el professorat a dedicació parcial és del 66%, 
rati també adequat segons la normativa. 

S’ha establert el criteri següent: al professorat amb més dedicació se li assignen aquelles 
assignatures amb contingut més especialitzat i al professorat en actiu professionalment, 
habitualment a dedicació parcial, el contingut més pràctic. 

La tutorització dels TFG/TFM s’assigna en funció de les experteses dels docents amb la qual cosa 
es garanteix la seva dedicació i interès en el procés d’elaboració del Treball Final. 

Prenent com a indicador, i des de la percepció dels estudiants, les enquestes relatives al grau de 
satisfacció amb el professorat, els resultat  per aquest darrer curs 2015-16 són els següents: 

Satisfacció Global Professorat 
(Escala de l’1 al 7) 

BBA MIE MF MBA 

Global assignatures 5,9 6,0 6,0 5,7 

Assignatures obligatòries 5,6 5,8 5,4 5,5 

Assignatures optatives  6,3 6,3 6,3 6,0 

Aquests indicadors mostren la línia de rigor i professionalitat que segueix el centre en tots els 
seus programes. La satisfacció dels participants amb el professorat dels programes és molt alta, 
la qual cosa assegura els nostres estudiants una experiència acadèmica i educativa excel·lent.  
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En general la valoració de les assignatures optatives és millor ja que els estudiants les trien, són 
de caràcter més pràctic i, estan orientades a la formació especifica. Les assignatures obligatòries 
acostumen a ser a la vegada que les més importants per adquirir una base fonamental, les més 
exigents. En resum, podem afirmar que la dedicació del professorat es tradueixen en una 
percepció positiva sobre la seva tasca per part dels estudiants. 

 

Taula 4.5 Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a Temps Complert) 

  2015-16 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 1/29 

Màster en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 1/8 

Màster Universitari en Finances (MF) 1/17 

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 1/13 

 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

L’indicador que ens dóna la relació entre els ECTS totals de la titulació considerant el nombre 
total d’alumnes del curs i la dedicació rebuda per part del professorat docent i d’investigació a 
temps complert és favorable. 

 

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

El rati 1/8 pel que fa a la proporció professorat/estudiant és molt bo. A més a més, podem 
destacar l’estreta relació que existeix entre professorat i estudiants, i el suport que els estudiants 
reben del professorat i col·laboradors acadèmics en activitats extracurriculars que milloren 
encara més l’experiència i el procés d’aprenentatge. Aquest aspecte és clarament un dels punts 
més forts del programa. Creiem, però, que aquesta estreta relació és important per un programa 
com el MIE, ja que es focalitza en casos reals i el procés d’aprenentatge normalment requereix 
més dedicació.  

 

Màster Universitari en Finances (MF) 

El rati ETC és favorable en el cas del MSc in Finance mostrant que per cada professor docent i 
investigador tenim 17 estudiants. Aquest rati permet que el professorat atengui les necessitats 
i diversitats que es troba a l’aula de manera adequada.  

 

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 

La relació entre estudiants i professorat al MBA durant l'any acadèmic 2015-16 ha estat de 13. 
Aquest ràtio mostra la importància que s’atorga des de ESADE al desenvolupament d'un 
ensenyament personalitzat, que permeti una major relació entre professor i alumne. 

A més de les assignatures obligatòries, l’MBA compta amb un gran nombre d'assignatures 
optatives i altres activitats docents per aprofundir en coneixements específics. Totes elles 
permeten a l'alumne personalitzar i aprofundir en la seva experiència acadèmica. Aquesta 
varietat d'opcions incrementa el nombre de professorat expert en diferents àrees i disciplines 
implicats, la qual cosa suposa una millora del ràtio alumne/professor. 

 

http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/FORMACION/Brochure_MIE_2012.pdf


 

3. Estàndards i criteris d’avaluació 

Informe de Seguiment de Títol 2015-16  Pàg. 31 
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes – Q&DP 
Centre ESADE – Business School 
   

3.4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat 
docent i investigadora del professorat. 

El Claustre de Professorat participa de manera activa en la millora continua de la seva qualitat 
docent. Volem destacar l’esforç que s’està fent per adaptar-se a les noves metodologies i al perfil 
dels estudiants cada cop més internacional i divers.  

En aquest sentit, el centre crea el nou Programa de Desenvolupament del Professorat pel que 
fa a l’activitat docent, que s’articula a partir del curs 2014-15 al voltant del Centre d’Innovació 
Educativa (CEI) d’ESADE.  El CEI està duent a terme una labor fonamental en aquest procés de 
formació contínua del professorat, mitjançant una sèrie d’accions que es proposen des del 
centre (seminaris, assessorament personalitzat, mentoring...), i que s’emmarquen en les línies 
d’actuació següents:  

 Assegurament de l’eficàcia docent 

 Innovació docent 

 Contribució a la filosofia educativa de les titulacions 

 Contribució a la missió d’ESADE de formar directius i directives socialment responsables  

 Diversificació de la docència 

Totes les accions que proposa al centre i que es poden consultar a la intranet específica de 
professorat, estan obertes a la participació del professorat, i només algunes estan especialment 
dissenyades per un segment específic. Entre aquestes es troben, en primer lloc, les accions 
vinculades a l’assegurament de l’eficàcia docent que s’adrecen, d’una banda, a les noves 
incorporacions del professorat, oferint formació introductòria sobre l’aproximació a 
l’ensenyament i a l’aprenentatge que es proposa a ESADE i, de l’altra, a aquell professorat que, 
en funció de les seves necessitats, pugui trobar interessant treballar algun aspecte específic. En 
segon lloc, les accions relatives a la diversificació de la docència s’adrecen a aquell professorat 
a qui es vol convidar a implicar-se com a docent en titulacions en les que no ha impartit docència 
amb anterioritat, amb l’objectiu d’oferir-los la informació i el suport necessaris per a que la seva 
incorporació sigui el màxim d’efectiva possible. El CEI manté actualitzada la seva web a disposició 
del professorat (requereix usuari):  

http://myesade.esade.edu/es/pas/cie/Paginas/default.aspx?idMenu=listamenu 

El portafoli d’accions a disposició del professorat inclou: trobades per promoure la compartició 
d’experiències docents entre el professorat, tallers i cursos sobre metodologies docents, 
seminaris i cursos sobre la temàtica d’anglès per a la docència, dinàmiques d’observació de 
classes entre companys/es professors/es de diferents departaments acadèmics, seminaris sobre 
tecnologia per l’educació i creació de continguts,  i dinàmiques de treball conjunt entre parelles 
de professorat en clau de mentoring. Setmanalment el professorat rep per correu electrònic el 
calendari de les properes accions. 

La participació del professorat d’ESADE a aquestes accions s’ha anat consolidant al llarg del 
temps. El curs 2015-16, 92 professors de la Business School han participat com a mínim a una 
de les activitats organitzades en el marc del Programa de Desenvolupament del Centre 
d’Innovació Educativa.  

Amb l’objectiu de produir, impartir i consolidar continguts de coneixement d’alta qualitat, i 
proporcionar als nostres estudiants la capacitat per discernir en entorns complexes, ESADE 
aposta per un model d’experiència educativa singular, innovadora i transformadora.  

El Vicedeganat de Professorat d’ESADE avalua anualment el rendiment docent de tot el seu 
professorat a partir de les enquestes realitzades pels estudiants, de les avaluacions fetes pels 

http://myesade.esade.edu/es/pas/cie/Paginas/default.aspx?idMenu=listamenu
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responsables de departament, memòria acadèmica i informes d’autoavaluació. Amb tota 
aquesta documentació el Vicedeganat es reuneix personalment amb cadascun del professorat 
avaluat per comentar i reflexionar sobre el seu rendiment. 

A més, el Vicedeganat de Professorat d’ESADE juntament amb la Direcció de Qualitat i 
Desenvolupament de Programes dóna recolzament i ajuda al professorat per a que acompleixi 
amb el programa DOCENTIA de la Universitat Ramón Llull que ha estat recentment acreditat. 

 

 
Valoració global de l’assoliment d’aquest estàndard: 

L’estàndard 4 s’assoleix ja que en els quatre programes el professorat disposa de la 
qualificació acadèmica, dels reconeixements externs i de l’experiència adequada per al 
desenvolupament d’una formació de qualitat. A més, l’estructura de la plantilla i el 
nombre de professorat són adients per impartir les assignatures i atendre els estudiants 
amb èxit. Tot el professorat disposa de suport institucional per desenvolupar i millorar 
la qualitat de la seva activitat docent i investigadora. Els estudiants estan altament 
satisfets amb la competència docent, l’experiència i l’atenció del professorat. 
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3.5 Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge 
de l’alumnat.  

3.5.1 Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 
d’aprenentatge i els d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat 
laboral.  

Entre els serveis d’orientació acadèmica que es duen a terme en els diferents programes, 
distingirem les activitats que van dirigides als estudiants de nou ingrés i que són prèvies a l’inici 
dels cursos, i aquelles que van destinades a tots els estudiants i es realitzen durant el curs. 

Així mateix, els serveis d’orientació professional es diferencien entre aquells oferts als estudiants 
dels programes, a càrrec del Servei de Carreres Professionals (SCP), i els que van  dirigits als 
graduats, els quals són oferts pel servei d’ESADE Alumni. 

A la Directriu 3 del Manual del SGIQ, s’explicita com ESADE desenvolupa els seus programes 
formatius per afavorir l’aprenentatge de l’estudiant. En concret, es detalla en el Procés de 
Tutorització i el Procés d’Orientació Professional. 

 

Serveis d’orientació acadèmica 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

Pla d’Acció Tutorial 

Durant la setmana del 7 de setembre del 2015 va tenir, com cada any, la Jornada/Setmana 
d’introducció amb l’objectiu de donar la benvinguda als nous estudiants, presentar-los el pla 
d’estudis i la filosofia i valors que hi ha darrera del programa i la institució, que es coneguin entre 
ells, i coneguin diversos professors que tindran al llarg del grau. Per aconseguir això es van fer 
activitats a l’aula i fora de l’aula, exercicis individuals i exercicis en equips. 

Per altra banda, qualsevol alumne del grau té tres referents que el poden assessorar. Per un 
costat, hi ha el programme manager que té cada secció i que dóna suport a l’alumne respecte a 
qualsevol procediment del programa (matriculació, canvis de matrícula, calendaris, problemes 
d’assistència, etc). En un segon nivell i en especial els alumnes de primer de grau disposen la 
figura de l’academic advisor que els acompanya en el procés d’adaptació a la universitat. En un 
tercer nivell es troba la figura del tutor acadèmic, figura que fan alguns alumnes escollits de 
segon amb alumnes de nous en quatre matèries de primer –Matemàtiques, Estadística, 
Economia I i Economia II. Els tutors acadèmics (alumnes de segon curs) tenen un professor que 
els acompanya ajudant-los a desenvolupar la seva tasca. Aquesta activitat s’ha valorat molt 
positivament tant en el sentit que ajuda a reduir el nombre de suspensos, com en sentit 
d’integració, ja que s’afavoreix a que alumnes de primer i segon es coneguin.  

Finalment, pensant en els alumnes de la secció internacional i d’intercanvi, des del curs 2015-16 
es va crear una figura dedicada a donar-los suport amb tots els tràmits administratius (serveis 
mèdics, legals, allotjament, bancaris, etc.) que implica la seva estada a ESADE. 

 

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) i Màster Universitari en Finances 

(MF) 

Pla d’Acció Tutorial 

El PAT dels MSc’s es troba detallat a la web de Programa. En general, els PAT’s inclouen activitats 
i trobades dels estudiants amb els seus tutors, el professorat, la direcció de programa i/o amb 
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exalumnes del programa amb l’objectiu d’ajudar en el procés d’integració dels estudiants al 
centre i al programa i, assessorar i orientar en el seu desenvolupament professional. 

Accions d’acompanyament i assessorament especifiques pels alumnes del Màster Universitari en 
Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

Addicionalment a les activitats del PAT, s’han definit una sèries d’accions i assessorament pels 
alumnes del MIE , on destaquem les següents: 

 Els estudiants del MIE tenen el seu propi espai anomenat E-Garage, en el qual es poden 
reunir abans o després de les classes, ja sigui per treballar temes o treballs relacionats amb 
alguna assignatura o en els seus propis projectes personals. A l’E-Garage els estudiants 
compten amb el suport de personal dedicat exclusivament a resoldre dubtes i preguntes, 
sobretot relacionades amb el món de l’emprenedoria. 

 En el programa es realitzen sessions quinzenals, on els estudiants del MIE poden trobar-se 
amb companys d’altres programes i universitats  amb més backgrounds tecnològic o de 
business. Aquestes trobades creen un ambient informal on es poden discutir les seves idees 
professionals, rebre consells, .... 

 Trobades entre la Direcció de Programa i els delegats de classe per discutir problemes que 
puguin sorgir al llarg del curs acadèmic i recollir comentaris generals per part de l’alumnat.  

Accions d’acompanyament i assessorament especifiques pels alumnes del Màster Universitari en 
Finances (MF) 

Per assolir uns serveis d’orientació acadèmica efectius de cara a donar el suport adequat al 
procés d’aprenentatge es va definir un seguit d’accions d’acompanyament i assessorament 
especifiques pels alumnes del MSc in Finance que complementen el PAT del MSc. Aquestes 
accions es van dissenyar desprès d’analitzar a fons el perfil de l’alumnat al programa i les seves 
necessitats i inquietuds. Entre les accions caldria destacar les següents: 

 Reunió reduïda a l’inici del programa entre els alumnes provinents de backgrounds 
diferents a Business and Administration i la Direcció de Programa per tal de compartir 
expectatives i establir una relació propera. 

 Es van definir al programa uns itineraris opcionals i orientatius que permeten als alumnes 
conèixer la trajectòria que han de seguir respecte la part del programa a la qual tenen 
opcions (assignatures optatives) per tal d’aprofundir en determinades àrees rellevants 
vinculades a la seva especialització en finances. A partir de l’anàlisi dels interessos dels 
alumnes i de les oportunitats des d’un punt de vista de col·locació professional es van 
definir dos itineraris, un més orientat cap a la direcció financera de corporacions no 
financeres, incloent temes com el Management Accounting, Taxation, Operational 
Financial Management ; i un segon orientat als participants més interessants en l’àrea 
d’inversions i gestió d’actius així com serveis financeres, banca comercial i assegurances. 
Aquest segon itinerari inclou temes com Risk Management, Asset Pricing i Venture Capital. 
Aquests itineraris d’orientació han tingut una acollida molt positiva per part dels estudiants. 

 Participació del professorat de les assignatures del primer semestre a la sessió acadèmica 
durant la setmana de benvinguda. Aquesta activitat permet als alumnes conèixer el 
programa en profunditat, així com part de l’equip del professorat i tot el contingut 
acadèmic des de l’inici i els ajuda a tenir una visió més general del programa. 

A més, s’ha creat una web de programa per tal de facilitar als alumnes l’accés a tota la informació 
més rellevant: persones de contacte i horari d’oficina, detalls del programa que es van 
actualitzant periòdicament com el calendari, seccions, distribució dels alumnes a classe, 
esdeveniments, mòduls complementaris, documents com la Presentació i Regulació de 
Programa, itineraris opcionals, informació sobre els delegats de classe, vídeos d’activitats,... 
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Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 

 
Pla d’Acció Tutorial 

Comprovada la seva eficàcia i la satisfacció per part dels alumnes, es consolida el programa de 
tutories ja existent, que s’ofereix sobretot durant el primer curs i inclou els següents elements: 

1) Tutories d’idiomes abans de l’inici de curs: donada la diversitat de nacionalitats representada a 
l’aula i ja que el programa s’imparteix íntegrament en anglès, s’ofereix als alumnes que així ho 
desitgin una setmana intensiva de reforç de l’idioma anglès per tal d’assegurar una millor 
adaptació a l’exigència de les classes. 

2) Tutories durant el primer trimestre: s’ofereixen sessions voluntàries de tutoria en les 
assignatures quantitatives ja que són les que representen una dificultat més elevada per als 
estudiants. Aquestes tutories s’ofereixen setmanalment durant els primers tres mesos del curs 
en els casos de Accounting i Applied Quantitative Methods. 

3) Tutories en les dinàmiques de grup: tenint en compte la importància del treball en grup dins del 
programa s’ofereix als grups de treball que ho necessitin, el suport d’un tutor per ajudar en les 
dinàmiques de treball del grup. 

4) Setmana de benvinguda: en la seva primera setmana al programa, els alumnes passen per una 
pla d’acollida que els permet conèixer els diferents departaments/unitats amb els que 
interactuaran durant el programa i que impacten directa o indirectament en la seva experiència 
acadèmica. La setmana finalitza amb un dia d’activitats en equip que, tenint en compte la 
diversitat de perfils d’alumne (nacionalitat i circumstàncies personals), pretén construir un sentit 
de pertinença i uns vincles entre els propis alumnes que facilitin la integració en aquest nou 
context des del primer moment. 

5) Setmana d’Introducció: en la seva segona setmana al programa, s’exposa els alumnes a una sèrie 
de sessions impartides per docents de molt prestigi a la institució que tracten una sèrie de temes 
molt diversos. L’objectiu no es centra a nivell de continguts/conceptes sinó que pretén exposar 
els alumnes a les molt diverses metodologies que experimentaran durant el programa (sessió 
magistral, simulació, role play, mètode del cas...) 

6) Servei d’acompanyament constant: tot l’equip de la Direcció de Programa està en constant 
contacte amb els alumnes per oferir-los l’acompanyament i assessorament que necessitin en 
àmbits molt diversos. Tant Programme Management com el Servei de Carreres Professionals 
com el Departament d’Admissions estan disponibles via email o cita concertada amb els alumnes 
que així ho requereixin. 
 
 
Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral 
 
ESADE compta amb el Servei de Carreres Professionals (SCP), integrat per un equip especialitzat, 
amb amplis coneixements i estret contacte amb el món professional.  
SCP treballa en estreta col·laboració amb les empreses més importants del món i organitza 
activitats durant tot l’any per donar a conèixer les últimes novetats en reclutament i tendències 
del mercat. Per proporcionar un valor màxim durant les sessions d’orientació, l’equip de SCP 
està organitzat per sectors; on cada grup comparteix els seus coneixements i la seva experiència 
en la seva àrea d’especialització de manera eficient.  

El SCP d’ESADE és altament accessible i ofereix atenció personalitzada en tots els processos 
d’orientació professional i de recerca de feina. L’objectiu final és aportar coneixements als 
candidats sobre estratègies eficaces de cerca de feina; entrevistes amb èxit; principals indústries 
contractants; networking social i professional com a font d’oportunitats professionals; com fer 



 

3. Estàndards i criteris d’avaluació 

Informe de Seguiment de Títol 2015-16  Pàg. 36 
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes – Q&DP 
Centre ESADE – Business School 
   

servir l’àmplia gama de recursos disponibles a ESADE i gestió proactiva del desenvolupament 
professional, tant a curt com a llarg termini.  

Concretament, SCP treballa amb els alumnes del programa a nivell individual amb entrevistes 
individuals de definició d’objectius, definició de l’estratègia de recerca, comprensió del mercat 
etc. Es detallen a continuació algunes de les accions dutes a terme:  
 

 Strategy Meeting: sessió inicial individual obligatòria en la que l’alumne, juntament amb un 
Associate Director del Servei de Carreres Professionals (SCP), defineix un mapa de ruta a 
nivell professional amb objectius definits de cara a la finalització del Programa (quin és el 
meu punt de partida, cap a on vull anar i com arribar-hi). 

 Follow-up meetings: reunions voluntàries entre alumne i Associate Director per revisar la 
situació en la que es troba l’alumne i si cal reorientar l’estratègia professional. Es pot accedir 
a un número il·limitat de sessions tant amb el director associat del sector d’interès com 
amb qualsevol altre Associate Director amb coneixement rellevant per al pla B o C de 
carrera professional.  

 Mock interviews: sessions voluntàries on s’exposa a l’alumne a una simulació d’entrevista i 
es facilita i comenta feedback posteriorment. 

 Tutoria sectorial: sessió individual voluntària on l’alumne es reuneix amb un Associate 
Director especialista en un sector concret per rebre orientació professional sobre aquell 
sector d’interès per al pla de carrera A, B o C.  

 Tutories de revisió d’aplicacions: sessió individual voluntària en la que es revisen els 
documents que es presenten al aplicar a una vacant professional (Currículum Vitae i carta 
de presentació) 

 Formació sobre la preparació d’un CV excel·lent , que és el primer i excloent pas per a 
l’obtenció d’entrevistes amb empreses.  

 Sessions de formació relacionades amb la preparació per al procés de selecció, específiques 
de sector, empresa i àrea funcional. Són sessions teòriques i pràctiques. 

 
A nivell de grup es realitzen sessions enfocades a entendre les oportunitats del mercat laboral, 
a nivell de tendències de reclutament, països amb més oportunitats,… així como per conèixer 
amb detall les diferents opcions professionals a les que poden optar amb els seus estudis. 
S’organitzen sessions molt concretes i en grups reduïts per pràctica d’entrevistes sota estrès, 
assessment center,… Sempre amb l’objectiu d’ajudar a definir el seu objectiu professional així 
com practicar competències professional amb l’objectiu d’ésser un/a candidat/a competitiu en 
el mercat.  
 
A manera de resum, algunes de les activitats que organitza SCP per apropar els alumnes a 
l’entorn empresarial i professional són:  

 Career Forum : Anualment s’organitzen Fòrums de feina a ESADE, orientades a facilitar el 
contacte directe entre els reclutadors – empreses i institucions- i els alumnes. Una guia 
pràctica editada per ESADE i facilitada als estudiants prèviament al Fòrum facilita el 
seguiment d’aquests fòrums i les oportunitats professionals que les empreses participants 
han presentat als alumnes. Presentacions d’empreses i les seves oportunitats professionals 
oncampus durant tot el curs acadèmic . Durant tot el curs, empreses de diferents sectors 
venen a presentar les seves vacants, nacionals e internacionals als alumnes. 

 Accés al “Portal d’empreses i ocupació“ (ESADE.JOBS): gestió de candidatures, publicació 
d’ofertes de treball i pràctiques, on els alumnes poden enviar directament el seu CV per ser 
considerats candidats a aquestes ofertes de feina nacionals e internacionals. 

 Gestió de les pràctiques obligatòries o extracurriculars dels diferents programes, realitzant 
els convenis de cooperació educativa quan correspon. 
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 Publicació de Llibres de curricula, en format digital i distribució entre empreses, institucions 
i firmes nacionals i internacionals, que, a més, tenen accés des del Portal. L’objectiu es 
promocionar els perfils del alumnes per facilitar la seva ocupabilitat al finalitzar el 
programa. 

 Entrevistes al campus: es proporcionen sales d’entrevistes i serveis d’hospitalitat perquè 
les empreses puguin dur a terme part del seu procés de reclutament a les nostres 
instal·lacions.  

 
Es pot consultar el detall d’aquesta actuació institucional en la web del SCP:  
http://www.esade.edu/web/cat/career-services 

 

Indicadors satisfacció amb els sistemes de suport a l’aprenentatge 

Taula 5.1 Satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge  

Escala de l’1 al 7 BBA MIE MF MBA 

Tutories acadèmiques 4,6 5,6 5,1 5,3 

Accions d’orientació professional 4,5 5,0 5,0 4,42 

Valorem molt positivament l’indicador obtingut en tutories acadèmiques en els quatre 
programes, ja que reflexa l’esforç dels darrers cursos en millor el Pla d’Acció Tutorial per tal 
d’impactar positivament en la percepció que tenen els alumnes sobre el servei rebut. 

 

3.5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 
característiques de la titulació.  

ESADE compta amb tres campus, un situat a Barcelona (edificis 1, 2 i 3), un altre a Sant Cugat i 
el de Madrid. El campus d’ESADE a Sant Cugat, és on la Business School desenvolupa 
fonamentalment la seva activitat; el campus de Madrid i a l’edifici 3 on es desenvolupen els 
programes d’Executive Education; i a l’edifici 1 es troben la major part dels serveis acadèmics i 
la Facultat de Dret. 

 Ed. 1 Ed. 2 Ed. 3 St. Cugat Madrid Total 

Business School    6.324  6.324 

Executive Education   11.658  625 12.283 

Facultat de Dret 1.595  1.573   3.168 

Serveis acadèmics i oficines 2.064 152 2.537 5.361 155 10.269 

Forum 1.435     1.435 

E-Garage    233  233 

Biblioteca    841  841 

Altres 4.766 4.057 2.197 7.255 1.990 20.265 

Total (m2) 9.860 4.209 17.965 20.014 2.770 54.818 

 

Aules 

ESADE disposa en tots els seus campus de 100 aules modernes i totalment equipades amb 2.138 
llocs, així com 236 llocs en sales d’estudi. Les aules disposen d’un control domòtic que permet 
controlar totes les instal·lacions audiovisuals d’una forma intuïtiva. El professorat pot utilitzar la 



 

3. Estàndards i criteris d’avaluació 

Informe de Seguiment de Títol 2015-16  Pàg. 38 
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes – Q&DP 
Centre ESADE – Business School 
   

tecnologia com a recolzament de la docència a través d’equips com ara càmera de documents, 
pantalla tàctil, passador de diapositives, càmera de vídeo monitoritzada, micròfons i clickers. 

També, en totes les aules i en general, tots els espais dels campus es disposen d’endolls per als 
portàtils personals dels alumnes, i connexió wifi per als mateixos. A més, els alumnes tenen a la 
seva disposició un espai multimèdia amb les eines utilitzades en l’edició de vídeos, escàner i els 
medis necessaris per a treballar en el món multimèdia. Tota la comunitat d’ESADE disposa d’una 
targeta personal (TUI) amb la que pot identificar-se automàticament per a imprimir, fotocopiar, 
utilitza-la com a targeta moneder i tenir accés a les dependències d’ESADE segons el perfil 
(alumne, Professorat, PAS). 

ESADE disposa d’un equip de persones per a realitzar el manteniment preventiu de les aules i 
resoldre els problemes que puguin tenir l’alumnat i el professorat amb un ampli horari d’atenció 
a l’usuari. 

Biblioteques 

La biblioteca contribueix al desenvolupament de l'aprenentatge, la docència, la investigació i la 
formació contínua de la comunitat d'ESADE, adquirint, gestionant i posant a disposició del 
professorat, alumnat, investigadors i Alumni, els recursos i fonts d'informació més adequats a 
les seves necessitats. Especialitzada en management i dret, la biblioteca compta, a més a més, 
amb una important col·lecció de temes afins, com economia, negocis, sociologia, ciència política 
i relacions internacionals, entre d'altres. 

Té dues seus, una al Campus Barcelona-Pedralbes i l'altra al Campus Barcelona-Sant Cugat. 
Ambdues formen part del Servei d'Informació i Coneixement d'ESADE, junt amb el Centre de 
Documentació Europea. 

Finalment, els alumnes d’ESADE, a més a més poden utilitzar qualsevol de les biblioteques de 
les diferents facultats de la Universitat Ramon Llull, ja sia com a lloc d’estudi, per a consultar la 
documentació o prendre llibres en préstec. Així mateix, mitjançant el servei de préstec 
consorciat “PUC”, també poden prendre en préstec llibres, de forma gratuïta, de les biblioteques 
del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CSUC). 

Tecnologia 

La infraestructura de tecnologies de la informació d’ESADE té la finalitat de proporcionar els 
recursos necessaris per al compliment dels objectius d’ensenyament i recerca de la institució; 
es beneficia de la tecnologia que utilitzen les empreses més avançades i permet a l’alumnat i al 
professorat conèixer a fons les tecnologies de la informació i les seves aplicacions en les 
operacions i estratègies tant empresarials com legals. 

Tot l’alumnat té accés individual a la intranet d’ESADE, que és un dels vehicles habituals de 
comunicació en les activitats acadèmiques i administratives. Així mateix, disposen d’una adreça 
individual de correu electrònic, i accés a un espai de disc específic per a cadascun dels estudiants. 

Infraestructures tecnològiques 
També es fan sessions webinar online, i proporcionem un compte de Microsoft Office365 a tots 
el nostre alumnat i professorat. Aquest compte ofereix el servei de videoconferència Skype, una 
bústia de correu electrònic de 25Gb i la descàrrega gratuïta del paquet Office 2013.  

Els ordinadors per l’alumnat es troben en els aules de PC’s, passadissos i sales d'estudi. Les aules 
de PC’s també s'utilitzen com a sales d'estudi quan no hi ha cap sessió programada a l’aula. 
Aquestes estan obertes 110 hores a la setmana i els ordinadors estan disponibles als estudiants 
al voltant del 80% d'aquest temps. 

Campus virtual: La tecnologia com a eina de disseny i impartir cursos 
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Una plataforma E-learning (Moodle) i un Campus Virtual, permet un accés eficient a la 
distribució dels materials de cada curs, la recollida ràpida de treball, la devolució de les 
avaluacions als estudiants, classificació i estadístiques acadèmiques, ... Hi han aproximadament 
unes 1.900 pàgines web. 

La intranet corporativa 

L’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis disposen d’accés a la intranet. 
Cadascun dels usuaris té accés exclusivament a la informació que li correspon segons el perfil 
que li ha estat assignat.  

Les tasques principals que es duen a terme a la intranet són les següents: Matriculació i gestió 
en línia a la major part dels programes; processos de sol·licitud i informes d’intercanvis; consulta 
de l’expedient acadèmic, sol·licitud de serveis, títols i justificants; comunicació amb Secretaria 
Acadèmica; enquestes en línia i consulta dels resultats per part del professorat i dels directors 
acadèmics; accés als recursos del Servei de Carreres Professionals i a les ofertes d’ocupació; 
accés als catàlegs de la biblioteca, col·leccions i publicacions periòdiques en format digital, així 
com a un gran nombre de bases de dades estadístiques en format CD-ROM; consultes a Qui 
formem ESADE, etc; consultes d’informació econòmica interna; informació acadèmica (horaris 
de classes, dates d’exàmens, revisions d’exàmens, reglaments interns, guies docents, ...); accés 
als serveis d’e-learning; informació sobre els campus (horaris, serveis); consulta de calendaris 
(personal, general d’ESADE, grups de treball); informació econòmica: estat del pagament de 
l’alumnat; accés als serveis TIC; accés a la web d’antics alumnes; accessos a les associacions 
d’alumnes; accés a l’estat de la targeta TUI. 

Des del TIC es proporciona suport a tots els usuaris de la xarxa i equips tecnològics d’ESADE. El 
nombre d’usuaris dels sistemes són 46.867 i les incidències resoltes per l’equip de suport han 
estat de 10.159. 

També s’ha creat una aplicació mòbil que permet l’accés des d’Android i iPhone al saldo de la 
targeta TUI, a les notes, al calendari acadèmic i als espais de les assignatures de cada alumne. 

Indicadors satisfacció amb els recursos materials  

Taula 5.2 Satisfacció dels estudiants amb els recursos materials  

Escala de l’1 al 7 BBA MIE MF MBA 

Serveis de suport (matriculació, informació...) 4,3 5,5 5,1 5,4 

El nivell de satisfacció dels participants és positiu. Tot el conjunt de serveis de suport han tingut 
bona avaluació. Són elements clau per al bon funcionament de l’activitat docent i acostumen a 
tenir un impacte determinant sobre l’avaluació global de l’experiència educativa.  

Valoració de l’assoliment d’aquest estàndard per a cadascuna de les titulacions incloses en 
aquest autoinforme: 

L’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència en els quatre programes ja que 
tant el seguiment personalitzat dels estudiants, l’orientació professional per facilitar la 
incorporació dels graduats al mercat laborat, i les infraestructures docents i de suport a 
l’aprenentatge són molt adequades i adients a les titulacions, tal com reflexa l’elevat 
grau de satisfacció per part dels participants.  
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3.6 Qualitat dels resultats dels programes formatius 
Les activitats de formació i d’avaluació són coherents amb el perfil de formació de la titulació. 
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, 
de satisfacció i laborals.  

L’ensenyament en aquests programes s’ha adequat a l’Espai Europeu d’Educació Superior, 
recollint les directius establertes en el protocol de sol·licitud d’autorització d’implantació dels 
programes oficials de grau i postgrau, el que es concreta en les estructures curriculars dels Plans 
d’estudis i que és públic a les respectives pàgines web. 

 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i 
amb el nivell MECES de la titulació.  

El nivell de Grau es constitueix en el nivell 2 del MECES, en el qual s’hi inclouen aquelles 
qualificacions que tenen com a finalitat la obtenció per part de l’estudiant d’una formació 
general, en una o varies disciplines, orientada a la preparació per a l’exercici d’activitats de 
caràcter professional. 

El grau en Direcció d’Empreses – BBA que proposa ESADE aportarà a la societat graduats amb 
una perspectiva integral i internacional de les organitzacions, capaços d’aplicar els coneixements 
i les eines pròpies de cada una de les àrees funcionals de l’empresa al servei de l’estratègia 
empresarial i d’acord amb els valors de sostenibilitat i responsabilitat social de les 
organitzacions.  

D’aquest objectiu general se’n deriven els objectius específic d’aprenentatge que es detallen a 
continuació: 

a. Disposar d’un llenguatge bàsic relacionat amb el món de l’empresa, el que implica un 
coneixement en profunditat dels conceptes i eines fonamentals de gestió vinculats a les 
diferents àrees funcionals 

b. Desenvolupar les habilitats necessàries que els permetin tenir una visió integral i general 
de les organitzacions i de l’entorn en el que es mouen, més enllà dels seus aspectes 
funcionals. 

c. Demostrar rigor, esperit crític i creativitat en l’aplicació dels coneixements i les habilitats 
desenvolupades lligades a l’activitat professionals en els diferents àmbits de la direcció 
d’empreses 

d. Ser capaços de contribuir, des de l’àmbit funcional, a l’estratègia global de l’empresa, 
amb una visió internacional de l’organització. 

e. Arribar a ser professionals i directius o directives emprenedors i reflexius, sensibles a la 
diversitat i conscients de la seva responsabilitat personal i professional respecte a la 
societat; persones que hagin conreat la qualitat humana i el sentit de la solidaritat i de 
la justícia. 

 
Els participants del Grau en Direcció d’Empreses aconsegueixen resultats d’aprenentatge molt 
satisfactoris segons els objectius que ens plantegem al programa i alineats amb les qualificacions 
requerides per estudis de nivell 2 del MECES. 
Aquests objectius han estat inclosos en el desenvolupament de les matèries, amb un resultat 
molt satisfactori pel que fa al seu desplegament.  
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Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Escala de l’1 al 7 BBA % resposta 

Estructura i aprenentatge 5,0 

47,68% 
Impacte personal als estudiants   5,0 

Serveis i equipaments 4,5 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 5,3 

En concret, tal i com reflecteixen el indicadors de la taula anterior es veu una valoració molt 
satisfactòria en els indicadors que fan referència a l’estructura del programa i l’aprenentatge, 
en l’impacte que el programa té en els estudiants i en la voluntat que aquests expressen de que 
tornarien a repetir l’elecció d’aquest títol si es donés el cas. Es considera que aquestes 
valoracions reflecteixen a més reflecteixen els esforços constants en explicar i adaptar 
l’estructura i itinerari de les matèries per tal de maximitzar els resultats d’aprenentatge dels 
estudiants. 

Per a més detall, es pot consultar a la web de programa les guies docents de les assignatures 
que inclouen tant les activitats formatives com el sistema d’avaluació: 

http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/plan-estudios 

 

3.6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 
adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
previstos.  

El programa té un enfocament pedagògic centrat en metodologies docents participatives, 
activitats formatives amb un important component d'aplicació pràctica, i la constant utilització 
del coneixement i experiència dels participants en l’activitat acadèmica i formativa. 

A més, el programa té una clara orientació internacional, pel que fa a competències a 
desenvolupar, continguts i experiències dins del programa. Aquestes experiències internacionals 
tenen lloc tant dins de l’aula amb l’enfoc de les matèries, la participació d’alumnes 
internacionals de l’intercanvi en les assignatures optatives, i la participació de ponents 
internacionals, com fora de l’aula a través de les múltiples activitats extra-acadèmiques en 
l’àmbit de l’economia, innovació, marketing, emprenedoria, finances, tercer sector, 
sostenibilitat que organitzen les diferents àrees de l’escola i les associacions d’estudiants. En 
darrer terme, la dimensió internacional es veure reforçada a través de l’intercanvi obligatori 
d’un semestre de durada (i de 30ECTS) que els alumnes realitzen en els darrers semestres del 
programa. Igualment en quant activitat del pràcticum, que correspon a les pràctiques 
obligatòries curriculars que també es realitzen en el tram final del programa, es veu un tendència 
a que els alumnes el realitzen en un altre país, reforçant així el perfil internacional.  

Els resultats d’aprenentatge creiem que són molt satisfactòries ja que les activitats formatives 
que es realitzen en el programa com la metodologia utilitzada reforcen el desenvolupament i 
aprenentatge dels nostres estudiants. 

En quant al sistema d’avaluació dir que aquest s’adapta a la particularitat de cada assignatura 
definida en base a les competències i objectius d’aprenentatge específics de la mateixa i, en 
termes generals, consisteix en una combinació ponderada entre avaluació individual (per 
l’examen i/o treball/s individual/s si n’hi ha i per les contribucions a classe) i una avaluació en 
grup (pel treball en equip). En concret, els mètodes docents, activitats i sistemes d‘avaluació 
previstos en les assignatures consten a les respectives guies docents detallades (veure enllaç en 
l’apartat anterior). 

 

http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/plan-estudios
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3.6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació.  

Gràcies al rigor en el procés d’admissió, a la coordinació entre el professorat i la direcció 
acadèmica del programa, a la gestió eficient de la programme manager que permet un 
seguiment efectiu de cada alumne, a les reunions continues amb els representants dels alumnes 
per detectar amb antelació problemes i àrees de millora, a la implicació de l’equip docent i de 
direcció acadèmica, entre d’altres factors, s’obtenen uns resultats globals de la titulació molt 
favorables. 

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

BBA 2015-16 

Taxa rendiment primer curs 92,1% 

Taxa rendiment 96,0% 

Taxa d’eficiència 95,4% 

Taxa de graduació  87,3% 

Taxa d’abandonament a primer curs 
7,3%  

Cohort 2014-15  

Taxa d’abandonament acumulat 
20,1% 

Cohort 2011-12 

Mobilitat dels estudiants 65% 

La taxa de rendiment a primer curs i la de rendiment global han continuat millorant passat del 
91% i 94,9% a 92,1% i 96% respectivament. La taxa de graduació també ha tornat ha millorat 
significativament passant del 76,9% a 87,3%. La taxa d’abandonament a primer curs també ha 
millorat passant del 9,3% al 7,3%. 

3.6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 
característiques de la titulació.  

Taula 6.6. Inserció laboral 

Cohort 2014-15 Indicador Valor %resposta 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 53% - 

Aturats 4% - 

Inactius 39% - 

Sense informació 4%  

Taxa d’adequació* (Funcions) 

Vinculades al títol 100% - 

Universitàries 0% - 

Funcions no universitàries 0% - 

Satisfacció amb la formació teòrica 
Qualitat d’ensenyament en general 4,6* 

48% 
Qualitat dels mètodes d’ensenyament 4,7* 

*Escala de l’1 al 7 

 

D’acord amb les dades a Agost del 2015 (Cohort 2014-15) podem dir que dels 236 estudiants que 
havien finalitzat els estudis, 124 (53%) tenien feina, 9 alumnes estaven en un procés de selecció 
o pendents d’iniciar-lo (4% d’aturats), 80 continuaven amb uns altres estudis i 13 no estaven 
buscant feina (39% d’inactius), i del 10 alumnes restants no en disposem d’informació. 

Així doncs valorem com a molt satisfactòria la taxa d’inserció laboral ja que dels 133 que havien 
buscat feina 124 (93%) ja en tenien. 
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Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i 
amb el nivell MECES de la titulació.  

Comentem els objectius pretesos en la titulació a partir de l’assoliment de les competències 
requerides.  

L’adquisició, l’aplicació i integració de coneixements s’assoleixen a partir dels reptes que els 
estudiants afronten a les diferents assignatures del programa, dels casos reals d’emprenedoria 
que resolen i que els obliguen a afrontar problemes complexos i a prendre decisions en el seu 
procés de resolució. Aquests casos inclouen presentacions orals i escrites dels informes finals. 

Les assignatures d’innovació i emprenedoria requereixen el desenvolupament del pensament 
estratègic, la capacitat d’organització del treball de manera autònoma, flexibilitat i pro activitat. 

El treball en equips multiculturals (més del 90% dels estudiants venen d’altres països), els 
ensenya a reflexionar el context en que s’emmarquen les organitzacions. D’ells s’espera que 
contribueixin en la dinàmica el grup, resolguin conflictes, negociïn i siguin capaços de liderar els 
grups i d’avaluar el treball dels seus companys. 

En moltes de les matèries d’aquest programa, els estudiants interaccionen amb professionals 
emprenedors en actiu. Normalment treballen amb les persones de contacte de les empreses en 
els casos reals que els hi proporcionen el feedback necessari per assolir les competències 
necessàries en el seu futur treball professional. 

En el cas del MSc in Innovation & Entrepreneurship, tal com s’observa a la taula 6.1, el grau de 
satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global mesurat a partir dels diferents 
aspectes del programa és bo. Així i tot, en proposem millorar en el futur les càrregues de treball 
i l’estructura i continguts d’algunes de les assignatures del programa. Aquesta millora es veu 
reflectida en les propostes de millora del present informe de seguiment. 

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Escala de l’1 al 7 MIE % resposta 

Estructura i aprenentatge 4,6 

45,61% 
Impacte personal als estudiants   5,7 

Serveis i equipaments 5,0 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 5,4 

Per a més detall, es pot consultar a la web de programa les guies docents de les assignatures 
que inclouen tant les activitats formatives com el sistema d’avaluació: 

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/masterentrepreneurship/programme-
overview  

3.6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 
adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
previstos.  

El programa té un enfocament pedagògic centrat en metodologies docents participatives, 
activitats formatives amb un important component d'aplicació pràctica, i la constant utilització 
del coneixement i experiència dels professionals participants en l’activitat acadèmica i 
formativa. 

S’apliquen diversos formats d’aprenentatge com conferències interactives, activitats a classe 
mitjançant jocs de rol i simulacions, casos reals de negoci, visites d’immersió a Bogotà, Berlín i 
Londres, visites a empreses, Founders Meetups, etc 

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/masterentrepreneurship/programme-overview
http://www.esade.edu/management/eng/programmes/masterentrepreneurship/programme-overview
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A més, cal destacar que el programa té una clara orientació internacional, pel que fa a 
competències a desenvolupar, continguts i experiències dins del programa.  

Així doncs, el sistema d’avaluació s’adapta a la particularitat de cada assignatura definida en 
base a les competències i objectius d’aprenentatge específics de la mateixa i, en termes 
generals, consisteix en una combinació ponderada entre avaluació individual (per l’examen i/o 
treball/s individual/s si n’hi ha i per les contribucions a classe) i una avaluació en grup (pel treball 
en equip).  

En concret, els mètodes docents, activitats i sistemes d‘avaluació previstos en les assignatures 
consten a les respectives guies docents detallades (veure enllaç en l’apartat anterior). 

3.6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació.  

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

MIE 2015-16 

Taxa rendiment 90,0% 

Taxa d’eficiència 95,7% 

Taxa de graduació  60,8% 

Taxa d’abandonament  5,9% 

Mobilitat dels estudiants 5% 

En general, les taxes de rendiment i eficiència són molt bones amb un 90% i un 96% 
respectivament. Aquests alts percentatges són el fruit tant del procés de selecció i admissió 
d’estudiants com de tot el desenvolupament del programa al llarg del curs acadèmic. 

Cal destacar que la taxa de graduació del 61% es basa en els estudiants que han acabat i defensat 
el TFM en el temps previst. Alguns estudiants decideixen posposar la defensa de la tesina i 
aquest fet es veu reflectit en el percentatge de graduació. 

3.6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 
característiques de la titulació.  

Taula 6.6. Inserció laboral 

Cohort 2014-15 Indicador Valor % resposta 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 79% - 

Aturats 0% - 

Inactius 19% - 

Sense informació 2%  

Taxa d’adequació* (Funcions) 

Vinculades al títol 100% - 

Universitàries 0% - 

Funcions no universitàries 0% - 

Satisfacció amb la formació teòrica 

Qualitat d’ensenyament en general 4,8* 

45,61% Qualitat dels mètodes d’ensenyament 5,2* 

Qualitat dels mètodes d’ensenyament 5,2* 

*Escala de l’1 al 7 

Globalment tenim un molt alt percentatge de col·locació, ja que dels 42 alumnes graduats de la 

Cohort 2014-15, el 100% dels que buscaven feina, estan treballant (33, el 79% de la cohort dels 

quals 8 són emprenedors), de la resta, hi ha 7 que segueixen estudiant i 1 que ha ajornat la cerca 

de feina (el 19% dels 42), i hi ha 1 del que no tenim informació. 
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Màster Universitari en Finances (MF) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i 
amb el nivell MECES de la titulació.  

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

Escala de l’1 al 7 MF % resposta 

Estructura i aprenentatge 4,8 

35,43% 
Impacte personal als estudiants   5,3 

Serveis i equipaments 5,0 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 4,5 

Els objectius d’aprenentatge que es detallen a la memòria esmenten que els estudiants han 
d’assolir al finalitzar el programa les competències següents: 

 Aplicar els coneixements adquirits així com resoldre problemes en entorns nous o poc 
coneguts dins d’un context financer.  

 Tenir capacitat crítica i aplicar la responsabilitat social i ètica vinculades a l’aplicació del 
seus coneixements.  

 Aprendre a treballar en equip i col·laborar així com ser capaç de negociar i gestionar 
conflictes  

 Desenvolupar dinàmiques d’aprenentatge constant i autònom.   

 Desenvolupar capacitat de comunicació en relació al coneixement adquirit.  

 
Aquests objectius han estat inclosos en el desenvolupament de les matèries, amb un resultat 
satisfactori pel que fa al seu desplegament. 

En el cas del MSc in Finance, tal com s’observa a la taula anterior, el grau de satisfacció dels 
graduats amb l’experiència educativa global mesurat a partir dels diferents aspectes del 
programa és bo.  

Per a més detall, es pot consultar a la web de programa les guies docents de les assignatures 
que inclouen tant les activitats formatives com el sistema d’avaluació: 

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview 

 

3.6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 
adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
previstos.  

 

Les activitats de formació es dirigeixen a formar als participants en el àrea específica de finances 
començant amb uns continguts que ofereixen una sòlida base acadèmica i avançant cap a 
continguts més pràctics dirigits  a la resolució de problemes reals. L’avaluació d’aquesta 
formació s’adequa a la mateixa i permet mesurar el rendiment acadèmic dels participants.  

Així, en una primera part del programa, s’ofereixen activitats formatives on els estudiants 
adquireixen sòlids coneixements de l’especialització de finances. En aquesta primera part de 
caire conceptual les activitats es dissenyen d’una manera totalment participativa de manera que 
les sessions presencials esdevenen un element clau i insubstituïble de la seva formació. Per fer-

http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master-finance/programme-overview
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ho així el professorat facilita als participants tot el material a treballar a les diferents sessions de 
manera que ho puguin preparar per avançat tant individualment com en grup. Aquest material 
inclou lectures, casos i exemples que treballen els continguts planificats. En el moment de la 
sessió presencial, els conceptes es discuteixen mitjançant casos i exemples pràctics que 
permeten als participants assolir els coneixements i resultats pretesos. En aquesta primera part 
els participants treballen tant la part conceptual financera com el sentit crític i de responsabilitat 
ètica en el mon professional.  

En la segona part del programa els continguts esdevenen més especialitzats i s’incorpora, 
addicionalment, un projecte transversal que permet als participants integrar la base conceptual 
ja introduïda en un cas global complert de caire totalment pràctic que els participants treballen 
amb grup tant en les sessions amb el professorat com en hores de treball fora de l’aula. En 
aquesta sessions els participants aprenen a treballar en grup i col·laborar així com a gestionar 
conflictes. 

En una tercera part del programa, els participants trien continguts entre una amplia oferta de 
cursos optatius. Tant en la segona part com en la tercera la metodologia docent participativa es 
manté, així com el treball en grup i el debat constant dels temes a tractar. 

Els sistemes d’avaluació emprats són diversos i s’adeqüen als continguts i resultats pretesos. 
Així, les diferents parts del programa incorporen diferents entregues tant individuals com en 
grup, presentacions, debats i exàmens que permeten al professorat avaluar de manera molt 
precisa l’assoliment de cada participant dels diferents objectius. Tanmateix, el professorat 
avalua la participació activa de l’estudiant a cada sessió presencial, de manera individual, i tenint 
en compte la qualitat d’aquesta interacció.  

Així doncs, el sistema d’avaluació s’adapta a la particularitat de cada assignatura definida en 
base a les competències i objectius d’aprenentatge específics de la mateixa i, en termes 
generals, consisteix en una combinació ponderada entre avaluació individual (per l’examen i/o 
entregues i presentacions individuals i també per les contribucions a classe) i una avaluació en 
grup (pel treball en equip).  

 

3.6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació.  

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

MF 2015-16 

Taxa rendiment 93,0% 

Taxa d’eficiència 98,1% 

Taxa de graduació  89,7% 

Taxa d’abandonament  1,9% 

Mobilitat dels estudiants 56% 

Gràcies al rigor en el procés d’admissió, a la coordinació entre el professorat i la direcció 
acadèmica del programa que permet un seguiment efectiu de cada alumne, a les reunions 
continues amb els representants dels alumnes per detectar amb antelació problemes i àrees de 
millora, a la implicació de l’equip docent i de direcció acadèmica, entre d’altres factors, 
s’obtenen uns resultats globals de la titulació molt favorables. Així la taxa de rendiment, és a dir, 
la relació entre crèdits aprovats respecte a crèdits matriculats, és molt alta.  

La taxa de graduació o d’abandonament queda afectada pels alumnes que decideixen posposar 
la defensa del seu Treball Final de Màster per estar treballant, tot i així es pot apreciar una 
millora de les dades en relació al curs 2014-15. També la taxa d’eficiència, crèdits matriculats 
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pels estudiants graduats en un curs sobre el total de crèdits del pla d’estudis de la titulació, és 
significativament positiva, així com la taxa de mobilitat dels estudiants que ha augmentat 
significativament en el darrer curs, xifra que és molt positiva per la reputació del programa ja 
que signifiquen que els participants del programa de finances estan preparats per treballar en 
el sector financer d’arreu del món. 

 

3.6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 
característiques de la titulació.  

Taula 6.6. Inserció laboral 

Cohort 2014-15 Indicador Valor % resposta 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 73% - 

Aturats 5% - 

Inactius 16% - 

Sense informació 6%  

Taxa d’adequació* (Funcions) 

Vinculades al títol 95% - 

Universitàries 0% - 

Funcions no universitàries 5% - 

Satisfacció amb la formació teòrica 

Qualitat d’ensenyament en general 4,2* 

35,43% Qualitat dels mètodes d’ensenyament 4,5* 

Qualitat dels mètodes d’ensenyament 4,5* 

*Escala de l’1 al 7 

 

Les dades de col·locació corresponents a la Cohort 2014‐15 les considerem molt bones. Dels que 
optem per incorporar‐se al món laboral immediatament després de finalitzar els seus estudis 
(64 dels 81 de la promoció), als 3 mesos de la seva graduació aquest grup d’alumnes estava 
treballant en un 92% (59 de 64), la gran majoria en l’àrea de Finances. També podem comentar 
que aquesta promoció ha mostrat un gran interès pels serveis purament financers, amb un 76% 
de participants desenvolupant funcions financeres, i un 22% dedicats al sector de consultoria  i 
Management.  

Observem també que tenim un total de 13 estudiants que es poden classificar com a no 
buscadors (inactius) de feina on trobem que 10 estudiants han decidit continuar els seus estudis 
i 3 han ajornat aquesta cerca per raons vàries. Hi ha 5 alumnes de la promoció dels que no tenim 
informació. 

En tot cas els percentatge de satisfacció dels participants en quant a aquesta inserció laboral és 
molt alta i adient amb els resultats mostrats i comentats en aquesta paràgrafs.  
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Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 

3.6.1 Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius pretesos i 
amb el nivell MECES de la titulació.  

Taula 6.1. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global 

 Escala de l’1 al 7* MBA 

Estructura i aprenentatge 5,19 

Impacte personal als estudiants   4,90 

Serveis i equipaments 5,28 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 5,08 

 
Els objectius d’aprenentatge del programa tal com es detallen a la memòria, estableixen que els 
estudiants en finalitzar el programa seran capaços de: 

 Formular judicis en entorns de incertesa, partint de dades incompletes alhora que 
reflexiona sobre les implicacions ètiques i socials de les decisions que està prenent des 
de la seva posició de directiu. Així mateix, serà capaç d’innovar en les metodologies i 
models de negoci que el permetran avaluar i prendre decisions en entorns empresarials 
complexes. 

 Transmetre d’una manera eficaç els fonaments més rellevants de les seves decisions. 
De la mateixa manera, serà capaç de liderar amb èxit equips d’alt rendiment i 
multiculturals.      

Aquests objectius han estat inclosos en el desenvolupament de les matèries, amb un resultat 
molt satisfactori pel que fa al seu desplegament. Això queda reflectit en la satisfacció dels 
graduats amb els diferents aspectes del programa i amb els resultats de les avaluacions de les 
assignatures i la satisfacció dels participants. 

Per a més detall, es pot consultar a la web de programa les guies docents de les assignatures 
que inclouen tant les activitats formatives com el sistema d’avaluació: 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme 

 

3.6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 
adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
previstos.  

El MBA té un enfocament pedagògic variat, que fomenta la utilització de diferents estils a l'aula 
per augmentar la riquesa i connectar amb els diferents estils d'aprenentatge dels alumnes.  

Com a programa que intenta preparar a futurs directius, es centra en el desenvolupament de 
competències lligades a la presa de decisions, i això es reflecteix en l'estructura curricular del 
programa (que replica un procés de presa de decisions estratègiques: des de l'anàlisi del context 
fins a l'execució de les decisions). Per a això, s'utilitzen múltiples metodologies com per exemple: 
discussions de cas, casos d'empreses en temps real, participació de directius a l'aula o visites a 
empreses. 

Pel que fa la metodologia docent, el programa fomenta l'ús d'un aprenentatge basat en 
metodologies altament participatives, i que combinin l'accés als últims coneixements teòrics 
amb la seva aplicació pràctica.  

La metodologia intenta també reflectir la important base d'alumnat internacional (més del 90%) 
a través del desenvolupament d'activitats que aprofitin aquesta riquesa tant a l'aula, com a 
través dels períodes internacionals i projectes que els alumnes poden realitzar a l'estranger. 

http://www.esade.edu/ftmba/eng/core-programme
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El sistema d'avaluació de l’MBA combina diferents criteris d'adquisició de coneixement, amb la 
participació de l'alumne i la posada en pràctica d'aquests coneixements. Tot i així, cada 
assignatura pot adaptar el pes de cadascuna d'aquestes variables o incloure alguns criteris o 
sistemes de valoració diferents, per ajudar a reforçar els coneixements clau a adquirir en la 
mateixa. 

L'avaluació a més es realitza tant de professor a alumne, com en moltes ocasions també entre 
alumnes (a través d'un sistema de peer evaluation) i de l'alumne al professor i l'assignatura a 
través de les enquestes d'avaluació de final d'assignatura. 

Cal observar però que en el cas del TFM, la modalitat Master Thesis no acaba d’encaixar amb la 
naturalesa i durada del programa, en relació especialment a la posada en pràctica dels 
coneixements adquirits al llarg del programa. El projecte de consultoria s’evidencia com una 
modalitat molt més adaptada als objectius de la titulació. En aquest sentit es proposa com a pla 
de millora una revisió a fons de les diferents modalitats que ofereix el TFM. 

 

3.6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la 
titulació.  

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

MBA Curs 2015-16 

Taxa rendiment 99% 

Taxa d’eficiència 71,9% 

Taxa de graduació  88,1%** 

Taxa d’abandonament  1,61%** 

Mobilitat dels estudiants 19% 
   **(Cohort 2013/14) 

 

Les taxes de rendiment i eficiència es mantenen constants i seguint la tendència dels últims 
cursos acadèmics. 
Pel que fa a la taxa de graduació, l’alt percentatge d’alumnes que participen en programes de 
mobilitat, juntament amb els requisits específics del programa (entrega d’informe final) fa que 
el percentatge de graduació es segueixi situant per sota del 90%.  

Finalment, pel que fa a la mobilitat dels estudiants, s’observa una tendència creixent a partir del 
2014-15. Els alumnes busquen poder afegir una experiència internacional addicional al seu 
currículum i valoren molt positivament poder incloure un programa de mobilitat com a 
complement al seu MBA. El programa manté relació amb més de 40 institucions de tot el món, 
moltes d’elles són considerades MBA’s d’altíssima reputació i és per això que la demanda ha 
crescut els últims anys. 
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3.6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 
característiques de la titulació.  

Taula 6.6. Inserció laboral  
Cohort 2014-15 Indicador  

Taxa d’ocupació 

Ocupats 78% 

Aturats 10% 

Inactius 8% 

Sense informació 4% 

Taxa d’adequació (Funcions) 

Vinculades al títol 100% 

Universitàries - 

Funcions no universitàries - 

Satisfacció amb la formació teòrica* 
Qualitat d’ensenyament en general 5,15 

Qualitat dels mètodes d’ensenyament 5,30 

*Escala de l’1 al 7.  

 

En el programa MBA el percentatge de col·locació és satisfactori ja que dels 167 alumnes 

graduats de la Cohort 2014-15, 147 buscaven feina i d’aquests estan actualment treballant 131, 

és a dir un 89%. Només 16 alumnes segueixen en procés. Dels ocupats, alguns han fet el màster 

patrocinats per la seva empresa en la que segueixen treballant (16) i d’altres estan en empreses 

familiars o muntant la seva pròpia empresa (19). 14 alumnes de la promoció van ajornar la cerca 

de feina i de 6 no en tenim informació.  

 

 

 

Valoració global de l’assoliment d’aquest estàndard per a cadascuna de les titulacions incloses 
en aquest informe: 

L’estàndard 6 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència ja que els assoliments dels estudiants 

en les assignatures i en el TFM posen de manifest el seu alt nivell de formació; les activitats 

docents, metodologies i sistemes d’avaluació són els adequats per assolir els resultats 

d’aprenentatge desitjats; així com la supervisió i avaluació del TFM; els indicadors són 

coherents amb les respectives titulacions i mostren la millora continua, i les taxes que 

mostren la inserció laboral són superiors a les habituals en l’àmbit del management. 
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4. Valoració i proposta del pla de millora 

Es realitza a continuació una síntesi valorativa que resumeix els punts forts del centre i de les 
titulacions objecte de seguiment. També s’inclouen els aspectes de millora evidenciats en el 
procés d’elaboració del present informe (ISC), i a continuació les taules amb els plans de millora 
proposats, als que donen lloc.  

 

PUNTS FORTS 

Punts forts del centre: 

Destaquem a continuació el que es consideren els punts més importants a destacar del centre: 

 Formació i Recerca: ESADE disposa d’un model d’aprenentatge propi i innovador, pioner 
a Europa, basat en el desenvolupament d’habilitats i competències professionals i 
directives, i la recerca que desenvolupa el professorat en temes clau per a la gestió de 
les empreses és reconeguda internacionalment. 

 El professorat és la clau d’èxit dels programes que ESADE ofereix. Amb la recent creació 
del nou Deganat de Professorat s’ha incidit en el perfil del professorat per garantir que 
es disposa d’experts de prestigi en els seus camps d’especialitat, i que al mateix temps 
mantenen un contacte molt directe amb el mon empresarial  

 Internacionalització: ESADE és una institució acadèmica global que promou la 
internacionalització de les seves activitats a tots els nivells, oferint programes i 
desenvolupant recerca amb un professorat i un alumnat internacional.  

 Debat social: ESADE organitza anualment al voltant de 1.160 actes en els que hi 
participen al voltant de 71.460 persones. Així mateix, és l’escola de negocis d’Espanya 
que publica més articles d’opinió a la premsa  

 Responsabilitat Social i Sostenibilitat: la missió d’ESADE inclou el compromís amb el 
desenvolupament personal i la responsabilitat social de tota la comunitat i forma part 
de la xarxa global d’universitats i escoles de negocis PRME, compromesa amb la 
integració de la responsabilitat social, l’ètica i la sostenibilitat en l’educació. 

 ESADE Alumni: Actualment aquesta xarxa inclou més de 56.000 antics alumnes dels 
programes d’ESADE, que treballen arreu del mon. 

 Reconeixement i prestigi internacional:  Actualment la Business School d’ESADE té les 
tres acreditacions internacionals més reconegudes del sector: AACSB International, 
EQUIS i AMBA i és una de les deu escoles de referència mundial en tots els rànquings 
internacionals. 

 

En resum, els programes formatius són d’una alta qualitat, amb un model d’aprenentatge propi 
i innovador que inclou projectes reals amb un enfocament internacional, i disposen d’un 
professorat de prestigi que manté un contacte directe amb el mon empresarial. ESADE és una 
institució internacional de reconegut prestigi, compromesa amb integració de la responsabilitat 
social, l’ètica i la sostenibilitat en tota la formació que ofereix. 
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Punts forts de les quatre titulacions: 

 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

Es destaquen els següents aspectes com punts forts de la titulació: 

 Estàndard 1: Pel que fa a la qualitat del programa formatiu destaquem com a molt 
positiu la demanda que ha tingut el programa, el perfils dels estudiants, i els mecanismes 
de coordinació i seguiment docent. Aquests bons resultats reflecteixen l’increment 
d’accions de marketing a l’estranger per augmentar la demanda internacional, i l’esforç 
creixent en la coordinació entre les diferents secció de les assignatures. 

 Estàndard 4: Pel que fa a l’adequació del professorat al programa formatiu en 
destaquem la millora del percentatge de professors doctors i de les hores de docència 
(HIDA) impartida per professors doctors, i la millora de la qualitat docent del 
professorat. Pensem que aquesta valoració positiva és resultat d’accions definides en el 
pla de millora:  la incorporació com a criteri d’incorporació el ser doctor, la creació del 
Centre d’Innovació Educativa (CEI) que ha ajudat a definir un pla de formació de 
professorat i llançat iniciatives que persegueixen millorat la qualitat docent. 

 Estàndard 5: Pel que fa als sistemes de suport a l’aprenentatge valorem com a molt 
positiu els resultats del pla d’acció tutorial. Pensem que aquesta valoració positiva és 
resultat d’accions definides en el pla de millora: increment d’activitats per a socialitzar 
els alumnes estrangers, potenciació de les figures de l’academic advisor i del alumne de 
segon que fa de tutor acadèmic de l’alumne de primer, i sistematitzar les reunions de 
seguiment.  

 Estàndard 6: Pel que fa a la qualitat dels resultats del programa formatiu destaquem 
com a molt positiu elements dels quatre apartats: adequació dels aprenentatges assolits 
i els objectius pretesos en el programa, adequació de les activitats formatives i la 
metodologia docent i d’avaluació, el rendiment acadèmic dels estudiants i la inserció 
laboral. Pensem que aquesta valoració positiva és resultat d’accions definides en el pla 
de millora: la creació de seminaris de preparació del pràcticum més especialitzats per 
par del Serveis de Carreres Professionals, (re)definició de l’oferta d’optatives, accions de 
coordinació amb el professorat de les assignatures. 

 

Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

Es destaquen els següents aspectes com a punts forts de la titulació: 

 Estàndard 1:  
Pel que fa al perfil d’ingrés dels estudiants del MIE, destaquem el seu esperit 
emprenedor  i la prèvia experiència de molts d’ells en aquesta àrea. La diversitat de 
perfil amb background tecnològic i/o emprenedors beneficia les interaccions en els 
treballs en grup.  
L’estreta col·laboració entre el professorat i els col·laboradors externs garanteix el bon 
funcionament del programa. 

 Estàndard 4:  Aquest programa gaudeix d’un molt positiu rati estudiant/professorat, i 
per tant d’un acompanyament molt proper per part del professorat del programa als 
seus alumnes. 

 Estàndard 6: En aquest estàndard destaquem la gran varietat de formats i mètodes en 
les diferents activitats d’aprenentatge, que garanteixen l’assoliment dels resultats 
previstos. 
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Màster Universitari en Finances (MF) 

Es destaquen els següents aspectes com punts forts de la titulació: 

 Estàndard 1: Destaquem un increment de la demanda d’estudiants per cursar el 
programa de Finances que ve explicat per l’interès professional i l’alt nivell d’inserció 
laboral del mateix, juntament amb la seva qualitat i la satisfacció observada en els 
participants. 

 Estàndard 4: Destaquem el nivell del rati d’estudiant envers professors docents i 
investigadors a temps complert com a molt bo de cara a formar als participants i que 
aquests assoleixin els resultats d’aprenentatge pretesos 

 Estàndard 5: Destaquem el pla d’acció tutorial com a un dels punts forts del programa 
que inclou les reunions amb els estudiants, amb el professorat, el disseny de diferents 
itineraris i l’increment de la coordinació entre professorat i a nivell professorat/ 
estudiant. 

 Estàndard 6: Destaquem l’alta taxa de rendiment i de graduació dels estudiants que ens 
indica que el programa està ben dissenyat, estructura i avaluat. 

 
 

Màster Universitari en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) 

Es destaquen els següents aspectes com punts forts de la titulació: 

 Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 
El MBA és un programa d’alta qualitat i amb una altíssima diversitat de perfils 
representada a l’aula. Un dels objectius de la direcció del programa és el d’assegurar 
una coordinació docent el més efectiva possible, mitjançant els mecanismes exposats 
en l’apartat 3.1.4. Aquesta coordinació es trasllada en una percepció per part de 
l’alumne de molta més professionalitat i que acaba impactant positivament en la 
satisfacció plasmada en les enquestes d’avaluació i de final de programa.  

 Estàndard 4: Adequació del professorat al programa formatiu 
Els esforços realitzats des de la institució per a reclutar professorat internacional, així 
com la inclusió de directius i practitioners a l’experiència en l’aula, són factors valorats 
molt positivament pel col·lectius d’alumnes MBA. El fet que més d’un 90% d’estudiants 
siguin internacionals, combinat amb l’experiència professional que es requereix per 
accedir al programa, fa que les dues accions mencionades siguin altament valorades per 
part dels estudiants. 

 Estàndard 5: Eficàcia dels serveis de suport a l’aprenentatge 
El Pla d’Acció Tutorial és el component que assegura un procés d’aprenentatge òptim, 
sobretot en aquells casos en que l’alumne pugui necessitar un seguiment regular o un 
suport específic. Aquest Pla ha resultat beneficiós per al col·lectiu d’alumnes i ho 
demostra la seva consolidació i reforç amb accions complementàries. 
Per altra banda, el Pla d’Actuació Institucional per facilitar la inserció laboral és 
fonamental per als alumnes, ajudant-los a gestionar el seu desenvolupament 
professional, optimitzant el networking social i professional i, en definitiva, aconseguint 
les oportunitats laborals que esperen obtenir després d’un programa d’aquestes 
característiques i durada. 

 Estàndard 6: Qualitat dels resultats dels programes formatius 
La valoració dels estudiants pel que fa a satisfacció amb l’experiència educativa global 
és molt satisfactòria. Mitjançant la constant reflexió, adaptació i millora de les activitats 
formatives i metodologia docent es pretén, no només mantenir els resultats, sinó poder-
los millorar de forma gradual i sostinguda els cursos següents. 
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ASPECTES DE MILLORA 

Aspectes de millora del centre:  

Un cop analitzades tots els estàndards del procés d’autoavaluació, s’ha detectat els aspectes de 
millora que es resumeixen a continuació i que queden reflectits en el pla de millora: 

 En referència a l’estàndard 4, s’ha detectat en aquests últims anys la necessitat 
d’adaptar les metodologies docents a l’entorn dígit en el que ens trobem. En aquest 
sentit s’ha iniciat un projecte (Student First) que vol donar resposta a aquesta necessitat. 
(C2) 

 En referència a l’estàndard 5, en l’anàlisi realitzat s’ha constat la necessitar de millorar 
els ítems de l’enquesta de final de programa, de manera que reculli el grau de satisfacció 
dels estudiants amb les tutories, el servei d’orientació i carreres professionals i, amb les 
infraestructures docents de manera més específica. (C1) 

 En referència a l’estàndard 6, s’ha detectat un baix percentatge de resposta per part 
dels estudiants en algunes enquestes de satisfacció i s’inclou en els plans de millora del 
centre. (C3) 

 

Aspectes de millora de les titulacions: 

L’anàlisi dels estàndards ha permès detectar alguns aspectes de millora per cadascuna de les 
titulacions avaluades, que es resumeixen a continuació i que queden reflectits als respectius 
plans de millora: 

 

Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

La creixent demanda d’estudiants internacionals augmentarà significativament la diversitat i 
varietat de perfils entre els alumnes del grau i això posa de manifest certs aspectes de millora 
als quatre estàndards 

 En referència a l’estàndard 1, la creixent demanda d’alumnes internacionals ens obliga a 
desplegar una nova secció anglesa (internacional) (nova acció proposada en el pla del 
millora). (T1) 

 En referència a l’estàndard 4, s’hauria de seguir treballant estretament amb el Centre 
d’Innovació Educativa (CEI) per tal d’adequar les metodologies docents a la varietat 
d’alumnes respecte als sistemes educatius de que provenen i per adequar les competències 
lingüístiques a les noves necessitats de l’anglès. (T2) 

 En referència a l’estàndard 5, s’haurien de seguir treballant amb activitats que ajudin a 
socialitzar els alumnes estrangers, estendre la figura del tutor a la major part dels alumnes 
estrangers, i buscar una major integració dels estudiants estrangers a les activitats extra-
acadèmiques organitzades pel propi programa o per les pròpies associacions d’estudiants. 
(T3) 

 En referència a l’estàndard 6, i en relació a la incorporació de més alumnes internacionals 
caldrà, en el futur, tenir en compte tres aspectes: la varietat de sistemes educatius dels quals 
provenen els estudiants estrangers, que ens obliga a posar més èmfasi en metodologies 
docents, mètodes d’aprenentatge i sistemes d’avaluació que tinguin això present (nova 
acció proposada en el pla del millora); l’oferta d’optatives en quant a idioma i contingut a la 
diversitat; i a mig termini la inserció laboral internacional. (T2) 
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Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 

 En referència a l’estàndard 4, el percentatge del professorat doctor estava en el curs 
2015-16 lleugerament per sota del 70%, per la qual cosa s’ha treballat amb els 
Departaments Acadèmics per millorar aquests percentatges. (T1) 

 En referència a l’estàndard 6, cal revisar l’estructura i contingut d’algunes assignatures 
en concret per tal d’aconseguir millorar les càrregues de treball i l’oferta de cursos 
optatius. (T2) 

 

Màster Universitari en Finances (MF) 

 En referència a l’estàndard 1, es detecta una necessitat de millora en els processos de 
comunicació entre la Direcció del programa i el professorat. Al llarg del curs es planteja 
la necessitat de comunicar un important número de temes al professorat i seria 
important centralitzar tota aquesta informació de manera que el professorat tingués un 
accés fàcil i àgil a les mateixes i a l’hora la informació quedés recollida i sintetitzada en 
algun espai (T1) 

 En referencia al estàndard 4, es detecta la necessitat d’incrementar el percentatge 
d’HIDA impartides per doctors i doctors acreditats (T2) 

 

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 

 

 En referència a l’estàndard 1, es detecta l’existència d’alumnes amb manca de 
preparació en el sector de la banca i per tant proposem com a pla de millora incrementar 
les sessions extracurriculars en aquests sectors per millorar aquests perfils (T1) 
També amb l’objectiu augmentar el nombre de sol·licituds per tal que es pugui millorar 
la selecció i per tant la qualitat de la cohort a l’aula. D’aquesta manera es facilitarà al 
Servei de Carreres Professionals el procés de col·locació del col·lectiu una vegada 
finalitzats els estudis (T2) 

 Pel que fa a l’estàndard 4, l’anàlisi realitzat ha posat de manifest la necessitat 
d’augmentar la participació de professors acreditats/doctorats (T4) 

 Respecte de l’estàndard 6, s’evidencia que la modalitat Master Thesis per al Treball Final 
de Màster no encaixa amb la naturalesa i durada del programa. Per tant és necessari 
revisar les diferents modalitats existents amb l’objectiu d’aconseguir una major 
homogeneïtzació i assegurar que tots els estudiants sàpiguen com aplicar els conceptes 
i eines adquirides a les matèries core a la realitat de l’empresa (T3).  
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Seguiment de plans de millora de curs anteriors Centre 

Estat (O:Obert; EP: En Progrés; T:Tancat), Origen (V:Verificació; S:Seguiment; A:Acreditació) 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Indicadors de 

resultats 
Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Oct 
2014 

EP S 

Millorar la coordinació 
del professorat i les 
matèries. 

Assolir la màxima 
coordinació entre 
docents (evitar 
solapament de 
continguts, gestionar la 
càrrega de treball dels 
estudiants, etc.). 

Incidir en les reunions amb el 
professorat sobre la coordinació 
amb aquest tema. Treballar amb 
els departaments acadèmics per 
tal de que en les assignatures 
optatives es treballin temes de 
manera transversal.   

Responsables 
acadèmics de 
Programa 

Direccions de 
Programa  

Professorat 

15-16 16-17 17-18 

Responsables 
acadèmics de 
Programa 

Direccions de 
Departament  

Professorat 

Reunions a nivell de 
programa amb 
professorat i 
direccions de 
departament. 
(veure apartat 3.1.4 
Mecanismes de 
coordinació docent). 

Millora de la coordinació entre docents i 
eliminació de solapaments. Equiparament a 
les càrregues de treball (Guies docents) 
 

Oct 
2014 

EP S 

Definir una política 
d’avaluació del pla 
d’acció tutorial, el servei 
d’Orientació professional 
i les infraestructures 
docents. 

Implementar en les enquestes de 
programa preguntes específiques 
que recullin el grau de satisfacció 
dels estudiants amb el pla d’acció 
tutorial, el servei d’orientació 
professional i amb les 
infraestructures docents. 

Direccions de 
programes  

Direcció de 
Qualitat i 
Desenvolupa
ment de 
Programes 
(Q&DP) 

- 16-17 - 

TIC 

Q&DP 

Direccions de 
programa 

Nous ítems de 
l’enquesta Final de 
Programa 

Disseny dels nous ítems. 

Desenvolupament de la nova plantilla. 

Oct 
2014 

EP S 
Mantenir el nivell 
d’internacionalització en 
els programes. 

Fer un seguiment a la 
internacionalització de l’oferta 
formativa.  

Responsables 
acadèmics de 
Programa 

Direccions de 
Programa 

15-16 16-17 17-18 Deganat  

Nou programa 
verificat. 

Increment de la 
demanda per part 
d’estudiants 
internacionals en el 
Grau en Direcció 
d’Empreses (BBA). 

Creació i verificació del nou Màster 
universitari conjunt: Global Strategic 
Management amb McIntire School of 
Commerce i Lingnan University. 

Preparació d’una nova secció en anglès del 
Grau en Direcció d’Empreses (BBA). 
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Oct 
2014 

T S 
Millorar les competències 
de comunicació en anglès 
del professorat. 

Implementar un pla de formació 
del professorat adaptat a las 
seves necessitats especifiques. 

Deganat 
Professorat  

Direccions de 
Departament 

Responsables 
acadèmics de 
Programa 

15-16 - - 
Deganat 
Professorat 

Participants en 
seminaris, 
assessorament 
personalitzat i 
mentoring. 

Creació del nou Programa de 
Desenvolupament del Professorat pel que fa 
a l’activitat docent (CEI, veure apartat 3.4.3). 

Oct 
2014 

T A 
Augmentar la visibilitat 
de la informació a tots els 
grups d’interès. 

Creació d’una web de Qualitat 
oberta a la pàgina principal 
d’ESADE. 

Millorar el contingut de la 
intranet accessible als diferents 
col·lectius d’ESADE 

Q&DP 15-16 - - 

TIC 

Q&DP 

Dep. 
Marketing 

Nova web 

Quantitat i qualitat de 
la informació 

Nova web de Qualitat amb la informació 
detallada del desenvolupament dels 
programes oficials. 

Actualització dels continguts de la intranet. 
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Oct 
2014 

T S 

Donar més 
transparència al 
procés d’assignació 
dels estudiants a les 
diferents seccions i 
trobar un procés que 
generi el màxim de 
consens. 

Avaluar altres criteris d’assignació (per 
exemple sorteig) i alhora reservar un 
nombre de places a cada secció pels 
casos que mereixen una consideració 
especial (per exemple, esportistes 
d’elit, persones que per problemes en 
el transport no puguin desplaçar-se). 

Direcció BBA 15-16 - - Direcció BBA 

El nombre 
d’al·legacions 
derivades de 
l’assignació va 
ser 0. 

Assignació dels alumnes en base a la seva 
preferència lingüística (català, castellà o 
indiferent) i sorteig respectant al preferència 
escollida.  

Reserva de 5 places per casos especials. 

Oct 
2014 

EP S 

Incrementar el % 
d’alumnes 
procedents de 
l’estranger fins arribar 
al  16%. 

Desplegament de la secció anglesa 
(internacional) i increment d’accions de 
Màrqueting internacional per atraure 
més alumnes. 

Dep. 
Marketing 

Dep. 
Admissions 

14-15 15-16 16-17 

Dep. 
Marketing 

Dep. 
Admissions 

Nova secció 
anglesa 
planificada  

Accions a l’estranger: assistència a fires 
internacionals i  realització de vàries trobades a 
ESADE amb academic counselors de diverses 
escoles internacionals europees.  

Oct 
2014 

EP S 

Mantenir nivells de 
satisfacció dels 
estudiants semblants 
o millors de la secció 
anglesa 
(internacional) en 
comparació amb la 
secció bilingüe. 

Reforçar activitats que ajudin a 
socialitzar els estudiants estrangers, 
especialment aquells que no parlen 
castellà. 

Incrementar la coordinació entre els 
diferents grups d’una assignatura. 

Assegurar que tots els estudiants de la 
secció anglesa (internacional) disposin 
d’un tutor acadèmic i que se’n faci un 
seguiment més actiu. Fer activitats 
acadèmiques i no acadèmiques 
transversals entre seccions. 

Que els estudiants internacionals hagin 
de cursar l’idioma local 

Direcció BBA 14-15   15-16 16-17 Direcció BBA 

Increment de la 
participació dels 
estudiants 
internacionals a 
les associacions. 

Des del curs 2015-16 els alumnes de la secció 
internacional han de cursar obligatòriament 
castellà (com idioma modern). Això ha permès 
que aquests alumnes participin més en les 
associacions d’estudiants i en darrer terme ha 
afavorit la seva integració amb alumnes. 

Es va definir un mecanisme per a que els 
alumnes puguin canviar de secció i es van 
produir alguns canvis de la secció catalana a 
l’anglesa. 
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(català/espanyol) per afavorir la 
integració 

Definir mecanismes per a que els 
alumnes puguin canviar de secció 
(veure punt 3.1) 

Oct 
2015 

T A 

Que la informació 
sobre programes que 
apareix en els 
diversos canals tingui 
la visibilitat 
requerida. 

Revisar la informació actualment 
visible, analitzar la informació que 
manca, i revisar els procediments 
interns d’aprovació i publicació. 

Dep. 
Marketing 

Q&DP 

Direcció BBA 

15-16 - - 

Dep. 
Marketing 

Q&DP 

Direcció BBA 

Informació a la 
web oberta, de 
programa i a la 
intranet. 

S’ha revisat tota la informació que apareix als 
diversos canals i s’han revisat els procediments 
d’aprovació i publicació de la informació sobre el 
programa 

Oct 
2015 

EP A 
Augmentar el nombre 
de professorat 
doctor. 

Afegir aquest criteri en el procés de 
selecció de professorat per la docència 
que fa els departaments. 

Dep. 
Acadèmics 

Deganat 
Professorat 

Direcció BBA 

15-16 16-17 - 

Dep. 
Acadèmics 

Deganat 
Professorat 

Direcció BBA 

Augment del 
percentatge de 
doctors en 
termes absoluts 
i en HIDA. 

Deganat de professorat ha incorporat com a 
criteri de selecció el ser doctor.  

Es va parlar amb els departament acadèmics per 
tal de prioritzar la incorporació de col·laboradors 
acadèmics que siguin doctors. 

Oct 
2015 

EP S 

Distribució equitativa 
de l’oferta 
d’optatives. 

Increment dels 
crèdits optatius totals 
a realitzar en el títol. 

Obrir més optatives a les tardes i 
incentivar que els estudiants 
d’intercanvi agafin les optatives de 
tardes. 

Reduir ECTS a les assignatures d’idioma 
modern per incrementar les a 
l’optativitat. 

Direcció BBA 

Direcció 
Departaments 

15-16 16-17 17-18  

Nombre 
d’optatives. 

Crèdits ECTS 
d’assignatures 
optatives. 

D’acord amb els departaments acadèmics es va 
ampliar l’oferta d’optatives en els diferents 
períodes del curs i en els diferents idiomes 
(català, castellà i anglès). 

Es van reduir en 3ECTS l’assignatura d’idioma 
modern (I, II i III). Per tant els alumnes que han 
començat el curs 2015-16 hauran de cursar 
58ECTS en assignatures optatives. 

Oct 
2015 

EP S 

Potenciar les àrees de 
coneixement: 

Estadística 

Incorporar aquests temes en les 
matèries d’Estadística i Economia. 
Eliminar la matèria de Mètodes de 
Recerca i  traspassar aquests crèdits a 

Direcció BBA 

Direcció 
Departaments 

15-16 16-17 - 
Direcció BBA 

Direcció 
Departaments 

Accions 
executades (els 
resultats es 
valoraran a 

A finals del curs 2015-16 es van fusionar 
l’assignatura Estadística II (4ECTS) i Mètodes de 
Recerca (2ECTS), passant l’assignatura resultant 
a tenir 6ECTS. Això ha de permetre millorar 
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Econometria la matèria d’Estadística. L’assignatura 
Estadística II passa a tenir 6 ECTS. 

partir del 2016-
17). 

l’assoliment i la pràctica dels coneixements en 
estadística. 

Es va oferir una assignatura optativa 
d’Econometria durant el curs 2015-16. 

Oct 
2015 

EP S 

Millorar la 
coordinació entre 
professorat i 
matèries. 

Incidir en les reunions de coordinació 
amb el professorat en aquest tema. 
Treballar conjuntament amb les 
direccions de departament per tal que 
en les assignatures optatives es treballi 
de manera transversal.  

Direcció BBA 

Direcció 
Departaments 

15-16 16-17 17-18 
Direcció BBA 

Direcció 
Departaments 

Reunions amb 
professorat i 
direccions de 
departament 
(veure apartat 
3.1.4 
Mecanismes de 
coordinació 
docent). 

Aquest punt s’ha tractat a les reunions 
semestrals que es tenen amb el professorat i a 
les anuals que es tenen amb cadascun dels 
Directors dels Departaments. Això ha permès 
observar algunes sinèrgies i corregir 
desajustaments. 

Oct 
2015 

T S 

Millorar les 
competències 
lingüístiques en 
anglès del 
professorat. 

Pla de formació del professorat. 

Incorporar nou professorat amb unes 
competències lingüístiques en anglès 
adequades. 

Llançar alguna acció de Coaching pel 
professorat a la pròpia aula (en cursos 
del BBA). 

Direcció 
Departaments 

Direcció BBA 

Centre 
d’Innovació 
Educativa 
(CEI) 

15-16 16-17 17-18 

Deganat 
Professorat 

Direcció BBA 

Participants en 
seminaris, 
assessorament 
personalitzat i 
mentoring  

Disminució del 
nombre 
d’incidències 
derivades de 
l’ús de l’anglès 

Conjuntament amb deganat de professorat es va 
definir un pla de formació per aquells professors 
del grau que imparteixen classes a la secció 
internacional i que havien tingut alguna 
incidència amb l’idioma.  

Les noves incorporacions a l’escola han estat de 
professorat amb les competències lingüístiques 
en anglès adequades pel programa. 

El CEI va engegar vàries iniciatives de Coaching 
de professorat. 

Oct 
2015 

EP S 
Definir una política 
d’avaluació del pla 
d’acció tutorial (PAT). 

Implementar enquestes específiques 
que recullin el grau de satisfacció dels 
estudiants amb el PAT i amb les 
infraestructures docents. 

Sistematitzar reunions amb els 
alumnes que reben tutories. 

Direcció BBA 

Q&DP 

15-16 16-17 - 
Direcció BBA 

Q&DP 

Nous ítems de 
l’enquesta Final 
de Programa. 

Reunions entre 
tutors i 
alumnes. 

Disseny dels nous ítems. Desenvolupament de la 
nova plantilla. 

Es va realitzar un seguiment sistemàtic de tots 
els alumnes que han rebut tutories.  



 

4. Valoració i proposta del pla de millora 

Informe de Seguiment de Títol 2015-16  Pàg. 61 
Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes – Q&DP 
Centre ESADE – Business School 
   

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Indicadors de 

resultats 
Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Oct 
2015 

EP S 

Redefinir la llista 
d’activitats pre-
practicum i 
d’assessorament als 
estudiants. 

Definir seminaris més específics de 
preparació del pràcticum.  

Tipificar escenaris de plans de carrera 
per tal que els alumnes s’hi identifiquin 
i es redueixi la seva incertesa 

Fer fires sectorials de preparació per 
les pràctiques curriculars i la sortida 
definitiva al món laboral. 

Servei de 
Carreres 
Professionals 
(SCP) 

Direcció BBA 

15-16 16-17 - 
SCP 

Direcció BBA 

Quantitat de 
suport que ha 
rebut 
l’estudiant. 

Oportunitats de 
feina que se li 
han presentat 

El SCP ha seguit potenciant els seminaris de 
preparació i organitzant més fires sectorials. 

Oct 
2015 

EP S 
Incrementar el nivell 
d’internacionalització 
del programa 

Afavorir la integració d’estudiants 
estrangers d’intercanvi en les aules. 

Analitzar la possibilitat de passar d’una 
a dues seccions internacionals. 

Analitzar la possibilitat de realitzar 
cursos intensius (per exemple, Summer 
School Program) a escoles de negoci  

Fer canvis en l’estructura del programa 
per afavorir estades internacionals dels 
alumnes. 

Direcció BBA 15-16 16-17 17-18 Direcció BBA 

Assignatures 
obligatòries 
amb alumnes 
d’intercanvi. 

Alumnes 
participant en 
programes 
d’estiu. 

Increment de la 
demanda per 
part de 
l’alumnat 
internacional en 
el BBA. 

Durant el curs 2015-16 s’obren assignatures 
obligatòries als estudiants d’intercanvi per 
afavorir la integració. 

S’arriba un acord amb dues institucions dels 
Estat Units: McCombs School of Business de la 
Universitat de Texas i Lehigh University per tal 
que els alumnes d’ESADE puguin participar a dos 
dels seus programes d’estiu: el GBLI (cas de 
McCombs) i Global Village (cas de Lehigh). 

Arran de les accions realitzades juntament amb 
admissions el nombre de sol·licituds 
internacionals durant el curs 2015-16 va 
augmentar considerablement. 

Preparació d’una nova secció en anglès BBA. 

Oct 
2015 

EP S 

Millorar la integració i 
continuïtat de les 
assignatures de 
formació bàsica i 
obligatòria que es 
realitzen al centre. 

Moure la realització d’aquestes 
activitats (pràctiques curriculars i 
intercanvi) al darrer any de la carrera 
(semestres 7e i 8e) enlloc del 6e i 7e 
com estava fins el moment. 

Direcció BBA 15-16 16-17 17-18 Direcció BBA 

Planificació de 
la nova 
estructura del 
3er curs 
(semestres 5è i 
6è) 

A la reunió del 14 d’abril del 2015 s’aprova a 
Junta Acadèmica el moure les activitats de 
pràcticum (pràctiques curriculars obligatòries) i 
intercanvi a 4rt curs. Aquesta mesura aplica als 
alumnes que van començar el grau el curs 2014-
15. 
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Oct.  
2014 

T S 

Incrementar el 
coneixement del nivell 
d’internacionalització del 
programa a través de les 
experiències i 
competències 
desenvolupades pels 
estudiants. 

Insistir en la dimensió internacional 
en cada una de les assignatures a 
través de les activitats 
desenvolupades en el programa i la 
seva adequada avaluació. Incidir en 
aquest tema a les reunions amb els 
estudiants i a les Juntes 
Acadèmiques.   

Direcció MIE 

Professorat MIE 

15-16 - - Direcció MIE 

Més 
col·laboracions 
internacionals i 
immersions per 
conèixer diferents 
ecosistemes. 

Els estudiants tenen l’oportunitat de 
realitzar intercanvis durant els seus 
estudis. 

S’han creat nous destins pels Study Tours. 

Oct 
2015 

S S 

Tenir una política 
d’avaluació del pla 
d’acció tutorial i de les 
infraestructures. 

Implementar enquestes que recollint 
el grau de satisfacció dels estudiants, 
amb el pla d’acció tutorial i amb les 
infraestructures docents. 

Direcció MIE 

Deganat 
Associat MSc 

Q&DP 

15-16 16-17 - 
Direcció MIE 

Q&DP 
Ítems enquestes 

Millora en la satisfacció per part dels 
estudiants pel que fa a les tutories i 
l’experiència global del programa. 

Oct 
2015 

EP S 

Millorar la satisfacció dels 
estudiants en relació al 
servei de carreres 
professionals. 

Redefinir l’estratègia conjuntament 
amb la direcció del Servei de Carreres 
Professionals i la Direcció dels MSc’s 
per a una major adequació al perfil 
del programa. 

Direcció MIE 

Deganat 
Associat MSc 

15-16 16-17 - SCP 

Col·laboracions i 
activitats entre 
SCP i Direcció 
MIE. 

S’han experimentat millores però cal seguir 
treballant 

Oct 
2015 

T S 

Assolir un major control 
de les sessions per 
incrementar l’assistència 
a classe.   

Implementar un enfortiment de la 
política d’assistència i monitoratge 
de les classes. 

Direcció MIE 15-16 - - Direcció MIE 
Major control 
d’assistència a 
classe. 

Totes les classes tenen un Tas per controlar 
l’assistència a les sessions. La Direcció de 
programa ha fet una forta comunicació. 

Oct 
2015 

EP S Reforçar la visió i 
experiència de les 

Potenciar més experiències a 
l’estranger: estades a Silicon Valley, 

Direcció MIE 15-16 16-17 - Direcció MIE 
Més ofertes 
internacionals.  

S’ha ampliat l’oferta d’activitats a 
l’estranger. 
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relacions i activitats 
internacionals. 

London, Berlin, Shanghai, Bogotà, 
Mumbai. 

Oct 
2015 

S S 

Millorar la visió 
emprenedora i les 
possibles sortides 
professionals a través de 
més activitats fora de les 
aules . 

Oferir més activitats extra-curriculars 
focalitzant en el reforçament de les 
oportunitats de carreres 
professionals; visites a ecosistemes 
d’emprenedoria i reunions amb 
fundadors d’empreses 

Direcció MIE 15-16 16-17 - Direcció MIE 
Noves ofertes i 
participació de 
guest speakers. 

Una major participació de convidats guest 
speakers en moltes sessions. S’han 
desenvolupat i llençat moltes activitats 
extracurriculars addicionals. 

Oct 
2015 

S S 

Aconseguir un 
coneixement més ampli 
dels continguts clau en 
els negocis, màrqueting i 
finances  

Reforçar el contingut de les 
assignatures de Finances, Màrqueting 
i Gestió del producte per a tots els 
màsters de management. 

Modificar l’estructura curricular del 
programa, proposant una visió 
diferent de l’optativitat del 
programa. 

Direcció MIE 15-16 16-17 - Direcció MIE 

Alinear els cursos 
que s'ofereixen 
en l'oferta de 
cursos 
especialitzats. 

S’ha redissenyat aquesta part i ara tots els 
estudiants poden cursar assignatures 
especialitzades en marketing, finances, 
estratègia avançada i gestió de producte.  

Oct 
2015 

EP S 

Proporcionar als 
estudiants una mentalitat 
i comprensió més 
internacional. 

Crear més experiències d’immersió 
internacional d’alta qualitat a 
l’estranger 

Direcció MIE  

Direcció MSc’s  

Deganat 
Associat MSc 

15-16 16-17 - Direcció MIE 
Més sofertes 
internacionals.  

S’ha ampliat l’oferta d’activitats a 
l’estranger: visites a empreses 
internacionals, treball en equips amb mes 
diversitat. 

Oct 
2015 

EP S 

Enfortir les oportunitats 
laborals dels estudiants a 
través del 
desenvolupament 
d’activitats 
extracurriculars. 

Visites a ecosistemes innovadors i 
emprenedors.  

Fer reunions amb empreses.  

Reforçar la relació entre el programa 
i els alumnes, a través d’un sistema 
de tutories.  

Direcció MIE  

Deganat 
Associat MSc 

SCP 

15-16 16-17 - Direcció MIE 
Més oportunitats 
i interaccions 
extracurriculars. 

Crear grups conjunts en les xarxes socials i 
convidar i realitzar diferents 
esdeveniments i activitats amb aquests 
grups. 
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Oct 
2014 

T S 

Disposar de més informació 
sobre el seguiment de la 
implantació del mòdul, 
completant  la informació 
sobre la valoració dels 
estudiants recollida 
mitjançant les enquestes 
d’assignatura / professorat, 
amb la informació recollida 
en focus groups amb 
estudiants i l’enquesta de 
final de mòdul. 

Reflexionar sobre 
l’experiència 
d’aprenentatge dels 
estudiants en aquest mòdul 
amb l’objectiu de valorar la 
seva eficàcia com eina de 
suport a aquest perfil 
d’estudiants. 

Portar a terme focus groups 
amb estudiants 

Administrar l’enquesta de final 
de mòdul 

Reflexionar sobre el valor afegit 
del mòdul en el procés 
d’aprenentatge dels estudiants 

Direcció MF  

Deganat 
Associat MSc 

Q&DP 

14-15 15-16 - 

 

Enquestes 
de final de 
mòdul/assig
natura 

TIC 

 

Valoracions obtingudes 
sobre les opinions dels 
participants. 

Avaluació de cada 
assignatura en les 
reunions portades a 
terme amb els delegats. 

En les reunions continues realitzades amb els 
delegats, s’avaluen i es comenten cada una 
de les assignatures per tal de detectar 
possibles millores que es poden realitzar a 
curt termini i d’altres per treballar i tenir en 
consideració per al proper any.  

L’avaluació de cada assignatura, com  les de 
final de trimestre i de curs també 
proporcionen informació complementaria a 
la obtinguda durant l’any amb els delegats 
per treballar en millorar cada assignatura en 
particular i els mòduls en conjunt. 

Oct 
2015 

EP S 

Garantir un tracte prioritari  
pels estudiats d’assistència 
obligatòria. 

Que tots els estudiants, en 
particular els d’assistència 
obligatòria completin tant 
el Pre com el Post-Test per 
poder avaluar 

Continuar reservant dos dies en 
el bloc de Comptabilitat pels 
estudiants d’assistència 
obligatòria, i oferir a aquests 
estudiants tutories exclusives 
durant la resta del Pre-
Program. 

Direcció MF 15-16 16-17 - Direcció MF 

Enquestes avaluació 
satisfacció Pre-program 
 
Canvis introduïts en el 
format del Pre-program 

Els estudiants que han assistit al pre-program 
de manera obligatòria  s’han mostrat molt 
satisfets amb ell i el nivell d’assoliment ha 
estat molt alt. Comprovem per tant 
l’adequació de fer un pre-program exclusiu 
per als participants que no tenen formació 
prèvia en l’àrea de Business.  
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Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

adequadament l’efectivitat 
d’aquest. 

Imposar l’obligatorietat de 
realitzar el Post-Test a tots els 
estudiants que han cursat el 
Pre-Program. 

Addicionalment, la obligatorietat del test 
final ha permès valorar, tant al programa 
com als participants, el seu grau d’assoliment 
dels continguts bàsics necessaris per poder 
cursar el programa amb garanties. 

Oct 
2015 

T S 

Garantir la coordinació del 
curs Business in Society 
amb la resta d’assignatures 
del programa. 

Reunions de coordinació amb 
el professorat responsable de 
l’assignatura Business in 
Society. 

Direcció MF 15-16 - - 

 

Direcció MF 

Professorat 
Business in 
Society 

Canvis en l’estructura 
del programa. 

Reunions de coordinació amb el professorat 
encarregat: el curs de Business in Society 
s’adequa i coordina ara molt millor amb la 
resta de continguts del programa. 

Oct 
2015 

T S 

Definir una política de 
avaluació del Pla d’Acció  
Tutorial i les 
infraestructures.  

Implementar enquestes que 
recullin el grau de satisfacció 
dels  estudiants, amb el Pla 
d’Acció Tutorial, i amb les 
infraestructures docents. 

Direcció MF  

Deganat 
Associat MSc 

Q&DP 

15-16 - - 

Direcció MF  

Deganat 
Associat 
MSc 

Q&DP 

TIC 

Nous ítems de 
l’enquesta Final de 
Programa. 

Disseny dels nous ítems. Desenvolupament 
de la nova plantilla.  

Mitjançant les avaluacions de final de 
trimestre i de final de curs serem capaços de 
detectar les inquietuds dels participants per 
tal de ser reforçats, i per altre banda 
detectarem també l’acceptació de les 
millores que s’estableixin en el programa. 

Oct 
2015 

T S 
Augmentar encara més el 
caràcter professional del 
Màster en Finances. 

Analitzar  amb el Deganat 
Associat de MSc la possibilitat 
de substituir el bloc 
d’assignatures optatives per 
unes pràctiques obligatòries. 

Direcció MF  

Deganat 
Associat MSc 

15-16 - - 

Direcció MF  

Deganat 
Associat 
MSc 

- 
A les reunions informals s’ha descartat 
l’opció de substituir el bloc d’assignatures 
optatives per unes pràctiques obligatòries 
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Seguiment de plans de millora de curs anteriors Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA) 
Estat (O:Obert; EP: En Progrés; T:Tancat), Origen (V:Verificació; S:Seguiment; A:Acreditació) 

Data 
Es
tat 

Or
ig
en 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Indicadors de resultats 
 

Resultats 

2015-16 

15-16 T S 

Formació específica en la 
gestió d’equips i les seves 
pròpies dinàmiques per al 
col·lectiu d’alumnes- 

Incorporació de sessions addicionals 
durant el curs enfocades a aquesta 
àrea. 

Direcció MBA x Direcció MBA 

2 sessions anuals 

167 alumnes 
participants 

Impartides durant el primer trimestre, han 
demostrat una millora de la comunicació entre els 
equips, resultant en dinàmiques de treball més 
fluïdes i eficients, i una clara reducció d’incidències o 
bé incidències de menor gravetat. 

15-16 T S 

Disseny d’un programa 
intensiu extra-curricular per 
preparar els alumnes que 
tinguin interès en el sector 
de la consultoria. 

Combinació de sessions magistrals a 
càrrec d’experts, visites d’empreses 
del sector... 

Direcció MBA 
SCP 

x Direcció MBA 

35 alumnes participants 

3 formacions 
específiques 

8 sessions magistrals 
d’experts en el sector 

Alumnes amb més coneixements i millors 
competències per al sector de la consultoria. En 
conseqüència, millora en la ocupabilitat dels nostres 
alumnes al millorar la seva preparació per a la cerca 
laboral en el sector. 

15-16 T S 
Assolir la màxima 
coordinació possible entre 
docents. 

Mantenir els Faculty Meetings entre 
professorat que imparteix en el 
mateix trimestre i incorporar un 
Faculty Meeting general adreçat a tot 
el professorat de l’MBA. 

Direcció MBA 

Professorat 
MBA 

x Direcció MBA 

2 Faculty Meetings 

Comunicacions 
trimestrals per 
assegurar coordinació 
de continguts i 
materials 

Professorat més conscient del  context en què dona 
les seves classes: continguts impartits els mesos 
anteriors, materials ja coberts a classe, cursos i 
professorat impartint en paral·lel, etapa 
d’aprenentatge en què es troba l’alumne, objectius a 
assolir etc.   

15-16 T S 

Millorar l’eficiència en la 
comunicació entre 
representants d’alumnes i 
programa. 

Reestructuració de l’òrgan de govern 
principal del col·lectiu d’alumnes: 
Fusionar els rols de l’òrgan de govern 
i els representants de classe, 
augmentant el no. d’alumnes 
implicats per un repartiment de 
responsabilitats més equitatiu. 

Direcció MBA 

Òrgan de 
Govern de 
l’Associació 
d’Alumnes 
MBA 

x Direcció MBA 

6 reunions 
mantingudes durant el 
curs amb la participació 
activa de programa 

Alumnes més compromesos i implicats en la millora 
constant de l’experiència de programa en tots els 
seus àmbits (dins i fora de l’aula). 

Millora en la coordinació i comunicació entre els 
alumnes, el professorat i els gestors del programa. 
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Data 
Es
tat 

Or
ig
en 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Indicadors de resultats 
 

Resultats 

2015-16 

15-16 T S 

Facilitar l’accés ràpid i 
eficaç als registres 
d’assistència per part del 
professorat. 

Comunicar eficientment des de 
programa als registres d’assistència 
cap al professorat. 

Direcció MBA x Direcció MBA 
Disponibilitat de la web 
(base de dades)  per 
l’accés dels registres  

Degut a limitacions del sistema, aquesta acció no ha 
estat implementada durant el curs 2015-16 però si 
ha estat disponible el curs posterior, 2016-17 

15-16 T S 

Establir la ubicació òptima 
de la web Community 
Faculty, que asseguri el fàcil 
accés del professorat. 

Crear una web de programa 
adreçada específicament a 
professorat a la plataforma Moodle, 
sabent que hi accedeixen 
regularment per publicar i mantenir 
les seves pròpies webs d’assignatura. 

Direcció MBA x Direcció MBA 
Disponibilitat de la web 
a Moodle 

Accés més lògic del material i informació del 
programa, visibilitat més senzilla, i conseqüentment 
augment de consultes de la web per part del 
professorat i percepció per part de l’alumne de 
millor coordinació. 

15-16 T S 

Incorporar i consolidar al 
programa  experiències 
professionals de caire 
social. 

Creació d’un nou format de 
pràctiques extracurriculars en què els 
alumnes no només poden treballar 
en un start-up, o en l’empresa 
tradicional, sinó que també poden 
adquirir experiència en un altre tipus 
d’organitzacions, com per exemple 
ONG’s 

Direcció MBA 

SCP 
x Direcció MBA 

9 projectes oferts  

1 alumnes participant 
finalment en el 
programa 

 

Implementació del programa mencionat facilitant 
l’accés a l’alumne a experiències d’ajudes de caire 
social i solidari i assessorant-los en el procés 
d’aplicació per assegurar correspondència entre el 
projecte i el perfil d’alumne. 
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Pla de millora futurs Centre 

Acció de 
millora 

Diagnòstic Objectius a assolir Accions proposades Indicadors de resultats 
Priorit

at 
Responsabl

es 
Terminis 

Implica 
Modific

ació? 
Nivell 

C1 

Valorar el grau de satisfacció 
de les parts implicades en el 
Pla d’Acció Tutorial, el Servei 
de Carreres Professional i amb 
les infraestructures docents. 

Definir una política d’avaluació del pla d’acció 
tutorial, el servei d’Orientació professional i 
les infraestructures docents. 

Implementar en l’enquesta de final de 
programa preguntes que recullin el 
grau de satisfacció dels estudiants 
amb les tutories,  el servei d’orientació 
i carreres professionals i, amb les 
infraestructures docents. 

Enquesta final de programa 
amb aquests ítems 
implementada. 

Alta  Q&DP 
2016-17 

2017-18 
No Centre 

C2 
Adaptar els mètodes docents a 
les necessitats dels estudiants 
entorn al món digital. 

Adaptar els dissenys de assignatures i el seus 
continguts mediant eines i continguts online 
que permetin els estudiants treballar 
prèviament temes de las sessions presencials i 
aprofitar les  sessions presencials a l’aula per 
desenvolupar habilitats i competències. 

Assessorar al professorat sobre eines 
educatives tecnològiques, com crear 
continguts online amb qualitat i, per 
una altra banda, sobre 
dissenys/formats mes actius i 
dinàmics per les sessions presencials.   

Nombre d’assignatures 
redissenyades dins el 
programa Student First. 

Nombre de participants en 
els cursos oferts i el seu grau 
de satisfacció. 

Avaluacions dels participants 
els cursos ofertats. 

Alta CEI 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

No Centre 

C3 
Baix percentatge de resposta 
per part dels estudiants en les 
enquestes de satisfacció. 

Augmentar la participació per part de 
l’alumnat en les diferents enquestes de 
satisfacció. 

Treballar conjuntament totes les 
direccions de programa i detectar els 
mecanismes emprats en aquelles on 
tenen els percentatges més alts. 

Percentatge resposta. 
Mitja 

Alta 

Direcció MBA 

Q&DP 
2016-17 No Centre 
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Pla de millora futurs Grau en Direcció d’Empreses (BBA) 

# 
Acci
ó de 
millo

ra 

Diagnòstic Identificació de les causes 
Objectius a 

assolir 
Accions proposades 

Priorit
at 

Responsabl
es 

Terminis 
Implica 
Modific

ació? 
Nivell 

T1 

Creixement de la 
demanda d’alumnes 
en la secció 
internacional.  

Hi ha una creixent demanda 
internacional en el programa de 
grau. 

Obrir un segon 
grup/secció 
internacional en 
anglès. 

Avaluar capacitats dels departaments acadèmics per assolir una nova 
secció. 

Avaluar capacitat del departament de Serveis de Carreres Professionals 
(SCP) per donar suport a una nova secció d’alumnes tant en la selecció de 
les pràctiques curriculars (pràcticum) com en la col·locació al finalitzar el 
grau. 

Avaluar amb admissions el possible impacte d’un augment de la demanda a 
la nota d’entrada amb l’objectiu de no baixar el nivell d’entrada. 

Alta 

Dep. 
Admissions 

Dep. 
Acadèmics 

SCP 

Direcció BBA 

2016-17  

2017-18 
No BBA 

T2 

Motivació i 
autonomia dels 
alumnes respecte del 
seu aprenentatge. 

Heterogeneïtat de sistemes 
educatius del qual provenen els 
nostres alumnes (sobretot secció 
internacional). 

Heterogeneïtat de model 
pedagògics que s’utilitzen cada 
cop més a les escoles (tant en les 
seccions bilingües com en la 
internacional). 

Anar adequant el 
model pedagògic 
als nous mètodes 
d’aprenentatge 
més vivencials 
dels alumnes. 

Repensar aspectes del model pedagògic i de l’estructura de semestres. Alta 
CEI 

Direcció BBA 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

No BBA 

T3 

Increment de la 
incorporació 
d’alumnes 
estrangers al 
programa 

Hi ha una creixent demanda 
internacional en el programa de 
grau. 

 

Socialització i 
integració dels 
alumnes 
estrangers 

Activitats que ajudin a socialitzar els alumnes estrangers  

Estendre la figura del tutor a la major part dels alumnes estrangers 

Integració dels estudiants estrangers a les activitats extra-acadèmiques 
organitzades pel programa o per les associacions. 

Alta Direcció BBA 
2016-17  

2017-18 
No BBA 

Pla de millora futurs Màster Universitari en Innovació i Iniciativa Emprenedora (MIE) 
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# 
Acci
ó de 
millo

ra 

Diagnòstic Identificació de les causes Objectius a assolir Accions proposades 
Prior
itat 

Responsabl
es 

Terminis 
Implica 
Modific

ació? 

Nivell 
(títol, 
centre
, univ.) 

T1 

Es detecta la necessitat 
d’incrementar el percentatge 
d’HIDA impartides per doctors 
i doctors acreditats. 

Increment de noves 
incorporacions i professorat 
internacional. 

Treballar conjuntament amb els 
Departament en el pla docent a partir 
de la revisió del programa, per 
incrementar els percentatges.  

Revisar el pla docent del programa amb la 
Direccions dels Departaments per garantir que els 
docents doctors tinguin un paper adequat en el 
procés d’aprenentatge. 

Revisar les assignatures impartides en el programa i 
les hores impartides per cada perfil de professorat. 

Alta Direcció MIE 
2016-17 

2017-18 
No MIE 

T2 

Cal modificar l’estructura del 
programa especialment a les 
assignatures obligatòries i 
optatives. 

Diferències en les càrregues 
de treball  

Solapament de continguts 
entre algunes assignatures. 

Millorar l’estructura dels cursos i 
l’experiència d’aprenentatge. 

Redefinir l’estructura del programa a partir de les 
aportacions del professorat de les assignatures. Alta Direcció MIE 

2016-17 

2017-18 
Si MIE 
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Pla de millora futurs Màster Universitari en Finances (MF)  

 

# 
Acci
ó de 
millo

ra 

Diagnòstic Identificació de les causes Objectius a assolir Accions proposades 
Prior
itat 

Responsabl
es 

Terminis 
Implica 
Modific

ació? 
Nivell 

T1 

Es detecta una falta d’agilitat i 
ordre en la manera de 
comunicar els missatges entre 
la Direcció del programa i el 
professorat. 

El gran volum d’emails que s’envien al 
llarg del curs fa difícil al professorat 
tenir control de totes les informacions i 
es corria el perill de perdre part de les 
comunicacions rebudes. 

Millorar la comunicació 
entre el programa i el 
professorat. 

Obrir una plataforma web exclusiva pes professorat 
on quedi recollida tota la informació que se’ls hi 
comunica al llarg del curs i que a l’hora sigui un lloc 
de trobada. 

Alta 
Direcció MF 

TIC 
2016-17 No MF 

T2 

Es detecta la necessitat 
d’incrementar el percentatge 
d’HIDA impartides per doctors 
i doctors acreditats.  

Increment de noves incorporacions i 
professorat internacional.  

Treballar conjuntament 
amb el Departament de 
Direcció de Finances en el 
pla docent a partir de la 
revisió del programa, per 
incrementar els 
percentatges.  

Revisar el pla docent del programa amb la Direcció 
del Departament de Finances per garantir que els 
docents doctors tinguin un paper adequat en el 
procés d’aprenentatge. 

Revisar les assignatures impartides en el programa i 
les hores impartides per cada perfil de professorat. 

Alta Direcció MF 
2016-17 

2017-18 
No MF 
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Pla de millora futurs Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA)  

 

# 
Acci
ó de 
millo

ra 

Diagnòstic Identificació de les causes Objectius a assolir Accions proposades 
Prior
itat 

Responsabl
es 

Terminis 
Implica 
Modific

ació? 
Nivell 

T1 
Alumnat amb manca de preparació en 
el sector de la banca i les finances. 

Manca de programa intensiu extra-
curricular per preparar l’alumnat 
que tingui interès en el sector de les 
finances. 

Seguint el model del programa 
implementat el 2015-16, disseny 
d’un programa intensiu extra-
curricular específic per preparar 
l’alumnat que tingui interès en 
el sector de les finances. 

Combinació de sessions a càrrec 
d’experts, visites d’empreses del sector... Alta 

Direcció MBA 

SCP 
2016-17 No MBA 

T2 

El rati de demanda de places/oferta 
s’ha mantingut constant en els darrers 
anys i es podria augmentar per 
afavorir la selectivitat de l’alumnat. 

Per la forta competència del mercat 
mundial dels MBA’s i el nivell 
d’exigències, fa que el procés 
d’admissions sigui complex.  

Millorar la selectivitat de 
l’alumnat per incrementar més 
la qualitat de la cohort. 

Col·laborar i treballar coordinadament 
amb el Servei d’Admissions en les 
estratègies i procés d’admissions al 
programa.  

Alta  

Dep. 
Admissions 

Direcció MBA 

2016-17 No MBA 

T3 

Evidència de què la modalitat Master 
Thesis per al Treball Final de Màster 
no encaixa amb la naturalesa i durada 
del programa. 

Reducció d’alumnes que escullen 
aquesta modalitat i dificultat per 
aconseguir treballs d’una qualitat 
destacable. 

Focalitzar l’experiència 
d’aprenentatge de l’alumnat en 
les modalitats més alineades 
amb el  programa. 

Revisar les modalitats existents per tal 
d’aconseguir una major homogeneïtzació i 
assegurar l’aplicació dels conceptes i eines 
adquirides a la realitat de les empreses. 

Alta 

Direcció MBA 

Coordinació 
TFM 

2016-17 

2017-18 
No MBA 

T4 
Es detecta la necessitat d’incrementar 
el percentatge d’HIDA impartides per 
doctors i doctors acreditats.  

Increment de noves incorporacions i 
professorat internacional.  

Treballar conjuntament amb el 
Deganat de Professorat per 
incrementar els percentatges.  

Revisar les assignatures impartides en el 
programa i les hores impartides per cada 
perfil de professorat. 

Alta 

Direcció MBA 

Deganat 
Professorat 

2016-17 

2017-18 
No MBA 
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5. Resposta a les valoracions del CEA (Comissió Específica d’Avaluació) en 
el procés d’acreditació 

BBA: 

En cuanto a la dimensión sobre profesorado, el CAE considera que la institución debe reforzar 
acciones para augmentar la proporción de professores doctores que imparten en la titulación. 

BBA 2015-16 2014-15 2013-14 

% Hores de docència (HIDA) impartida per professors 
doctors  

66,5% 50% 46% 

Professorat Doctor 77 70 62 

Professorat No Doctor 46 44 45 

% Doctors 64,9% 61,4% 58% 

 

Les accions dutes a terme amb l’objectiu d’augmentar la proporció de professorat doctors que 
imparteix docència a la titulació han estat les següents:  

 la inclusió del criteri de doctor a l’hora d’incorporar nou professorat,  

 la selecció de doctors per part dels departaments a l’hora d’escollir col·laboradors 
acadèmics,  

 i la creació del Centre d’Innovació Educativa (CEI), que articula el nou Programa de 
Desenvolupament del Professorat (veure apartat 3.4.3). 

Aquestes accions han ajudat a augmentar el rati de doctors així com les hores de docència 
impartides pels professors doctors. A la taula anterior es pot observar l’evolució al llarg 
d’aquests darrers dos anys des de l’acreditació de les corresponents dades en el programa de 
Grau. 

 

BBA, MIE, MF: 

Con respecto a la dimensión de información pública, el CAE considera que la instituación debe 
aumentar la visibilidad de la información a todos los grupos de interés. 

Dada la debilidad detecta de esta dimensión, la institución deberá preparar un nuevo plan de 
mejora que contemple la subsanación de estos aspectos en un plazo no superior a los dos años.  

Trancurridos dos años de la visita del CEA la institución debe remitir a AQU Catalunya un 
informe de seguimineto en el que, entre otros, valore el despliegue y resultados de las acciones 
de mejora propuestas. 

 

En resposta a l’observació indicada pel CAE, en el seu informe d’avaluació, respecte la dimensió 
de la  informació pública volem constatar que, durant aquest dos anys, s’ha treballat a fons per 
augmentar la visibilitat de la informació a tots els nivells (extern i intern) per assegurar que és 
accessible a tots els grups d’interès. Les millores han quedat resumides al punt  3.2 d’aquest 
informe. Entre elles  volem destacar que s’ha creat un nou apartat a la web pública d’ESADE 
accessible per a tots i, per un altre banda, s’ha actualitzat i millorat la informació ja existent pels 
col·lectius interns (alumnat, professorat i PAS) dins la intranet institucional MyESADE.   
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Web oberta 

En primer lloc, la creació de la web de la Direcció de Qualitat i Desenvolupament de Programes 
localitzada dins la web publica d’ESADE ha permès millorar la comunicació i ajudar a la visibilitat 
i transparència de la informació relativa a la qualitat acadèmica dels programes formatius de la 
institució. Aquesta nova web esta estructurada en tres apartats: Programes, Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat i Acreditacions nacionals i internacionals.  

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad 

En el primer apartat, Programes, es troba la informació següent:  

 enllaços a les webs de cadascun dels programes amb tota la informació del seu 

desplegament operatiu,  

 les memòries dels programes oficials,  

 un enllaç al RUCT per comprovar les dades dels processos i registres oficials dels títols,  

 els informes de seguiment de títol i centre de les titulacions oficials existents fins a data 

d’avui, 

 els números de places ofertes en cada programa,  

 els instruments utilitzats en la institució per recollir la satisfacció  dels principals actors 

dels programes i, finalment,  

 els reglaments de règim interior dels programes.  

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas 

 

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
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En el segon apartat, Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, es fa públic el Manual del SGIQ 

i la política de qualitat de la institució.  

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad 

 

 

En el tercer apartat, corresponent a Acreditacions nacionals i internacionals,  es troba tota la 

informació sobre les acreditacions dels títols i del centre obtingudes fins al moment tant a nivell 

nacional com internacional. Així mateix, es publiquen els informes d’avaluació externa de les 

corresponents acreditacions.    

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/acreditaciones 

  

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/acreditaciones
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A més, destaquem que ESADE publica anualment en la seva web la memòria de la Institució, 
seguint els estàndards de la Global Reporting Initiative (GRI), que estableix els principis i els 
indicadors que les institucions poden utilitzar per mesurar i donar a conèixer el seu 
desenvolupament econòmic, social i mediambiental. Memòries anuals:  

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/aboutus/annual-report 

 

 

Per als antics alumnes, l’associació ESADE Alumni, posa a la seva disposició informació addicional 
a la seva pròpia web: http://www.esadealumni.net/ 

 

 

  

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/aboutus/annual-report
http://www.esadealumni.net/
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I, finalment per als reclutadors, també hi ha a la seva disposició la web de Servei de Carreres 
Professionals: http://www.esade.edu/web/eng/career-services 

 

 

 

 

 

 

Intranet MyESADE 

Presentem a continuació les actualitzacions realitzades a la intranet institucional (MyESADE) en 

aquests últims dos anys, on es pot consultar, depenent del perfil d’usuari, els resultats de 

satisfacció i la informació acadèmica relativa tant als programes propis com als oficials del 

centre.  

Concretament, el professorat, la Direcció de Programa, les Direccions de Departament, Degans 

i Vicedegans, tenen accés als resultats detallats de satisfacció de les assignatures/professorat, 

final de semestre, final de programa i d’experiència docent, en funció del seu perfil: 

  

http://www.esade.edu/web/eng/career-services
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Resultats enquestes MyESADE (requereix usuari):  

http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/reporting_enc.aspx 

 

 

 

I tota la comunitat d’ESADE té accés a la informació acadèmica, des de les memòries i normatives 
oficials, actes de les diferents juntes acadèmiques i comitès de currículum, llistats i horaris 
d’assignatures, activitat acadèmica de les assignatures, guies docents, docència del professorat, 
etc.     

 

MyESADE (requereix usuari):  

http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/Informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-
oficial.aspx  

 

 

http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/reporting_enc.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/Informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-oficial.aspx
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Paginas/Informaci%C3%B3n-acad%C3%A9mica-oficial.aspx
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L’alumnat a través de la seva intranet i de les diferents webs d’assignatura rep el feedback de 

l’avaluació continuada per part del professorat corresponent. 

 

Intranet estudiant: 

 

 

Intranet professorat: 

 

 

 

 


