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1) Presentació del centre 
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 la Facultat de Dret i de la Business School, 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 als seus campus de Barcelona 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 ADE, MBA, Màsters universitaris de 
management 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 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 entrepreneurship, lideratge i governança, gestió del coneixement, responsabilitat 
social de l’empresa, dret de l’economia, 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 270 actes que s’organitzen 
anualment, hi participen al voltant de 20.000 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. 

 Una gran xarxa: Alumni. 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 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. 

 
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.  
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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 dels Informes de Seguiment de Centre (ISC) juntament amb les direccions 
de programa, tal com està descrit en el procés detallat en el Manual del SGIQ, ESADE_D2_04 – 
Procés per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de Centre (ISC). 
 
El procés ha estat el descrit a continuació i seguint la Guia per al seguiment de les titulacions 
oficials de Grau i màster a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, de l’AQU del 
novembre de 2014.  
 

Fases i procediment. Preparació dels IST – ISC 
 
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 l’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 la informació abans mencionada, la Q&DP prepara un primer esborrany d’IST que envia 
a cada Director de Programa (DP) per tal que faci l’anàlisi del seu programa i el complementi 
amb la informació oportuna.  
 

5. Quan l’IST estigui  enllestit per la DP el retorna a la Q&DP per tal que amb tota la informació 
es pugui redactar l’ISC. 
 

6. La Q&DP envia l’ISC per la seva validació al Degà de cada centre. 
 

7. Una vegada estigui validat es remet al vicerectorat de la URL que iniciarà el seu procés per a 
la creació de l’ISU. 
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3) Valoració de l’assoliment dels estàndards 

3.1 Qualitat dels programes formatius 
 
Data verificació de la memòria: 16/03/2015 
Data Resolució CU acreditació: 2021 

 
Mecanismes de coordinació docents desenvolupats durant el curs: 

 
La Junta Acadèmica es va convocar com cada curs acadèmic dos cops (un cada semestre), però 
per problemes d’agenda dels seus membres finalment físicament només es va reunir un cop el 
14 d’abril. Els quatre punts més rellevants que es van tractar en aquesta reunió s’explican en 
l’apartat de Plans i seguiment de les accions de millora de la titulació.  

 
Igualment durant el curs 2014-15 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 tots els professors. Les reunions que van tenir lloc abans 
de la realització de l’assignatura tenen els següents objectius: 
Primer, comunicar als professors informació rellevant sobre els estudiants, el curs acadèmic o 
del propi programa.  
Segon, que els professors coneguin 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 als professors per tal que ho puguin tenir present en el 
desenvolupament d’un curs o de cara a futures celebracions del curs. 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 dels professors i analitzar les possibles 
necessitats de cara al següent curs. 
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Anàlisis dels indicadors acadèmics  
 
Taula 1. Indicadors  
 

 
 
A partir del resultats dels mecanismes de coordinació i dels indicadors acadèmics (taula 1), la 
Direcció del Programa reflexiona sobre alguns dels aspectes següents:   
 
En quant al rati d’oferta i demanda, mentre a les seccions catalana i castellana es manté igual, a 

la secció internacional (anglesa) millora significativament. Després d’haver començat amb la 

secció internacional al curs 2012-2013 hi ha hagut un creixement constant de la demanda. Això 

es deu a la tasca de comunicació que ha fet el departament d’admissions. El fet que la demanda 

hagi crescut més que l’oferta ha permès ser més selectiu en el procés d’admissió de la secció 

internacional. 

 

En quant a l’evolució de les HIDA impartides per doctors el curs 2014-15 va ser inferior al del 

2013-14 tot i que encara segueix essent millor que els de cursos anteriors. 

 

La taxa de rendiment ha continuat millorant, no així la taxa d’abandonament a primer que ha 

passat del 6,2% a 9,3%. En aquest darrer punt però s’ha de destacar que el valor de 6,2% en la 

taxa d’abandonament a primer del curs 2013-14 va ser un valor molt allunyat de l’històric que 

2014 2013 2012 2011

365 370 320 300

2,92 2,6 2,5 2,3

381 381 338 n/a

1294 1.207 1.075 n/a

29% 33,2% 32,7% n/a

57,9 64,5 61,9 n/a

70% 77,4% 89,7% 94%

10% 8,2% 5,4% 5,1%

20% 14,5% 5% 1%

57,1% 49,1% 62,5% 50,4%

42,9% 50,9% 37,5% 49,3%

50% 55,7% 41,1% 35,8%

50% 44,3% 58,9% 64,2%

0% 2% 0,5% 0%

30,6% 44,5% 31,2% 36,8%

3,4% 3,9% 2,1% 3,8%

25,2% 33,9% 23,2% 17,1%

17% 15,7% 12,7% 12,7%

23,8% 0% 30,3% 29,6%

91% 90% 87,1% 84,5%

94,9% 93% 94,2% 92,9%

9,3% 6,2% 18% 13,2%

6,2% 23,2% 16,4% n/a

76,9% 75% 81% n/a

95,6% 95,2% 96,3% 97,6%

4,1 4,2 4,1 4

5,56 5,3 5,3 5,7

5,33 5,1 5,1 4,3

5,72 5,4 5 3,7

5,72 n/d n/a n/a

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

n/d n/d n/d n/a

n/d n/d n/d n/a

Proves d'Accés a la Universitat 

Convalidació d'estudis estrangers

Altres

>60

Taxa de rendiment en primer curs 

% Hores de docència (HIDA) impartida per professors doctors 

Prof. Ajud.Doctor URL

Prof. Associat URL

Prof. Catedràtic URL

Prof. Titular URL

% Hores de docència (HIDA) impartida per professors NO doctors 

ACCÈS I 

MATRÍCULA

PROFESSORAT

RESULTATS 

ACADÈMICS

Nombre estudiants matriculats de nou ingrés 

% Estudiants matriculats de nou ingrés segons via d’accés 

% Estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de crèdits ordinaris 

<=60

% de docència segons categoria docent 

Prof. Contractats Doctor URL

Taxa d’abandonament acumulat (Cohort 2010-11)

Taxa de graduació en t o t+1 (Cohort 2010-11)

Oferta de places 

Ratio demanda de places/ofertes 

Nombre total d'estudiants matriculats 

Estudiants matriculats de nou ingrés % 

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant

Taxa d’adequació de la feina als estudis (EIL)

SATISFACCIÓ

(Escala 1-7)

PRÀCTIQUES 

EXTERNES I

MOBILITAT

INSERCIÓ 

LABORAL

Taxa d’intenció de repetir estudis

Percentatge d’estudiants de la cohort que han completat satisfactòriament les 

pràctiques externes

Satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu 

Satisfacció dels titulats amb la formació rebuda  

Satisfacció del professorat amb el programa formatiu 

Percentatge d’estudiants propis que participen en programes de mobilitat 

Taxa d’ocupació (EIL)

Taxa d’eficiència 

Durada mitja dels estudis 

Altres col- laboradors acadèmics

Taxa de rendiment 

Taxa d’abandonament a primer curs (Cohort 2013-14)
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estava al voltant del 15%. La resta d’indicadors dels resultats acadèmics es mantenen sense 

variacions significatives. 

 

En l’apartat  de satisfacció sí que es percep una notable millora en tots els indicadors respecte 

del curs 2013-14. Aquesta millora es pot explicar per varis factors: 1) les constants millores que 

es van introduint cada curs en base al feedback que rebem dels diversos grups d’interès, i 2) a 

l’esforç que s’ha fet des de programa en explicar aquests canvis.  

 
Plans i seguiment de les accions de millora de la titulació 

 
En la Junta Acadèmica que es va realitzar en el present curs, es van aprovar els següents accions 
per millorar el programa i, que seran implementades a partir del proper curs, 2015-16.  

 
Primera, millorar la realització de les pràctiques curriculars i l’intercanvi. En concret, es va 
aprovar moure la realització d’aquestes dues activitats al darrer any de la carrera (semestres 
setè i vuitè) de cara el curs 2015-16 enlloc del sisè i setè com estava fins el moment (curs 2014-
15).  

 
Segon, augmentar en 3 ECTS l’optativitat del BBA. Això es fa reduint en 3 ECTS les tres 
assignatures d’idioma modern (Idioma modern I i III). Actualment aquestes assignatures tenien 
8 i 4 ECTS respectivament, i a partir del curs 2015-16 passaran a tenir 6 i 3 ECTS. Per tant, això 
suposarà el següent canvi en el creditatge: 

 
Tipus de Matèria Crèdits  Crèdits a partir del 

curs 2015-16 

Formació bàsica 62 60 

Obligatòries 97 96 

Optatives 55 58 

Pràctiques externes 20 20 

Treball fi de Grau 6 6 

TOTAL 240 240 

 
Per compensar aquesta reducció d’hores de les assignatures d’idioma modern s’acorda anar 
introduint de manera progressiva l’anglès en les assignatures troncals de les seccions catalana i 
espanyola. 

 
Tercer, establir un procediment per a que alumnes de les seccions catalana o espanyola puguin 
canviar a l’anglesa (internacional) i a l’inrevés. Els criteris establerts: 

1) L’estudiant ha de sol·licitar el canvi de secció a Program management abans de 
la finalització de la convocatòria extraordinària dels exàmens de juliol. 

2) L’estudiant ha de tenir el nivell d’anglès exigit a l’entrada del programa per 
aquella secció a la que vol anar. 

3) L’estudiant ha de tenir aprovades totes les assignatures matriculades després 
de la convocatòria extraordinària de juliol. 

4) Ha d’haver-hi places disponibles a la secció a la qual vol anar.  
5) Cas que el nombre de places demanades sigui inferior a les disponibles, 

s’assignaran els canvis en base a la posició en el rànquing (tenint prioritat aquells 
estudiants que estiguin més ben situats al rànquing). 
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Quart, establir l’estandardització de la durada de les sessions de classe. A partir del curs 2015-
16 cada sessió d’una assignatura tindrà una durada de 3h. També es redueix el rati d’hores de 
treball per ECTS, passant de 30h per ECTS a 25h per ECTS. 
 

3.2 Pertinència de la informació pública 
 
La Q&DP ha realitzat una revisió dels enllaços de la web del programa, per assegurar que es 
compleix amb la normativa de les titulacions oficials. 
 
La DP ha de revisar els enllaços que manquen i/o que apareixeran marcats en blau. Si es tracta 
de un fitxer PDF s’ha de revisar que la informació sigui l’adequada i estigui actualitzada. DP ha 
d’indicar el nou enllaç en cas que s’hagi de modificar. 
 
Taula 2. Contingut de la informació pública sobre el desenvolupament operatiu del títol 

- Dimensió - Concepte  - Link web  

Accés als estudis 

Objectius de la titulació 

- http://www.esade.edu/grados/cat/grado-
direccion-empresas 
 
Apartat Dades bàsiques del títol 
 
O, directament: 
 
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/dat
os-basicos-objetivo-titulacion-BBA-CAT.pdf 

-  

Perfil d'ingrés 
- http://www.esade.edu/grados/cat/admisi

on/requisitos-admision   
-  

Perfil de sortida 

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

-  

 
Nombre de places ofertes 
 

- NA 

 
Demanada global i en primera 
opció (només per al grau) 

- NA 

 
Via de accés, opció i nota de tall 
(només per al grau) 

- NA 

 
Assignatures o proves especials 
que possibiliten la millora de la 
nota d’accés (només per al grau) 
 

- NA 

 
Criteris de selecció(només per al 
màster) 
 

 NA 

 

Informació sobre preinscripció i 
admissió (procediment, 
calendari...) 

- http://www.esade.edu/grados/cat/admisi
on/proceso-admision  

-  

Normativa de trasllats  

- http://www.esade.edu/grados/cat/grado-
direccion-empresas 
 
Apartat Dades bàsiques del títol 
 
O, directament: 

http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/datos-basicos-objetivo-titulacion-BBA-CAT.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/datos-basicos-objetivo-titulacion-BBA-CAT.pdf
http://www.esade.edu/grados/cat/admision/requisitos-admision
http://www.esade.edu/grados/cat/admision/requisitos-admision
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-futuro-profesional/salidas-profesionales
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-futuro-profesional/salidas-profesionales
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-futuro-profesional/salidas-profesionales
http://www.esade.edu/grados/cat/admision/proceso-admision
http://www.esade.edu/grados/cat/admision/proceso-admision
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
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- Dimensió - Concepte  - Link web  
 
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/dat
os-basicos-objetivo-titulacion-BBA-CAT.pdf 
 

Matrícula 

Període i procediment de 
matriculació 

- http://www.esade.edu/grados/cat/admisi
on/proceso-admision 

-  

Sessions d'acollida i de tutorització 

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

-  

Pla d’estudis 

Denominació dels estudis 

 
- http://www.esade.edu/grados/cat/grado-

direccion-empresas 

 

Títol en superar els estudis de 
grau/màster 

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

 

Durada mínima dels estudis i 
crèdits ECTS 

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

-  

Estructura del pla d'estudis 
- http://www.esade.edu/grados/cat/grado-

direccion-empresas/tu-formacion/plan-
estudios 

Planificació operativa del 
curs 

Calendari acadèmic 

-  
- http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/cal

endario-academico-BBA-1415-CAT.pdf 
-  

Guia Docent 
- http://www.esade.edu/grados/cat/grado-

direccion-empresas/tu-formacion/plan-
estudios 

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

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

 

Pla d'actuació tutorial 

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

Professorat 

Professorat de la titulació - http://www.esade.edu/grados/cat/grado-
direccion-empresas/tu-
formacion/profesorado 

-  

Perfil acadèmic 

Informació de contacte 

Pràctiques externes/ 
professionals 

Objectius 

http://prodesade.esade.edu/gea/generat
e/9A_CA/llistat.html?sby=14BBA99009 

 

http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/datos-basicos-objetivo-titulacion-BBA-CAT.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/datos-basicos-objetivo-titulacion-BBA-CAT.pdf
http://www.esade.edu/grados/cat/admision/proceso-admision
http://www.esade.edu/grados/cat/admision/proceso-admision
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
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/grados/cat/grado-direccion-empresas
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas
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://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/calendario-academico-BBA-1415-CAT.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/calendario-academico-BBA-1415-CAT.pdf
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/vida-universitaria/campus
http://www.esade.edu/grados/cat/vida-universitaria/campus
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/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://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_CA/llistat.html?sby=14BBA99009
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_CA/llistat.html?sby=14BBA99009
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- Dimensió - Concepte  - Link web  

Normativa general 

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

-  
- Apartat Normativa pràctiques 

professionals 
-  
- O, directament 
-  
- http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/nor

mativa-practicas-externas-BBA-CAT.pdf 
 

Definició sobre si són obligatòries 
o optatives 

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

-  

Assignatures a les quals van 
lligades les pràctiques 

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

-  
- Apartat “Pràcticum” 
-  

Avançament d'institucions on es 
poden fer pràctiques 

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

-  
- Apartat Algunes empreses en les que han 

realitzat el Pràcticum els alumnes del BBA 
-  
- 0 bé, directament 
-  
- http://itemsweb.esade.edu/fu/carreras_u

niversitarias_2010/BBA/tu_formacion/Em
presas-BBA.pdf 
 

Programes de mobilitat 

Objectius - http://www.esade.edu/grados/cat/grado-
direccion-empresas/experiencia-
internacional/intercambio 

-  
- Apartat Objectius i normativa del 

programa d’intercanvi 
-  
- O bé, directament 
- http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/obj

etivos-normativa-programa-intercambio-
BBA-CAT.pdf 
 

Normativa general 

Avançament d'institucions amb 
convenis signats 

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

-  
- Apartat Una xarxa mundial de relacions 

internacionals 

Treball final de Grau/ 
Màster 

Normativa i marc general 
(enfocament, tipologia…) 

-  
- http://www.esade.edu/grados/cat/grado-

direccion-empresas/tu-formacion/plan-
estudios 

-  
- Apartat “Treball final de Grau” 
-  

 

http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/practicas-profesionales
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/practicas-profesionales
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/practicas-profesionales
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/normativa-practicas-externas-BBA-CAT.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/normativa-practicas-externas-BBA-CAT.pdf
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/practicas-profesionales
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/practicas-profesionales
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/practicas-profesionales
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/practicas-profesionales
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/practicas-profesionales
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/tu-formacion/practicas-profesionales
http://itemsweb.esade.edu/fu/carreras_universitarias_2010/BBA/tu_formacion/Empresas-BBA.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/carreras_universitarias_2010/BBA/tu_formacion/Empresas-BBA.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/carreras_universitarias_2010/BBA/tu_formacion/Empresas-BBA.pdf
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/experiencia-internacional/intercambio
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/experiencia-internacional/intercambio
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/experiencia-internacional/intercambio
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/objetivos-normativa-programa-intercambio-BBA-CAT.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/objetivos-normativa-programa-intercambio-BBA-CAT.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/objetivos-normativa-programa-intercambio-BBA-CAT.pdf
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/experiencia-internacional/intercambio
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/experiencia-internacional/intercambio
http://www.esade.edu/grados/cat/grado-direccion-empresas/experiencia-internacional/intercambio
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
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La informació pública disponible del manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat es 
troba a la web de ESADE dins l’apartat Rànquings: http://itemsweb.esade.edu/dipqa/SGIQ.pdf 
 
La informació pública disponible del desenvolupament operatiu de l’ensenyament i dels 
indicadors corresponents poden ser consultats a la web general de la Universitat Ramon Llull. 
https://seguimentto.url.edu/Masters.aspx?idioma=ca-ES (i al WINDDAT: 
http://winddat.aqu.cat/caracter/privades/;jsessionid=D16655CEC32A1B67B63829C6470B84A
5.winddat01?codi_universitat=41) 
 
 

3.3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la  titulació  
 
 

ESADE, tant a la Business School com a la Facultat de Dret, compta des de l’abril del 2008 amb 
un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) aprovat per l’AQU; i seguint les directrius 
implementades des del Vicerectorat de la Universitat. 
 
Aquest primer Manual, ha estat en constant revisió tant per adequar-lo a la nova normativa com 
als canvis provinents del procés de millora contínua.  
 
A mitjans del curs 2014-2015, seguint el procés establert per a la millora contínua del manual, 
es va realitzar una nova versió fruit dels canvis organitzatius, de l’evolució de les necessitats del 
mercat i també fruit de l’experiència generada per la definició del propi Manual; tal com detalla 
el procés ESADE_D0_01-Millora del manual SGIQ.  
 
En aquest sentit, un dels procediments amb una implementació més exitosa per part de tot el 
centre, i que funciona en totes les titulacions siguin oficials o no, és la del disseny i aprovació de 
noves titulacions i modificacions de les ja existents. Aquest procés s’ha denominat Comitè de 
Currículums. Tota la informació generada en aquest procés està registrada en una plataforma a 
la intranet d’ESADE: 

http://itemsweb.esade.edu/dipqa/SGIQ.pdf
https://seguimentto.url.edu/Masters.aspx?idioma=ca-ES
http://winddat.aqu.cat/caracter/privades/;jsessionid=D16655CEC32A1B67B63829C6470B84A5.winddat01?codi_universitat=41
http://winddat.aqu.cat/caracter/privades/;jsessionid=D16655CEC32A1B67B63829C6470B84A5.winddat01?codi_universitat=41
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A nivell intern, existeix una altra plataforma de la Q&DP, que dóna suport a tot aquest procés i 
que està a l’abast de la comunitat d’ESADE, directors acadèmics, professors i PAS: 
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3.4 Adequació del professorat al programa formatiu 
 
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, dels despatxos 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 directives i el 
lideratge actual i el del futur. 
 
Amb una rica diversitat de perfils, els professors d'ESADE tenen en comú el seu entusiasme per 
compartir coneixement i experiències tant amb els alumnes i els participants en els diversos 
programes com amb les empreses i la comunitat acadèmica. Són innovadors en la generació i la 
transmissió de coneixement, i tenen una capacitat extraordinària per analitzar i comunicar els 
complexos aspectes de la realitat d'una manera efectiva. Per fer-ho, utilitzen una àmplia varietat 
d'enfocaments i metodologies, cosa que els permet donar respostes rigoroses i rellevants a les 
necessitats de les empreses i organitzacions, com també ajudar els participants en els diversos 
programes a desenvolupar-se com a directius o juristes i com a líders. 
 
Els professors d'ESADE es caracteritzen perquè són accessibles i tenen un fort compromís amb 
la qualitat de la formació i el progrés personal dels alumnes i els participants en els diversos 
programes. Així mateix, es distingeixen per l'interès que tenen en la formació integral de les 
persones, a les quals ajuden  a desenvolupar les competències personals i directives i a prendre 
consciència de l'impacte dels seus valors i de la seva activitat com a directius en la societat. 
 
El professorat d'ESADE està organitzat per departaments acadèmics, que integren les grans 
àrees de Management i Dret. El Claustre del Professorat està format per més de 125 membres, 
entre els quals tenen representació més d'una dotzena de nacionalitats. Addicionalment, en els 
programes d'ESADE participen més de 250 professors externs i col·laboradors acadèmics i més 
de 50 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/departments 
 

Indicadors de satisfacció dels estudiants. 
Els estudiants han valorat tant les assignatures com el professorat positivament en tots els 
programes oficials del Centre, els resultats obtinguts es situen entre els valors de 5 a 7 (en una 
escala de 1 a 7).   
 
Els resultats de l’instrument que recull la satisfacció dels estudiants amb el seu professorat  per 
el programa són els següents:  
 

 
 
 
 
 

http://www.esade.edu/web/cat/faculty-research/faculty/departments
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Des del  vicedeganat de professorat s’ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de 
l’activitat docent del professorat a través del Programa de Desenvolupament del Professorat. 
Aquest programa inclou activitats formatives com seminaris, assessorament personalitzat, 
mentoring, etc. emmarcades en les línies d’actuació següents: a) assegurament de l’eficàcia 
docent, b) innovació docent, c) contribució a la filosofia educativa de les titulacions, d) 
contribució a la missió d’ESADE de formar directius i directives socialment responsables i e) 
diversificació de la docència. 

 
Totes les accions 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. 

3.5 Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
 
Les evidències que cal considerar per avaluar aquest estàndard són les següents:  
 

 Pla d’acció tutorial (PAT), que diferenciï, si és procedent, entre accions tutorials per a 
l’alumnat de nou accés i per al conjunt d’estudiants ja matriculats.  

El pla d’acció tutorial va constar de diversos actuacions. Primer tot alumne de primer de 
grau, té automàticament assignat un tutor acadèmic amb el qual és obligat que es 
reuneixi almenys un cop. Passat el primer any la relació tutor-alumne pot seguir activa 
si l’alumne desitja. Igualment es va dissenyar un pla en que un grup reduït d’alumnes de 
segon ajuden a alumnes de primer amb dificultats en algunes matèries –per exemple, 
matemàtiques i economia. Per aquesta darrera acció tutorial l’alumne de segon té un 
reconeixement d’1 ECTS. Aquesta acció tutorial es va calcular i suposa aproximadament 
un total de 30 hores de treball pels alumnes de segon (això inclou la formació i el 
seguiment que reben per part d’un professor, i el suport que donen als alumnes de 
primer). Aquesta darrera activitat s’ha valorat com a molt positiva tant en un sentit en 
que ajuda a reduir el nombre de suspensos, com en un sentit d’integració ja que 
s’afavoreix a que alumnes de primer i segon es coneguin. 

 

 Indicadors de satisfacció sobre les tutories acadèmiques.  

Com a instruments per avaluar el grau de satisfacció en relació a les activitats per a 
valorar la satisfacció de les accions tutorials podem destacar dos tipus, un més subjectiu 
i un altre més quantitatiu. El més subjectiu es refereix a la valoració informal de les 
reunions personalitzades amb els alumnes i al contacte de les gestores de programes 
amb ells. En el cas del quantitatiu es tracta de dos apartats de l’enquesta final de 
programa: la comunicació entre els estudiants i la direcció de programa, i la receptivitat 
als suggeriments i comentaris dels alumnes. La valoració general és positiva però té un 
marge de millora. Els indicadors de l’enquesta mostren un grau de satisfacció correcte:  
de 4,3 en  el cas de la comunicació entre alumnes i direcció de programa; i de 3,9 en 



Direcció de Qualitat i Desenvolupament de programes   IST- BBA    Pàg. 16 

 

relació a la receptivitat als suggeriments i comentaris dels alumnes. Aquestes 
valoracions estan calculades sobre una escala de 0 a 7.  

La taula següent està treta de l’enquesta final de programa del curs 14-15 

BBA 
Curs 14-15 

4.1.Comunicació 
entre estudiants i 
direcció de 
programa 

4.2.Grau de resposta de 
la direcció de programa 
davant de comentaris / 
suggeriments 

Mitjana dels 2 ítems 

 4,31 3,91 4,11 

*Escala de 1 a 7. 

 
 

 Indicadors de satisfacció sobre les accions d’orientació professional.  

La satisfacció sobre les accions d’orientació professional és relativament positiva, tal com 
evidencia l’indicador corresponent a l’enquesta final de programa del curs 2014-2015.  El 
resultat és de 4,9 (sobre una escala de 0 a 7).  

BBA 
Curs 14-15 

 

Please rate the degree of helpfulness of career services suport 
(Si us plau avalua el grau d’utilitat del servei de carreres professionals) 

4,93 

*Escala de 1 a 7. 

 
 

 Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral.   

Respecte al servei d’orientació professional, ESADE ofereix els estudiants un Servei de 
Carreres Professionals (SCP) per facilitar la seva inserció laboral i orientació professional. 
Aquest servei és altament accessible i ofereix una atenció personalitzada sense igual en 
tots els processos d’orientació professional i de recerca de feina.  
 
El objectiu final del SCP 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 servir l’àmplia 
gama de recursos disponibles a ESADE i gestió proactiva del desenvolupament 
professional, tant a curt com a llarg termini. Es pot consultar el detall de aquesta 
actuació institucional en la web del SCP:  
http://www.esade.edu/web/cat/career-services 
 
 

 Documentació del SGIQ sobre el procés de suport i orientació a l’estudiant.  

La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per 
l’aprenentatge de l’alumnat, descrits als processos: 
- D3_04 Procés d’orientació professional: l’objectiu d’aquest procés és descriure del 

flux previst d’activitats per a l’orientació professional dels alumnes dels diferents 
programes. 

- D3_06 Procés de tutorització: l’objectiu d’aquest procés és donar suport a l’alumne 
per tal que tingui tots els recursos possibles per facilitar el procés d’ensenyament – 
aprenentatge. 

- D5_01 Procés d’anàlisi i implementació de les necessitats referents a recursos 
materials i serveis:  l’objectiu d’aquest procés és recollir, analitzar i implementar els 

http://www.esade.edu/web/cat/career-services
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recursos materials i serveis necessaris per a garantir la qualitat dels programes 
formatius.  

 

3.6 Qualitat dels resultats del programa   
 
Realitzar una anàlisi qualitativa dels indicadors de resultats acadèmics i d’inserció laboral, 
especialment d’aquells que hagin sofert canvis importants.  
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4) Valoració i proposta del pla de millora del centre 
 

Taula 3. Pla de millora de la titulació  

 
Diagnòstic  Identificació de causes Objectius a assolir Accions proposades Prioritat  Responsables Terminis 

 
Implica 
Modific
ació? 

Nivell (títol, 
centre, 
univ.) 

S’ha d’augmentar la 
visibilitat de la 
informació a tots els 
grups d’interès 

Històricament els canals de 
comunicació ha estat responsabilitat 
únicament del departament de 
màrqueting, i per tant la comunicació 
que en ells s’hi mostra sempre s’ha 
organitzat i estructurat amb una 
finalitat de comunicació i venda. 

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. 

Alta Màrqueting 
Qualitat 
Direcció de BBA 

2015-16 No Títol 

S’han de reforçar les 
accions per 
augmentar la 
proporció de 
professors doctors 

Històricament l’enfoc pràctic i 
professionalitzador del BBA a ESADE 
ha afavorit la incorporació de 
docents provinents del món 
professional. Sovint aquests docents 
no són doctors. 

Augmentar el 
nombre de doctors 

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

Alta Departaments 
acadèmics 
Vicedeganat de 
professorat 
Direcció de BBA 

2016-2017 No Títol 

Establir criteris 
objectius i coneguts a 
priori pels estudiants 
sobre la manera en 
que s’assignen els 
estudiants als grups 
de matí i tarda. 

L’assignació de seccions sempre s’ha 
realitzat seguint un criteri de qui 
primer arriba i sol·licita el grup té 
preferència. Aquest criteri sempre ha 
anat acompanyat de l’anàlisi cas a 
cas de sol·licituds especials per part 
dels alumnes. 

Donar més 
transparència al 
procés i alhora 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) 

Alta Direcció de 
programa 

2015-16  No Títol 

L’oferta d’optativitat 
pels alumnes del 
grups de tarda és 
menor que pels 
alumnes de matí, i 
l’alumne en general 
té poca capacitat 

Cada semestre hi ha uns 130 
estudiants d’intercanvi a l’escola que 
només escullen assignatures 
optatives i de matins. Es detecta una 
preferència dels alumnes per cursar 
optatives de matins  

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 

Mitja/Alt
a 

Direcció de 
programa  
Departaments 

2015-16 i 
propers 3 
anys 

No Títol 
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Diagnòstic  Identificació de causes Objectius a assolir Accions proposades Prioritat  Responsables Terminis 
 

Implica 
Modific
ació? 

Nivell (títol, 
centre, 
univ.) 

d’escollir 
assignatures 
optatives  

Manca de crèdits optatius a realitzar 
al centre. Tenint en compte que 
l’intercanvi són  30ECTS i que part de 
la optativitat correspon al segon 
idioma, fa que l’alumne pugui 
realitzar tan sols 9ECTS optatius en el 
centre 

a l’optativitat (veure redistribució de 
crèdits en aquest mateix apartat) 

Augmentar els 
continguts en 
Estadística i 
Econometria en el 
Grau en Direcció 
d’Empreses 

Amb l’entrada de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior i la tendència a 
que els grau tinguessin un propòsit 
generalista mentre que els màsters 
fossin més especialitzats alguns 
àmbits de la estadística i economia es 
van reduir en el grau. 

Tornar a potenciar 
aquestes àrees de 
coneixement 

Incorporar aquestes temes en les 
matèries d’Estadística i Economia. 
Eliminar la matèria de Mètodes de 
Recerca i  traspassar aquests crèdits 
a la matèria d’Estadística. Amb això 
l’assignatura Estadística II passa a 
tenir 6ECTS 

Mitja Direcció de 
Programa 
Direcció de 
Departaments  
Docents 

2016-17  No Títol 

Millorar la 
coordinació entre els 
diferents 
Departaments 
implicats en la 
docència de les 
titulacions. 
 

Hi ha hagut certa 
compartimentalització de les àrees 
de coneixement que reflecteixen les 
prioritats en les àrees d’investigació 
(és a dir, publicacions en camps de 
coneixement concret i no de manera 
transversal fent front a problemes de 
la societat). 

Millorar la 
coordinació dels 
professors i les 
matèries 

Incidir en les reunions de coordinació 
amb els professors en aquest tema. 
Treballar amb els departaments per 
tal de que en les assignatures 
optatives es treballi de manera 
transversal. Per exemple, definint 
assignatures al voltant de problemes 
de les organitzacions o de la societat 
amb professors que puguin abordar-
los des de diferents camps. 

Baixa Direcció de 
departament 
Direcció de 
programa  
Docents 

2017-18 No Centre 

Millorar les 
competències 
lingüístiques en 
anglès del 
professorat  

Històricament el professorat de la 
carrera ha utilitzat el català o el 
castellà com a llengua vehicular a les 
classes. Les noves incorporacions de 
professorat internacional no sempre 
ha començat donant classe al 
programa BBA ja que la major part de 
programes d’ESADE es realitzen en 
anglès. 

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) 

Alta Direcció de 
departament 
Direcció de 
programa 
Vice-deganat de 
professorat 

2015-16 No Títol 



 

 

Direcció de Qualitat i Desenvolupament de programes   IST- BBA    Pàg. 20 

 
 

Diagnòstic  Identificació de causes Objectius a assolir Accions proposades Prioritat  Responsables Terminis 
 

Implica 
Modific
ació? 

Nivell (títol, 
centre, 
univ.) 

Valorar el grau de 
satisfacció de les 
parts implicades en el 
Pla d’Acció Tutorial i 
amb les 
infraestructures 
docents 

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) ha posat 
molt èmfasi des dels seus inicis a la 
identificació de problemes amb els 
estudiants, a ajudar-los a reconduir i 
a reduir el nombre de baixes 
acadèmiques. Aquestes prioritats 
han fet que l’avaluació quantitativa 
de la satisfacció dels estudiants 
respecte del pla, només hi ha dos 
ítems dins  l’enquesta final de 
programa que ens permeten  avaluar 
el PAT.  

Definir una política 
d’avaluació del pla 
d’acció tutorial 

Implementar enquestes específiques 
que recullin el grau de satisfacció 
dels estudiants amb el pla d’acció 
tutorial i amb les infraestructures 
docents. 
Fer de manera sistemàtica reunions 
amb els alumnes que reben tutories 
Muntar un sistema de tutories entre 
estudiants 

Baixa Direcció de 
programa 
Direcció de 
Qualitat i 
Desenvolupamen
t de Programes 

2016-17 
 

No Títol 

Millorar les activitats 
del Servei 
d’Orientació 
Professional en 
relació amb les 
activitats de suport 
desenvolupades amb 
els estudiants.  
 

Tot i la llarga tradició en l’orientació 
professional als estudiants es 
considera que el creixent nombre 
d’oportunitats professionals dels 
nostres estudiants, així com el fet 
que aquestes oportunitats arriben 
des dels primers cursos del grau, fa 
necessari redefinir certes prioritats i 
procediments del Servei d’Orientació 
Professional. 

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 

Mitja Serveis de 
carreres 
professionals 
Direcció de 
programa 

2015-16  
2016-17 

No Títol 
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Diagnòstic  Identificació de causes Objectius a assolir Accions proposades Prioritat  Responsables Terminis 
 

Implica 
Modific
ació? 

Nivell (títol, 
centre, 
univ.) 

El mercat d’estudis 
universitaris 
internacional està 
creixent. L’entrada 
d’alumnes 
internacionals al BBA 
ajudarà a 
internacionalitzar el 
programa. 

La professió de management és 
clarament internacional. ESADE ha 
apostat des de 1957 pel caràcter 
internacional del programa. 

Mantenir nivells de 
satisfacció dels 
estudiants semblants 
o millors de la secció 
anglesa 
(internacional) en 
comparació a 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 
(català/espanyol) per afavorir la 
integració 
Definir mecanismes per a que els 
alumnes puguin canviar de secció 
(veure punt 3.1) 

Alta Direcció de 
Programa 

2014-15  
2016-17 

No Títol 

Millorar les 
competències 
lingüístiques en 
anglès del 
professorat que 
imparteix docència 
en aquest idioma. 

Continuar amb: 1. El pla de formació 
des dels departaments acadèmics 
per aquells professors que 
imparteixen anglès a la secció 
anglesa (internacional) del BBA i  
2. Recerca de nous professors amb 
competències lingüístiques. 
Establir col·laboracions entre el 
departament d’idiomes i els 
professors que imparteixen classes 
en anglès per tal que els primers 
puguin donar suport en tasques 
docents (p.e. preparació de 
lectures). 

Alta Direcció de 
departament 
Direcció de 
programa 
Centre 
d’Innovació 
Educativa 

2014-15  
2017-18 

No Centre 
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Diagnòstic  Identificació de causes Objectius a assolir Accions proposades Prioritat  Responsables Terminis 
 

Implica 
Modific
ació? 

Nivell (títol, 
centre, 
univ.) 

Ampliar l’avaluació 
dels resultats de la 
internacionalització 
amb elements 
qualitatius per 
exemple relacionats 
amb l’adquisició de 
competències en 
aquest camp. 
 

Es va arrancar amb una secció 
internacional i donada las diferències 
culturals, de perfil i model 
pedagògics, no s’ha fomentat 
suficientment la integració de les 
seccions bilingües amb la 
internacional. 

Incrementar el nivell 
d’internacionalitzaci
ó 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 durant 
Fer canvis en l’estructura del 
programa per afavorir estades 
internacionals dels alumnes 

Mitja Direcció de 
Programa 

2015-16 i 
propers 3 
anys 

No 
 

Títol 

L’actual configuració 
de l’intercanvi i el 
pràcticum trenquen 
el currículum 
obligatori del grau 

Els alumnes realitzen l’intercanvi al 
segon semestre de tercer o primer de 
quart. Durant l’intercanvi l’alumne 
cursa assignatures optatives i quan 
torna al segon semestre de quart 
encara ha de realitzar 5 assignatures 
obligatòries. 

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

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  (Veure acords Junta 
Acadèmica en aquest mateix 
apartat) 

Alta Direcció de 
programa 

2015-16 i 
propers 2 
anys 

No Títol 
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Taula 4. Seguiment pla de millora anys anteriors. 

Acció / Objectiu Responsables  Tasques  Calendari proposat en 
l’IST 2013-14 

Seguiment  

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

Departament de 
Màrqueting i 
admissions d’ESADE   
 

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

2014-15 i fins al curs 2016-17 
 

L’objectiu proposat s’ha superat en aquest curs  2014-15, els resultats  
mostren que el rati d’internacionalitat per el programa, es del 29,3% 
(403 alumnes internacionals sobre el total dels 1.376 alumnes). 
 

BBA (1 secció anglesa o internacional) 
Total Nº 
Students 

% 

All 207 100 

Spanish 105 51% 

International 102 49% 

      

BBA (3 seccions catalana/espanyol) 
Total Nº 
Students 

% 

All 935 100% 

Spanish 686 93% 

International 67 7% 

      

BBA (estudiants d’intercanvi que van 
venir) 

Total Nº 
Students 

% 

All 234 100 

Spanish 0 0% 

International 234 100% 
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Acció / Objectiu Responsables  Tasques  Calendari proposat en l’IST 
2013-14 

Seguiment  

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

Direcció de 
Programa 

A la setmana introductòria es va 
fomentar la integració dels 
estudiants de totes les seccions. 
S’han realitzat esdeveniments 
tipus l’International Day amb 
l’objectiu de fomentar la 
integració dels estudiants de la 
secció anglesa (internacional) 
amb els de les tres seccions 
catalana / espanyola i amb els 
estudiants d’intercanvi que 
venen. 
S’ha fomentat que sempre que 
sigui possible el professor de les 
seccions catalana i espanyola 
sigui el mateix que el de l’anglesa 
(internacional). Quan no ha estat 
possible s’han fet reunions de 
coordinació entre les seccions 
(coordinació de continguts, 
metodologia docent, sistemes 
d’avaluació, tipus de proves). 
 

2014-2015 i fins al curs 2016-
17.  
2016-17.  
 

Es veuen certes millores ja que hi ha més interaccions entre estudiants 
de les seccions. 
També es percep més participació dels estudiants de la secció anglesa a 
les associacions d’estudiants. 

Establir criteris 
objectiu i coneguts 
a priori pels 
estudiants sobre la 
manera en que 
s’assignen els 
estudiants als grups 
de matí i tarda en el 
Grau en Direcció 
d’Empreses (BBA) 

Direcció de 
programa 

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) 

2014-15 i 2015-16  En el curs 2014-15 va haver una secció catalana i l’anglesa de matins, i 
una secció catalana i una castellana de tardes. La major part d’alumnes 
que volen estudiar en català ho volen fer de matins, per tant la demanda 
de places a la secció de matins va ser molt superior a la capacitat de dita 
secció. Es va analitzar cada cas per determinar quins alumnes realment 
no podien assistir a la secció de tardes (motius familiars, esportistes 
d’elit, problemes amb el transport i que no puguin desplaçar-se de 
tardes). Entre els que podien assistir de tardes es va fer un sorteig per 
fer les assignacions. 

 


