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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 última actualització memòria aprovada:  08/02/2013 
Data Resolució CU acreditació: 03/06/2015 

 
Durant el curs 2014‐15 es van realitzar les següents activitats per assegurar la coordinació del 
programa: 

 
1. Amb el professorat del programa: 

 Reunions formals i planificades: Dates 30/09/14 y 09/07/15.   Objectius: perfil 
alumnes, desenvolupament i novetats del programa, aspectes operacionals en 
relació al control de la assistència a classe, puntualitat, còpies en paper, reunions 
d’equip i dinàmiques de treball, criteris d’avaluació, dinàmica de funcionament 
amb la direcció de programa, posada en comú dels objectius en termes d’avaluació 
de les assignatures per part de l’alumnat. A la reunió de Juliol es va fer una revisió 
del curs bassada en les enquestes d’avaluació, tant la quantitativa com la 
qualitativa, identificació d’àrees de millora i propostes. També es va compartir 
informació sobre la composició de la classe 1516 i canvis previst pel nou curs.  

 Contactes telefònics individuals de seguiment de les assignatures a partir de la 
informació i comentaris recollits a les reunions amb el delegats de curs, just 
desprès de les reunions amb els delegats (21/10/14, 28/10/14, 18/11/14, 
09/11/14, 27/01/15, 17/02/15, 18/03/15, 08/05/15)  

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

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

 Plataforma Sharepoint amb informació del programa (guies docents, professorat, 
contingut detallat de les assignatures,...) 

 
2. Reunions amb el delegats de classe amb l’objectiu de fer seguiment de la marxa de les 

assignatures (21/10/14, 28/10/14, 18/11/14, 09/11/14, 27/01/15, 17/02/15, 18/03/15, 
08/05/15). 
 

3. Reunions de la Unitat de Màsters Universitaris i Vice‐Deganat per fer seguiment dels 
programes de la Unitat, (17/12/14, 25/03/15, 15/07/15) i Junta Acadèmica (21/07/15)  

 
4. Web de programa: http://www.esade.edu/management/eng/programmes/master‐

marketing‐management 
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Taula 1. Indicadors acadèmics. 
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3.2 Pertinència de la informació pública 
 
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/management/eng/pro
grammes/master‐
entrepreneurship/programme‐overview 
 
Apartat: Programme objectives 
 

Perfil d'ingrés 
http://www.esade.edu/management/eng/adm
issions/admissions‐requirements 
 

Perfil de sortida 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐
entrepreneurship/programme‐overview 
 
Apartat: Programme objectives 
 

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) 

http://www.esade.edu/management/eng
/admissions/admissions‐requirements 

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

http://www.esade.edu/management/eng/adm
issions/admissions‐process 
 

Normativa de trasllats 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐
entrepreneurship/programme‐overview 

 

Matrícula 

Període i procediment de 
matriculació 

http://www.esade.edu/management/eng/adm
issions/admissions‐process 
 

Sessions d'acollida i de 
tutorització 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐
entrepreneurship/programme‐overview 
 

Pla d'estudis 

Denominació dels estudis 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐
entrepreneurship/programme‐overview 
 

Títol en superar els estudis de 
grau/màster 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐
entrepreneurship/programme‐overview 
 

Durada mínima dels estudis i 
crèdits ECTS 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐entrepreneurship 

 

Estructura del pla d'estudis 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐
entrepreneurship/programme‐overview 
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Dimensió  Concepte   Link web 

Planificació operativa del 
curs  

Calendari acadèmic 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐
entrepreneurship/programme‐overview 
Apartat Academic Calendar 
 
O, directament 

http://itemsweb.esade.edu/fu/PDF/Maste
rsmanagement/msc‐calendar‐14‐15.pdf 
 

Guia Docent 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐
entrepreneurship/programme‐overview 
 

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

http://www.esade.edu/management/eng/stud
ent‐life/campus‐sant‐cugat 
 

Pla d'actuació tutorial 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐
entrepreneurship/programme‐overview 
 

Professorat 
Professorat de la titulació  http://www.esade.edu/web/eng/faculty‐

research/faculty/departments/departamento_
politica_empresa  

Perfil acadèmic 

Informació de contacte 

Pràctiques externes/ 
professionals  

Objectius   
Les practiques estan incloses a l’assignatura 
I2P: 
http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐entrepreneurship/i2p 
 
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A
_EN/report.html?sby=14CIE99015 
 

Normativa general 

Definició sobre si són obligatòries 
o optatives 

Assignatures a les quals van 
lligades les pràctiques 

Avançament d'institucions on es 
poden fer pràctiques 

Programes de mobilitat 

Objectius 
NA 
 

Normativa general  NA 

Avançament d'institucions amb 
convenis signats 

NA 

Treball final de Grau/ 
Màster 

Normativa i marc general 
(enfocament, tipologia…) 

http://www.esade.edu/management/eng/pro
grammes/master‐international‐
management/programme‐overview 
Apartat: Syllabus and Subjects 
 
O link directe, informació específica per a cada 
tipologia de treball final de Màster: 
In company project: 
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A
_EN/report.html?sby=14CK85311 
 
Business Plan: 
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A
_EN/report.html?sby=14CK85310 
 
Màster Tesis: 
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A
_EN/report.html?sby=14CK95300 
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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: 
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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 
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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 en un 5,8 (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: 
 

MIE  2014‐2015 

Assignatures Obligatòries  5,8 

Assignatures Optatives  5,8 

 
 
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 
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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) conjunt per tots els Màsters Universitaris que s’annexa al 
present document.  

Al final del present document s’annexa en el PAT del Programa.  

 Indicadors de satisfacció sobre les tutories acadèmiques.  

Com a  instruments per avaluar el grau de satisfacció en relació a  les activitats 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  es  positiva.  Els  indicadors  de  l’enquesta mostren  un 
increment en el cas de la comunicació entre alumnes i direcció de programa de 5,2 a un 
5,48 aquest any; i de 4,2 a 5,74 en relació a la receptivitat als suggeriments i comentaris 
dels alumnes. Aquestes valoracions estan calculades sobre una escala de 1 a 7. 
 

MIE 
Curs 2014‐2015 

4.1.Comunicació entre els 
estudiants i la direcció del 
programa 

4.2. Grau de receptivitat als 
suggeriments i comentaris 
dels alumnes 

Mitjana 

  5,5 5,7  5,6

 
 

 Indicadors de satisfacció sobre les accions d’orientació professional.  

Tal com evidencia l’indicador corresponent a l’enquesta final de programa, la satisfacció 
sobre les accions d’orientació professional és positiva, no obstant mostra una lleugera 
disminució en relació a l’any anterior, de 4,8 a 4,6 (sobre una escala de 1 a 7). 

MIE   
Curs 2014‐2015 

 

Grau de satisfacció amb el suport rebut per part del servei d’orientació professional 
(career services) 

4,6

 

 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 
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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 
recursos materials  i  serveis  necessaris  per  a  garantir  la  qualitat  dels  programes 
formatius.  
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4) Valoració i proposta del pla de millora 
 
Taula 2. Pla de millora de la titulació  
 

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

Nivell (títol, 
centre, univ.) 

No es  tenia coneixement en 
profunditat  del  grau  de 
satisfacció  de  les  parts 
implicades  en  el  Pla  d’Acció 
Tutorial  i  amb  les 
infraestructures docents 

La valoració d’aquests dos 
recursos  pels  estudiants 
s’ha  recollit  de  manera 
informal  a  les  reunions 
amb ells  i, a  través de dos 
items a l’enquesta final del 
programa. 
No  obstant,  per  la 
importància que tenen, cal 
reconèixer  la  falta  d’una 
avaluació  més  detallada, 
quantitativa i sistemàtica.  

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. 

Baixa  ‐Direccions dels 
Programes MSc 
‐Degà associat dels 
programes MSc 
‐Direcció de 
Qualitat i 
Desenvolupament 
de Programes 
 
 

2016‐17 
 

No  Centre 

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

La  valoració  d’aquest 
servei pels estudiants  s’ha 
recollit de manera informal 
a  les  reunions  amb  ells,  i 
encara  que  s’ha  anat 
millorant,  falten  fer  més 
esforços  per  poder  cobrir 
totes  les  necessitats 
demanades. 

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 màsters 
universitaris per a una 
major adequació al perfil 
del programa. 
 

Mitja  ‐Direcció del 
programa 
‐Degà associat dels 
programes MSc 

2015‐16,  
2016‐17 
 

No  Programes 
MSc’s 

Falta un major control per a 
l’assistència  a  les  classe  i 
sessions   

No hi ha una clara política 
d’assistència i monitoratge 
de  les  sessions,  milloraria 
el control  i participació en 
el màster dels estudiants 

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 

baixa  Direcció del 
programa 

2015‐16  No  Títol 

Ampliar la qualitat i quantitat 
de  les  activitats  en 
l’estranger  i  potenciar  la 

S’identifica  la  importància 
de la visió internacional de 

Reforçar la visió i 
experiència de les 

Potenciar més 
experiències en l’estranger 
fent estades a Silicon 

baixa  Direcció del 
programa 

2015‐16 
2016‐17 

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

Nivell (títol, 
centre, univ.) 

mentalitat  internacional  en 
els estudiants 

les  experiències  i  en  els 
negocis del màster 

relacions i activitats 
internacionals 

Valley, London, Berlin, 
Shanghai, Bogota, 
Mumbai.  

Adquirir més experiència en 
contextos  on  es 
desenvolupen  activitats 
d’emprenedoria  i  innovació 
per  a  complementar  les 
activitats  en  les  aules  del 
màster 

Donar  un  major  contacte 
amb  contextos  on  es 
desenvolupen  activitats 
emprenedores  i  innovació 
potenciaria una major visió 
i  completa  de  la  àrea 
principal d0’especialització 
del màster  

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 

baixa  Direcció del 
programa 

2016‐17  No  Títol 

Reforçar  el  contingut  de  les 
assignatures  claus  en  els 
màsters de gestió: Finances, 
Màrqueting,  gestió  del 
producte.  

El  reforçament  dels 
continguts  de  les 
assignatures  transversals 
en  els  màsters  de  gestió, 
proporcionaria  la  cohesió 
dels  estudiants  entre  els 
diferents  màsters  i  un 
coneixement més  profund 
de les assignatures claus en 
negocis  

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  

baixa  Direcció del 
programa 

2016 ‐ 17  No  Títol 

Crear  més  experiències 
d’immersió  internacional 
d’alta  qualitat  a  l’estranger 
per  proporcionar  als 
estudiant  una  mentalitat  i 
comprensió  més 
internacional. 

S’identifica  la  importància 
de la visió internacional de 
les  experiències  i  en  els 
negocis del màster. 

Proporcionar als 
estudiants una 
mentalitat i 
comprensió més 
internacional. 

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

Mitja  ‐Direcció 
acadèmica de 
Programa  
‐Direcció dels 
Programes Màster 
of Sciences  
‐ Vicedeganat 
associat dels 
Programes Màster 
of Sciences 

2015‐2016 i 
2016‐2017 

No  Títol  

Hi  ha  la  necessitat  de 
desenvolupar  una  forta 
activitat  extra‐curricular 

S’identifica  la  necessitat 
d’enfortir  les  oportunitats 
laborals. 

Enfortir les 
oportunitats laborals 
dels estudiants a 
través del 

‐Visites a ecosistemes 
innovadors i emprenedors.  
‐Fer reunions amb 
empreses.  

Mitja/Alt
a 

‐Direcció 
acadèmica de 
Programa  

2015‐2016, 
2016‐2017 

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

Nivell (títol, 
centre, univ.) 

centrant‐se  en  enfortir  les 
oportunitats laborals. 

desenvolupament 
d’activitats extra‐
curriculars. 

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

‐Direcció dels 
Programes Màster 
of Sciences  
‐ Servei de 
Carreres 
Professionals 

Millorar  l’ajust  de 
l’estructura  del  curs  del 
programa MIE amb els altres 
màsters, així com millorar  la 
coordinació del contingut. 

  Augmentar els 
continguts de les àrees 
funcionals claus 
(Finances, Màrqueting, 
Producte) en el 
programa. 

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

Alta  ‐Direcció 
acadèmica de 
Programa 

2016‐2017  Si  Títol 

 
 
Taula 3. Seguiment pla de millora anys anteriors.  
 
Acció  Responsables   Tasques   Calendari  proposat  en 

l’IST 2014‐15 
Seguiment  

Millorar la coordinació del 
professorat i les matèries 
dins del programa. 

‐Direcció de departament 
‐Direcció del programa i 
Professorat. 

Continuar amb la realització de 
reunions amb el professorat i 
incidir sobre aquest tema amb 
ells i tractar‐ho en les Juntes 
Acadèmiques. 

2014‐15  S’ha continuat realitzant les reunions de coordinació amb el 
professorat i s’ha aconseguit que en les juntes acadèmiques de 
cada curs sigui un tema important a tractar. També, dins les 
reunions amb les direccions acadèmiques de la resta de 
programes màsters universitaris.  

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

‐Direcció  del  programa  i 
Professorat. 

‐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.   

2015‐16  Aquesta acció proposada per complir‐se per el curs 2015‐16 s’ha 
aconseguit du a terme en aquest curs. Dins les assignatures el 
professorat ha sabut incorporar la dimensió internacional en el 
seu programa.  
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ANNEX:  
 
 
Pla d’Acció Tutorial (PAT) dels Màsters Universitaris  
 
Les accions del pla de suport i orientació proposat s’han desenvolupat (veure abaix). De cara a 
propers anys es planteja desenvolupar una pàgina web de programa per tal de facilitar l’accés 
a informació rellevant del programa i disposar d’una eina de comunicació addicional. 
 
Pla de suport i orientació 
El pla de  suport  i orientació que es proposa als estudiants està basat en  la experiència dels 
actuals    Màsters  Universitaris  que  s’ofereixen.  Aquest  pla  s’ofereix  a  tots  els  estudiants 
d’aquests programes  i  consisteix en un  conjunt d’accions que  tenen per objectiu  facilitar  la 
integració dels estudiants en la dinàmica dels estudis i de l’entorno de Barcelona. 

 Sessions  introductòries  amb  informació  específica  sobre  els  programes  i  sobre  les 

diferents unitats de  l’Escola  i els seu funcionament durant  la setmana de benvinguda 

per part dels responsables dels programes i de la Direcció Acadèmica del Programa. 

 

 Sessions  i  introducció  als  serveis  i  recursos d’ESADE  (biblioteca digital  i  els  recursos 

d’informació,  servei  de  carreres  professionals,  associació  d’antics  alumnes,  servei 

d’atenció religiosa, etc.). 

 

 Sessions  d’introducció  a  les  diferents metodologies  d’aprenentatge  que  s’utilitzaran 

durant el Màster: casos pràctics, treball en equip, presentacions a classe, projectes en 

empreses. 

 

 Activitats  de  socialització,  de  pertinència  i  identificació  amb  el  grup  per  fomentar 

l’esperit d’equip. Aquestes activitats estan organitzades conjuntament per  la Direcció 

de programa i… 

 

 Suport online por l’equip de Direcció de programa a través de la plataforma Moodle. En 

aquesta web  els  estudiants  tenen  la  informació  sobre  els  diferents  programes  i  les 

persones de contacte. 

 

 Suport para  la orientació professional per part de  l’equip de  carreres professionals: 

borsa de treball, seminaris, assessorament personalitzat. 

 

 Reunions personalitzades, prèvia sol∙licitud de la mateixa, amb el Director Acadèmic del 

programa corresponent, amb el Vice‐Degà i/o Director de la Unitat. 

 

 Accés als gestors de programa (programme managers) per qualsevol tipus de dubte o 

consulta, per e‐mail o de manera presencial. 

 
A més, en cadascun dels programes es realitza de manera pautada reunions amb les delegats de 
classe per poder resoldre dubtes, problemes i fer un seguiment del programa.  
 

 


