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Des del primer curs del Grau en Direcció d’Empreses (BBA), Esade fa costat als alumnes en el procés 
formatiu a través de sessions d’acollida, en l’acompanyament a partir del pla d’acció tutorial i, més 
endavant, ajudant-los a desenvolupar les seves competències acadèmiques i professionals. 

 
Sessions d’acollida i tutorització  
 
Abans de l’inici del primer curs, s’ofereixen seminaris voluntaris de reforç de comptabilitat, raonament 
matemàtic i anglès. A la primera setmana de curs, s’organitzen unes jornades d’introducció per als alumnes 
de nou ingrés perquè es puguin situar en la dinàmica de treball dels nous estudis, conèixer l’entorn i 
conèixer-se entre ells. Aquestes jornades tenen també com a objectiu que coneguin els valors de la 
institució, el pla d’estudis i la normativa interna. 

 
 

Programa de tutories 
  
El programa de tutories per als alumnes de primer curs del BBA neix al curs 2008-2009 quan es comença a 
desenvolupar el grau BBA, amb dos objectius estratègics bàsics: reduir la taxa d’abandonament, i millorar el 
rendiment acadèmic i l’adaptació dels alumnes de primer.  
El programa de tutories té un impacte molt important en l’experiència del programa per part dels estudiants 
en començar els estudis del BBA. Amb aquest seguiment i acompanyament personalitzat es vol donar suport 
a l’alumnat per tal que pugui assolir amb èxit les exigències del primer curs, tant des del punt de vista 
acadèmic (resultats acadèmics) com des del punt de vista personal (adaptació a Esade, organització de 
l’estudi i el temps, maduració personal, gestió de l’estrès, etc.).  

 
Desenvolupament de competències acadèmiques i professionals  
El model de competències i habilitats d’Esade es recull al programa i inclou la presa de decisions, la 
negociació, el treball en equip, el pensament estratègic i la comunicació, entre d’altres. Això fa que l’alumnat 
respongui cada dia millor a les necessitats de la gestió empresarial actual, com són el lideratge, la innovació, 
la perspectiva global, la gestió del coneixement i la gestió de la diversitat.  

 
 

Adaptació a la situació excepcional relacionada amb la COVID-19 

  
Arran de la situació excepcional relacionada amb la propagació de la COVID-19, s’ha decidit optar per un 
format híbrid al BBA. Aquest format inclou classes presencials i classes online, que organitzen una estructura 
de planificació flexible i adaptable a qualsevol situació.  
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D’aquesta manera, en cas que milloressin les condicions sanitàries, es podria tornar a la “normalitat” de les 
classes i, si hi hagués un empitjorament de les condicions, no hi hauria cap problema per adaptar-se al 
format online.  
A més, totes les aules destinades a fer classes presencials s’han equipat amb sistemes tecnològics avançats 
que permetin fer el seguiment de les activitats a aquells alumnes que, ja sigui per quarantenes o per altres 
problemes, no puguin seguir les classes presencials.  
Finalment, s’ha potenciat el servei d’atenció a l’alumnat online, fent servir les mateixes plataformes 
tecnològiques que s’utilitzen a classe. D’aquesta manera, es continua assegurant als alumnes un suport 
constant i proper. 

 
 

Algunes de les metodologies que s’apliquen al BBA d’Esade:  
 
→ Clases activas 
→ Estudio y discusión de casos reales 
→ Evaluación continuada 
→ Simulaciones de gestión, proyectos de creación de empresas, y business games 
→ Prácticas en empresas nacionales e internacionales 
→ Trabajos de investigación 
→ Estudio personal y trabajo en equipo 
→ Seminarios de competencias 
 
En esta página se indican algunas de las metodologías anunciadas: 

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

 

 

Academic advisor  

 
La figura de l’academic advisor s’ocupa principalment d’ajudar els estudiants amb dificultats. Aquestes 
dificultats afecten qualsevol tipus de situació: des d’estudiants amb problemes d’integració o adaptació a la 
cultura del país/escola fins a aquells estudiants que tenen problemes per adaptar-se als mètodes 
d’ensenyament o gestionar el seu temps de manera eficient. Aquest tipus d’ajuda s’ofereix de manera 
individual o a grups d’alumnes.  
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L’academic advisor ajuda els estudiants a identificar les seves habilitats i febleses amb l’objectiu de trobar el 
millor enfocament per millorar l’àrea de necessitat de cada estudiant. Una vegada identificat el problema, 
l’academic advisor proporciona recomanacions.  
En cas de problemes mèdics, l’alumne pot ser redirigit a especialistes mèdics privats, psicòlegs o 
professionals del sector per tractar casos més complicats relacionats amb problemes físics o mentals.  
En cas d’estudiants amb discapacitats i trastorns d’aprenentatge, l’academic advisor fa una entrevista 
personal amb ells i se’ls sol·licita la documentació mèdica corresponent. L’academic advisor segueix també 
l’evolució d’aquells alumnes que suspenen assignatures per tal de detectar aviat els problemes que els 
impedeixen estudiar correctament i poder remeiar immediatament aquesta situació. Concretament, 
l’academic advisor envia un e-mail als alumnes amb resultats insuficients durant la setmana de publicació de 
notes i els ofereix la possibilitat de fer reunions individuals per ajudar-los a millorar els estudis i donar-los 
consells especials. El punt més important d’aquest enfocament és que s’individualitza molt la gestió dels 
problemes per als estudiants.  
S’ofereix assessorament als estudiants en cas que vulguin contactar amb un psicòleg independent contractat 
per l’escola i que no tingui despatx o no treballi al campus. Amb el permís de l’estudiant, la direcció del 
programa o l’academic advisor pot col·laborar amb el psicòleg per tal d’assegurar que l’alumne en rep tota 
l’ajuda necessària. L’assessorament s’ofereix a qualsevol estudiant que ho necessiti i no es proporciona 
exclusivament a alumnes amb discapacitats, amb problemes, etc. Per exemple, en cas que un alumne tingui 
problemes amb una assignatura particularment difícil, preparem hores extres de tutories impartides per un 
professor durant el curs o just després de la publicació de les notes, en cas que hi hagi una alta taxa de 
suspensos.  
 

 
 

Program Manager  

 
El program manager és la persona de contacte diari amb l’estudiant. Des de les sessions de benvinguda fins 
a la finalització dels estudis, el program manager acompanya l’alumne en la resolució dels problemes des del 
punt de vista de la gestió de l’expedient com en la detecció de problemes més profunds que han de ser 
redirigits a especialistes.  
Cada program manager té al seu càrrec una secció des del primer curs fins a quart i s’encarrega 
d’assessorar l’alumnat de manera individual, en grup o a través de presentacions a l’aula.  
 

 

Normativa de permanència  
 
Al llarg del BBA, els alumnes han de complir les condicions marcades pel Reglament de programa per poder 
passar de curs. En cas contrari, es podrien veure obligats a repetir curs o a ser baixa acadèmica.  
 

A continuació, es detallen les condicions de permanència i de pas de curs en funció de l’any acadèmic en 
què es trobi matriculat cada alumne.  
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1) Alumnes matriculats per primera vegada al primer curs 
  

Es poden matricular de 2n curs: Els estudiants amb un màxim de 15 ECTS pendents de 1r en assignatures 
obligatòries i/o de formació bàsica, una vegada exhaurides les dues primeres convocatòries, sense tenir en 
compte Idioma Modern I en aquest càlcul.  
Poden repetir 1r curs: Els estudiants amb un nombre d’entre 16 i 24 ECTS pendents de 1r en assignatures 
obligatòries i/o de formació bàsica, sense tenir en compte Idioma Modern I en aquest càlcul. En aquest 
cas, es repetiran únicament les assignatures pendents i la càrrega de treball es podrà completar amb 
assignatures optatives. La repetició de curs suposarà només el pagament dels drets de matrícula i 
d’ensenyament corresponents a les assignatures que es repeteixin efectivament.  
Han d’abandonar el programa de grau: Els alumnes que tinguin pendents 25 crèdits ECTS o més de 1r en 
assignatures obligatòries i/o de formació bàsica, una vegada exhaurides les convocatòries establertes, 
sense tenir en compte Idioma Modern I en aquest càlcul.  
 
2) Alumnes que repeteixen el primer curs  

 
Es poden matricular al segon curs: Els alumnes que, entre les convocatòries ordinària i extraordinària, 
hagin aprovat les assignatures obligatòries i/o de formació bàsica que hagin repetit de primer curs, inclòs 
Idioma Modern I.  
Han d’abandonar el programa de grau: Els alumnes les circumstàncies dels quals no estiguin incloses a 
l’apartat anterior.  
 
3) Segon curs  

 
Es poden matricular de 3r curs: Els estudiants amb un màxim de 20 ECTS pendents en assignatures 
obligatòries i/o de formació bàsica de segon curs, després de les dues primeres convocatòries, inclòs 
Idioma Modern II. Les assignatures de primer curs han d’estar totes aprovades.  
Poden repetir 2n curs: Els alumnes amb assignatures de primer curs pendents, i/o amb més de 20 crèdits 
ECTS pendents, i només s’han de matricular i examinar de les assignatures de 1r i 2n que no hagin 
aprovat. Es podrà repetir 2n una vegada, sempre que no s’hagi repetit 1r.  
 
4) Tercer curs  

 
Es poden matricular de 4t curs: Els estudiants amb un màxim de 20 ECTS pendents de cursos anteriors en 
assignatures obligatòries i/o de formació bàsica. Es podrà repetir 3r una vegada, sempre que no s’hagi 
repetit 1r o 2n.  
 
5) Repeticions de curs  

 
Quan es repeteix curs, cal matricular-se obligatòriament de l’assistència a classe de totes les assignatures 
del curs que no estiguin aprovades i de les noves que s’hi puguin haver incorporat. Aquesta normativa 
també és aplicable a les assignatures optatives que puguin haver quedat pendents del curs anterior. 

 


