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0. Dades identificadores 

Universitat Universitat Ramon Llull 

Nom del Centre 
Facultat de Dret 
ESADE – Law School 

Dades de contacte 

Dra. Núria Ginés  
Directora adjunta de la Unitat de Qualitat i Desenvolupament de Programes per 
la Facultat de Dret 
Av. de Pedralbes, 60-62. 08034 Barcelona. Tel. 932806162 

 

Titulacions oficials del centre 

Denominació 
Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Data de 
verificació 

Data d’acreditació 
Direcció del 
programa 

Grau en Dret (GED) 2500179 240 28/05/2008 

Data Resolució CU 
acreditació: 
14/06/2016 
Acreditat en 

progrés d' 
excel·lència 

Lola Bardají 

Màster Universitari d’Accés 
a l’Advocacia (MUA) 

4313310 90 19/09/2012 

14/06/2016 
Acreditat en 

progrés d' 
excel·lència 

David Velázquez  
 

 

Grau en Dret (GED)  

Màster Universitari d’Accés a l’Advocacia (MUA) 

 

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

Enllaç web Qualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esade.edu/ca/programes/graus/grau-en-dret
http://www.esade.edu/masterabogacia/cat/
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
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1. Presentació del centre  

Presentació 

 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 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 Business School i de la Facultat de Dret, mitjançant un compromís decidit a favor del rigor 
intel·lectual, l'esperit crític i l'excel·lència acadèmica. 

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

• Formació  

Des d’una visió compromesa amb el desenvolupament personal i la responsabilitat social, ESADE aplica 
un model d’aprenentatge propi i innovador, pioner a Europa, basat en el desenvolupament d’habilitats i 
competències professionals i directives. Pel que fa a la Facultat de Dret, les seves àrees formatives són: 
Grau en Dret, programes de màster i de postgrau, el programa de Doctorat i formació continuada. 

• Recerca  

La recerca de la universitat en temes clau per a la gestió de les empreses és reconeguda 
internacionalment. ESADE ofereix dos programes de doctorat (PhD in Management Sciences i el programa 
de Doctorat en Dret econòmic i de l’empresa) 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, resolució i gestió de conflictes, etc. 

• Debat social  

ESADE és un lloc de trobada per a nombrosos empresaris, directius, acadèmics, juristes, polítics i 
representants de la societat civil.  

Així mateix, ESADE és una institució que té: 

• Vocació internacional  

Cada any, la immensa majoria dels alumnes de Grau en Dret aprofiten l’extensa xarxa d’acords 
d’intercanvi d’ESADE per cursar un semestre del Grau a les més prestigioses facultats de dret 
d’arreu del món. Amb aquesta possibilitat també hi compten els alumnes del Màster Universitari 
en Advocacia. La Facultat de Dret d’ESADE  té acords d’intercanvi subscrits amb més de 40 
facultats de dret d’Europa, Amèrica, Àsia i Orient Mitjà.  És, a més, membre de la International 
Association of Law Schools i és l’única facultat de dret espanyola entre les escoles fundadores del 
Center for Transnational Legal Studies (CTLS), entitat que facilita el contacte entre professors i 
estudiants de diversos països, amb sistemes legals diferents, fomentant així una formació jurídica 
més transnacional. La Facultat està, a més, integrada a la Xarxa Themis, una xarxa en la que també 
estan quatre universitats europees, que pretén aportar un nou enfocament a l’aprenentatge del 
dret internacional dels negocis. 

• Una gran xarxa: Alumni  

La formació d’ESADE també té l’aval del col·lectiu dels seus més de 63.000 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 
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voluntària professional més nombrosa d’Espanya, la segona d’entre les escoles de negocis 
europees. 

• Reconeixement i prestigi internacional.  

ESADE ha estat una de les primeres escoles de negocis a obtenir les tres acreditacions 

internacionals més reconegudes del sector: AACSB International, EQUIS i AMBA; així com també té 

implementat el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) des de la primera convocatòria del 

programa AUDIT durant el curs 2007-08. Aquest curs acadèmic 2017-18 s’ha aprovat la versió 3 del 

SGIQ. 

• Responsabilitat social i sostenibilitat 

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

 

Professorat  

El professorat d'ESADE està organitzat per departaments acadèmics, que integren les grans àrees de 
Management i Dret. El Claustre del Professorat de Dret 2017-18 està format per 29 membres, als quals 
s’han d’afegir un total de 30 professors que participen regularment en els nostres programes, a més dels  
a prop de 60 professors externs que col·laboren puntualment.  

La Facultat de Dret s’organitza en un Departament Acadèmic únic dirigit per la Dra. Rebeca Carpi. 

En l’estàndard 4 es detalla aquest apartat. 

 

Alumnat 

L’alumnat de la Law School pot resumir-se amb la taula següent: 

 

Facultat/Escola 
Alumnat matriculat 

2017-18 
Numero de nacionalitats de 

l’alumnat 2017-18 

Law School  961 21 

   

MUA 205 8 

GED 422 13 

GBD 334 10 
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2. Procés d’elaboració de l’autoinforme  

La Unitat de Qualitat i Desenvolupament de Programes (Q&DP en endavant) ha liderat el procés de 
l’elaboració de l’autoinforme juntament amb les direccions de programa, tal com està descrit en el procés 
detallat en el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), ESADE_D2_04 Procés per a l’elaboració 
dels Informes de Seguiment de Centre (ISC). 

Fluxograma del procés 

ESADE_D2_04: Procés per a l elaboració dels Informes de Seguiment de Centre (ISC)

Vicerectorat URL Q&DP DP DocumentacióServei de Marketing Deganat CEX

6.
ISC validat i en exposició pública

2.
Revisió informació pública

1.
Càlcul indicadors

4.
Enviament proposta als DP

5.
Desenvolupament 

apartats per 
programa - ISC 

3.
Preparació proposta ISC
 i assessorament a DP

5.
Revisió i feedback a DP 

Actualització, si 
s escau

0.
Inici procés ISC als 
diferents Centres 

URL

DOC1
Informe de 

Seguiment de Centre 
(ISC)

2.
Actualització 

informació pública

FI 

6.
Validació?

9.
- ESADE_D7_01: Procés de publicació 

d informació i rendició comptes

- Enviament URL

- Enviament AQU

SI

7.
Revisió i avaluació de les aportació rebudes de l ISC

NO

8.
Validació?

NO

SI

ESADE_D6_01: Procés de 
recollida i anàlisi de la informació 

dels programes formatius
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards 

3.1. Qualitat dels programes formatius 

Sobre aquest primer estàndard Qualitat dels programes formatius, es pot consultar, a la web pública 
d’ESADE: Qualitat programes, les memòries dels programes, als informes ISC, i altres dades acadèmiques 
i de satisfacció. També, en l’apartat  Qualitat acreditacions hi ha als enllaços a la web pública d’Estudis 
Universitaris de Catalunya (EUC) per cadascuna de les titulacions, on es pot trobar els informes de 
verificació i d’acreditació.  

 

Grau en Dret (GED) 

A l’informe d’acreditació del Grau en Dret emès el 14/06/2016 i avaluat com FAVORABLE s’indiquen les 
següents observacions: 

Fortalezas y buenas prácticas 

- Información suministrada al CAE, tanto en el autoinforme como en el conjunto de evidencias 
presentadas.  

- Alta cualificación del profesorado, tanto el permanente (Catedráticos de Universidad, Profesores 
Titulares, Contratados doctores) como asociado (todos ellos profesionales de reconocido 
prestigio en el ámbito jurídico). 

- Seguimiento personalizado del alumnado. 

- Estrecha vinculación entre los aspectos académicos y los profesionales, que se traduce en un 
amplio abanico de posibilidades para realizar prácticas en empresas. 

- Acciones para fomentar la internacionalización, en particular, la posibilidad de participar en 
programas de movilidad de duración semestral en universidades extranjeras. 

- Participación del profesorado en la mejora continua de la calidad docente. 

- Adecuado diseño de las tutorías académicas, potenciando la interacción entre el alumno y el 
profesor. 

- La creación de la Comisión Pedagógica. 

- La vinculación de las titulacions con el ámbito de la cooperación (Responsabilidad Social 
Coroporativa y el programa SUD). 

 

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

Tal com queda reflectit als informes de verificació i/o acreditació dels diferents programes, el perfil de 
competències de les titulacions respon a aquest requeriment. 

“El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el nivel 
formativo correspondiente del MECES.” 

 

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

Els plans d’estudis  han estat avaluades favorablement per les titulacions, en els respectius informes de 
verificació i/o acreditació.  

http://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/programes
hhttp://www.esade.edu/ca/coneix-esade/dades-xifres/qualitat-acreditacions/acreditacions
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“El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los 
objetivos de la titulación.” 
 
 
Es detallen a continuació les propostes de millora plantejades per la titulació en referència al pla d’estudis 
i/o estructura curricular corresponent: El curs 2017-18 el programa proposa les accions de millora 
següents: GED13, GED14 i GED16, referents a l’estructura i continguts curriculars, per enfortir la vinculació 
del pla d’estudis amb els objectius de la titulació. També segueix oberta l’acció del curs 16-17 GED11, en 
el mateix sentit, en què es proposa una revisió a fons del pla d’estudis i l’estructura del currículum per 
ajustar-ho a les noves demandes, revisió que comportarà la sol·licitud de reverificació del GED durant el 
curs 2018-19 a implantar el curs 2020-21. I ja s’han tancat, amb resultats satisfactoris pel que fa a 
l’adaptació del pla d’estudis i estructura del currículum a  noves necessitats, les millores GED8, GED9 i 
GED10. 
 

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

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula 

Indicador 
GED 

2017-18 

Places ofertes 130 

Places demanda 384 

Estudiants de nou ingrés 128 

  

Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
GED 

2017-18 
Proves d’accès a la Univveritat (PAU o equivalent) 100% 
% estudiants de Catalunya 77% 
% estudiants de la Resta de l'estat 13% 
% estudiants Estrangers UE 4% 
% estudiants Estrangers fora UE 6% 

 

De la taula 1.1, a l’igual que en els darrers ISC’s, es pot continuar ressaltant el progressiu increment del 
nombre d’estudiants matriculats de nou ingrés, que ha passat de 117 a 128. Per tal de respondre a aquesta 
demanda creixent s’han anat desdoblant els cursos en més seccions,  i es preveu que per al proper curs 
encara se’n crearan més, per seguir evitant massificacions a l’aula i mantenir així la qualitat docent. 

 

3.1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs.  

També hi ha mecanismes de coordinació formals. Per una banda, es mantenen actives les intranets de 
programa com una via de comunicació per els estudiants i el professorat que participa del programa, i per 
l’altra, es realitzen les Juntes Acadèmiques. En la seguent tabla es detalla per cadascuna de les titulacions: 
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Curs 2017/18 
Titulació Juntes 

Acadèmiques  
Reunions 

de 
delegats 

Reunions 
de 

professorat 

Web del programa Intranet  
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la 
documentació i serveis que poden necessitar durant el 
programa. (Requereix usuari) 

 16/07/2018 Reunión 
mensual. 
Los 
delegados 
se reúnen 
con DP 
cada mes 

Enero 2018 
Mayo 2018 
Julio 2018 

Web programa moodle: 
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=16510 
Web 1er curso moodle: 
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14909 
Web 2º curso moodle: 
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14910 
Web 3º curso moodle: 
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14912 
Web 4º curso moodle: 
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14913 
Web profesorado: 
http://elearning.esade.edu/mod/forum/view.php?id=813227 

 

La direcció de programa manté reunions anualment amb el professorat a l’inici de cada semestre per 
coordinar les assignatures, i amb els caps de departament en el procés de planificació. La proposta de 
millora GED5 que fa referència a la coordinació entre professors en relació al model pedagògic i a  criteris 
d’avaluació amb la creació d’un seminari de professor ha servir per incrementar la coordinació entre les 
diferents assignatures. 

  

http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=16510
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14909
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14910
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14912
http://elearning.esade.edu/course/view.php?id=14913
http://elearning.esade.edu/mod/forum/view.php?id=813227
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Màster Universitari en Advocacia (MUA) 

A l’informe d’acreditació del Màster Universitari en Advocacia emès el 14/06/2016 i avaluat com 
FAVORABLE s’indiquen les següents observacions: 

Fortalezas y buenas prácticas 

- Información suministrada al CAE, tanto en el autoinforme como en el conjunto de evidencias 
presentadas.  

- Alta cualificación del profesorado, tanto el permanente (Catedráticos de Universidad, Profesores 
Titulares, Contratados doctores) como asociado (todos ellos profesionales de reconocido 
prestigio en el ámbito jurídico). 

- Seguimiento personalizado del alumnado. 

- Estrecha vinculación entre los aspectos académicos y los profesionales, que se traduce en un 
amplio abanico de posibilidades para realizar prácticas en empresas. 

- Acciones para fomentar la internacionalización, en particular, la posibilidad de participar en 
programas de movilidad de duración semestral en universidades extranjeras. 

- Participación del profesorado en la mejora continua de la calidad docente. 

- Adecuado diseño de las tutorías académicas, potenciando la interacción entre el alumno y el 
profesor. 

- La creación de la Comisión Pedagógica. 

- La vinculación de las titulacions con el ámbito de la cooperación (Responsabilidad Social 
Coroporativa y el programa SUD). 

 

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

Tal com queda reflectit als informes de verificació i/o acreditació dels diferents programes, el perfil de 
competències de les titulacions respon a aquest requeriment. 

“El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el nivel 
formativo correspondiente del MECES.” 

  

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

Els plans d’estudis  han estat avaluades favorablement per les titulacions, en els respectius informes de 
verificació i/o acreditació.  
“El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de competencias y con los 
objetivos de la titulación.”  
 

Es detallen a continuació les propostes de millora plantejades per la titulació en referència al pla d’estudis 
i/o estructura curricular corresponent:  El curs 2017-18 el programa proposa l’acció de millora MUA10, 
referent a l’estructura i continguts curriculars, per enfortir la vinculació del pla d’estudis amb els objectius 
de la titulació. També segueix oberta l’acció del curs 16-17 MUA8, en el mateix sentit. I ja es va tancar 
amb resultat satisfactori la proposta de millora MUA5. 
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3.1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre 
és coherent amb el nombre de places ofertes. 

MUA: 

Taula 1.1 Oferta, demanda i matricula 

Indicadors 
MUA 

2017-18 

Places ofertes 120 

Places demanda 174 

Estudiants de nou ingrés 107 

 Taula 1.2. Procedència 

Estudiants que provenen... 
MUA 

2017-18 

de la mateixa universitat 51 

d’altres universitats del SUC 25 

d’altres universitats de l’estat 29 

d’universitats estrangeres 2 

TOTAL 107 

 

Malgrat que es varen oferir menys places,  vam tenir una major demanda, el que és indici de la progressiva 
implantació del Màster en el mercat. Cada any creix el nombre d’alumnes que procedeixen d’altres 
universitats, i és per això que l’oferta formativa s’està adaptant a la demanda del mercat. En aquest sentit, 
es va plantejar la proposta de millora MUA3 i MUA7, que es tancarà amb la modificació dels criteris 
d’admissió el curs 18/19. 

 

3.1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

En totes les titulacions es mantenen reunions periòdiques amb els delegats dels estudiants, així com, 
reunions individuals de la direcció de programa amb estudiants i professorat al llarg del curs.  

També, hi han mecanismes de coordinació formals, per una banda, es realitzan les Juntes 
Acadèmiques,  es mantenen actives les intranets de programa com una via de comunicació per els 
estudiants i el professorat que participa del programa. En la seguent tabla es detalla per cadascuna 
de les titulacions: 

Curs 2017/18 
Titula

ció 
Juntes 

Acadèmi
ques  

Reunions 
de 

delegats 

Reunions de 
professorat 

Web del programa Intranet  
Pàgina central on els alumnes troben l’accés a tota la 
documentació i serveis que poden necessitar durant el 
programa. (Requereix usuari) 

MUA 12 de juliol 
de 2018 

09/10/20
17 
04/05 
/2018  
 

13/09/2018 general 
I durant el curs amb els 
titulars de les litigacions 
de manera periòdica.   

 
http://myesade.esade.edu/es/estudiantes/degree/100052/Pa
ginas/Home.aspx  
 

 
 

Les reunions amb els delegats es fan també de manera informal al llarg de  tot el curs i amb altres 
departament: les indicades son les dues fixades amb direcció de programa  de manera formal. Així mateix, 
han quedat consolidades les reunions de les Direccions de GED i MUA per tal de coordinar continguts i 
seqüències en els respectius plans d’estudis (MUA1). 
 

http://myesade.esade.edu/es/estudiantes/degree/100052/Paginas/Home.aspx
http://myesade.esade.edu/es/estudiantes/degree/100052/Paginas/Home.aspx
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3.1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte 
positiu sobre els resultats de la titulació. 

La normativa interna d’aplicació als estudiants i al professorat dels programes es recull en els respectius 
Reglaments de Règim Interior, disponibles a l’intranet d’ESADE per tots els grups d’interes.     

Aquests Reglaments, com es pot comprovar, expliciten amb detall els drets i deures dels estudiants així 
com els processos que regeixen els programes. La revisió i aprovació de les modificacions en els Règims 
Interiors són competència de les respectives Juntes Acadèmiques, com queda reflectit al reglament de 
juntes acadèmiques i a les actes de les corresponents Juntes.  

Totes les titulacions disposen d’un reglament de règim interior (accessible a la intranet d’ESADE) que 
assegura el bon funcionament dels programes i estableix normatives tan pel que fa a la relació entre 
professorat i alumnat com pels processos d’avaluació de les diferents matèries. El reglament inclou també 
el codi d’honor que detalla el que es considera un comportament ètic per part dels diferents col·lectius.  

Els citats reglaments han estat i són una eina imprescindible per a la Direcció de Programa i per a tots els 
participants. Destaquem que el coneixement i l’aplicació de totes les normatives que regulen el dia a dia 
dels programes és important, com queda palès en les actes de les diferents reunions entre tots els grups 
d’interès del programa. L’aplicació d’aquestes normatives té un impacte clarament positiu en els resultats 
de les titulacions que abasteixen.  

GED Règim interior 2017-18   

MUA Règim interior 2017-18   

 

 

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

Els estàndards concrets 1.1, 1.2 i 1.5 s’assoleixen en tots els programes ja que el perfil de competències 
és consistent amb el nivell formatiu que els correspon, el pla d’estudis i l’estructura del currículum són 
coherents amb els objectius de la titulació i les normatives de tots els programes s’apliquen 
adequadament i tenen un impacte positiu sobre els resultats. 

Els estàndards concrets 1.3 i 1.4 s’assoleixen en progrés vers l’excel·lència ja que en tots els casos el perfil 
del estudiants és l’adequat per al desplegament dels programes i la quantitat de participants es 
corresponen amb l’oferta de places. Totes les titulacions tenen mecanismes de coordinació molt adequats 
que garanteixen l’èxit del seu funcionament. 

 

 

http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Normativa/Reglamento%20GED%20curso%2017-18.pdf
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Normativa/Reglamento%20GED%20curso%2017-18.pdf
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Normativa/RI%20MUA%20+%20Especializ%201819.pdf
http://myesade.esade.edu/es/pas/secracad/Normativa/RI%20MUA%20+%20Especializ%201819.pdf
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3.2. Pertinència de la informació pública  

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

ESADE té una web molt centrada en el possible alumnat que vol iniciar 
algunes de les titulacions que s’ofereixen i dóna resposta als interessos, 
dubtes i necessitats dels diferents grups d’interès respecte a aquestes 
titulacions. Cal destacar la millora duta a terme en aquest punt per tal 
de millorar la transparència i l’accessibilitat a la informació, aspecte en 
el que ESADE continua treballant (proposta de millora de centre C7). 

ESADE divideix la seva web en quatre grans blocs:  

Al Bloc 0 i Bloc 4, és on es podran trobar els enllaços més estratègics de 
la web d’ESADE, en particular l’enllaç a la web de Qualitat. 

Al Bloc 1, es podrà trobar tota la informació relacionada amb les 
titulacions o programes oferts. 

Al Bloc 2, els trets més destacables d’ESADE o d’algunes de les seves 
titulacions. 

Al Bloc 3, la part més dinàmica amb l’agenda on hi trobarem les 
activitats, les noticies o els esdeveniments més destacables. 

A través de la pàgina d’inici d’ESADE, al Bloc 1,  cada programa té la seva 

pròpia web amb les dades d’accés al programa i amb la informació més 

actualitzada i necessària sobre el seu desenvolupament operatiu 

Cada web de programa té publicada dins de les seves diferents seccions 

i desplegables la Informació actualitzada sobre les característiques de la 

titulació i el seu desenvolupament operatiu, així com la informació 

acadèmica on es troba el pla d’estudis, les guies docents de les 

assignatures, el professorat, resultats acadèmics i de satisfacció, i 

l’enllaç a la web de Qualitat on es troben disponibles els informes de 

seguiment i d’acreditació del programa.  

 

 

 

 

 

 

BLOC 2 

BLOC 3 

BLOC 0 

BLOC 4 

 

BLOC 1 
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Per altra banda, la comunitat d’ESADE té a la seva disposició informació complementària a la intranet 
d’ESADE (MyESADE), que està organitzada segons la tipologia de l’usuari que hi entra i les necessitats que 
té: Alumnat, Professorat i Personal d’Administració i Serveis (PAS). Entre d’altres, es poden trobar a la 
intranet les actes de les reunions de coordinació dels diferents programes (Juntes Acadèmiques, Claustre 
de Professorat, Comitè Executiu, ...), actes dels processos interns de creació i modificació dels programes 
i la seva documentació associada, accés a l’E-Campus on es troben les webs d’assignatures, i de 
comunicació interna de 
programes i a tota la 
informació acadèmica 
específica.  

A manera d’exemple es 
presenta la intranet 
MyESADE de 
professorat. 

 

Per als antics alumnes, 
l’associació ESADE Alumni, posa a la seva disposició informació addicional a la seva pròpia web.  

I, finalment per als reclutadors, també hi ha a la seva disposició la web d’ESADE Career.  

Es manté en progrés la millora de la nova web pública iniciada el curs 16-17 (proposta de millora de 
centre C7) per aconseguir la màxima accessibilitat a la informació de les titulacions. 

 

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

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

A la web de cada programa es poden consultar de 

manera clara i actualitzada els resultats acadèmics i de 

satisfacció del programa. Aquests resultats tambés es 

troben disponibles als informes de seguiment (proposta 

de millora de centre C7). 

Com exemple, es presenten els resultats acadèmics i de 

satisfacció del programa GED tal i com apareixen a la 

seva web pública. 

https://ldapsso.esade.edu/cgi-bin/ldapsso/myesade.cgi?
http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/Desenvolupament-de-Programes.aspx?idMenu=LlistaMenu
http://myesade.esade.edu/ca/profesores/claustro/Pagines/Claustro.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/profesores/claustro/Pagines/Claustro.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/direcciongeneral/Pagines/comite-ejecutivo.aspx
http://myesade.esade.edu/ca/pas/secracad/Pagines/WEB%20SA%20PAS/Comit%C3%A9s-de-Portafolio%20y%20Curr%C3%ADculums.aspx?idMenu=menu
https://ecampus.esade.edu/
http://www.esadealumni.net/
http://www.esade.edu/web/eng/career-services
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/aboutus/annual-report
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La web pública de Qualitat d’ESADE conté de manera clara tota la informació relacionada amb el 
seguiment dels programes oficials (memòries, informes de seguiment, informes d’acreditació, etc.). 

El professorat, la Direcció de Programa, Degans i Vicedegans, tenen accés als resultats més detallats de 
satisfacció de les assignatures/professorat, final de semestre, final de programa i d’experiència docent en 
l’intranet MyESADE. 

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

 

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

Tant el SGIQ com els Informes de Seguiment de les Titulacions (IST) en que s’emmarquen les titulacions, 
junt amb tots els processos de verificació, modificació, seguiment i acreditació, es troben dins de l’apartat 
de Qualitat de la web principal d’ESADE, tal com s’explica i detalla a l’estàndard 3.3. 

La informació pública disponible del desenvolupament operatiu de l’ensenyament i dels indicadors 
corresponents pot ser consultada a la web de Qualitat d’ESADE i a la web EUC de l’AQU: 

Programa Enllaç a l’EUC 

Grau en Dret (GED) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/407  

Màster Universitari d’Accés a l’Advocacia (MUA) http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1562  

  

Al final d’aquest informe es troba l’Annex: Taula pertinència a la informació pública on hi ha la relació de 
la informació pública de cadascuna de les titulacions. 

 

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

L’estàndard 2 s’assoleix en tots els programes ja que la informació que la institució publica sobre 
característiques i funcionament dels programes, sobre resultats acadèmics i de satisfacció, i respecte a la 
Política de Qualitat i del Sistema de Garantia Interna de Qualitat és pertinent, clara, agregada i accessible 
a tots els grups d’interès. 

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad
https://ldapsso.esade.edu/cgi-bin/ldapsso/myesade.cgi?
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/407
http://estudis.aqu.cat/euc/estudi/1562
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3.3 Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la  titulació   

Tant a la Business School com a la Facultat de Dret d’ESADE, es compta des del 2008 amb un Sistema de 
Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) aprovat per l’AQU, i de manera coordinada amb la Unitat de Qualitat 
i Innovació Academicodocent de la Universitat Ramon Llull (UQIAD-URL). Aquest curs acadèmic s’ha 
aprovat la nova versió (v3) del SGIQ d’ESADE. En aquest aspecte, es pot veure la proposta de millora de 
centre C8. 

El SGIQ i tota la documentació resultat és pública i accessible a la web principal d’ESADE. 

 

3.3.1 El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny, aprovació, seguiment i acreditació 
de les titulacions. 

El procés de disseny, aprovació i modificació de títols oficials i propis d’ESADE és responsabilitat de la 
Direcció de Programa (DP) amb el suport del Deganat corresponent. 

El nucli d’aquests processos ve donat per l’aprovació del Comitè Executiu d’ESADE (CEX) assessorat pel 
Comitè de Portafolis (CPOR) i per l’aprovació del Comitè de Currículums (CCUR) de la proposta de 
programa presentada; l’aprovació és necessària, tant pels títols universitaris oficials com títols propis de 
la URL.  

Els detalls concrets i actualitzats estan descrits en els processos: 

• ESADE_D2_01A: Procés d’aprovació interna de nous títols i modificacions dels existents. 
Funcionament de Comitè de Portafoli 

CPOR: és l’òrgan institucional que analitza i avalua les propostes de nous programes i la 
modificació o extinció de programes existents. És un òrgan de caràcter consultiu, i on la seva 
funció principal és elevar al CEX una recomanació de les decisions a prendre. Les seves funcions 
són: 

o Anàlisi de la viabilitat de nous programes 
o Anàlisi de la coherència del portafoli intern i en relació a la URL 
o Anàlisi de la necessitat de modificació de programes existents 
o Anàlisi de la necessitat de discontinuar o extingir programes 
o Supervisió del CCUR (El CCUR compta amb 2 o 3 representants del CPOR, un dels quals 

actuarà com a President del mateix) i del procés de llançament, modificació o extinció 
d’un programa. 

• ESADE_D2_01B: Procés d’aprovació interna de nous títols i modificacions dels existents. 
Funcionament de Comitè de Currículums 

CCUR: és l’òrgan institucional que avalua les propostes de nous programes del centre i les 
propostes de modificacions substancials que s‘han de fer als programes existents. Per tant, les 
seves funcions són: 

Analitzar, avaluar i aprovar: 
o la proposta acadèmica d’un nou programa abans de llançar-lo  
o les propostes acadèmiques de modificacions substancials dels programes ja existents 

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

• ESADE_D2_01D: Procés de modificació de títols existents  

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

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad
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Pel que fa al procés de seguiment de les titulacions és responsabilitat dels Deganats i de les Direccions de 
Programa corresponents avaluar la informació i resultats obtinguts d’acord amb els objectius fixats al 
programa, amb la d'altres programes similars, i l'evolució respecte anys anteriors, amb la col·laboració i 
assessorament, si s’escau, de la Q&DP.  

Els objectes principals d’anàlisi són els programes formatius i el professorat tant a curt (anual) com a llarg 
termini. Si es conclou amb la detecció de problemes o necessitats, es proposaran plans de millora, que es 
materialitzen en l'elaboració dels informes i processos següents: 

• A curt termini es materialitza a l’Informe de Seguiment de Centre – ISC o a l’Informe de Seguiment 
de Programa de Doctorat – ISPD, procés anual per a la URL i AQU i publicats a la web pública 
d’ESADE. L’estructura del contingut de l’ISC o ISPD  està dissenyat seguint les directrius i 
estàndards de l’AQU. Els processos es troben detallats a:  

o ESADE_D2_04: Procés per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de Centre (ISC)  
o ESADE_D2_02: Procés per a l’elaboració dels Informes de Seguiment de Programes de 

Doctorat (ISPD) 

Ambdós processos ordenen i coordinen les activitats i els responsables involucrats en l’elaboració 
dels Informes de Seguiment de Centre (ISC) i dels Informes de Seguiment de Programes de 
Doctorat (ISPD) a remetre a l’AQU. 

A més llarg termini, cada tres o quatre anys segons l’evolució del sector, el Deganat o Unitat 
corresponent juntament amb la DP, analitzen els resultats globals i d’oportunitat en l’elaboració 
del Pla Estratègic Institucional (PEI), on es garanteix la revisió de tots els programes.  

• Si qualsevol dels anàlisis dels resultats comporta modificacions del programa, la DP o Deganat o 
Unitat responsable informa de les propostes de modificacions a la Q&DP i a la DGA que analitza i 
avalua les propostes segons les diferents normatives i estàndards de qualitat. El procés es troba 
detallat a:  

o ESADE_D2_01D: Procés de modificació de títols existents  
I, en el cas que les millores proposades siguin rellevants, s’iniciarà el procés establert per al CPOR 
i CCUR: 

o ESADE_D2_01A: Procés d’aprovació interna de nous títols i modificacions dels existents. 
Funcionament de Comitè de Portafoli 

o ESADE_D2_01B: Procés d’aprovació interna de nous títols i modificacions dels existents. 
Funcionament de Comitè de Currículums 

Totes aquestes modificacions queden reflectides a l’ISC i/o ISPD corresponent. 

• MSGIQ‐ URL‐FT‐D2/03: Procés de seguiment de la implementació de les  titulacions oficials i 
retiment de comptes: procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull participa de 
forma sistemàtica en el seguiment, revisió i millora de totes les titulacions oficials que 
s’imparteixen als centres de la URL para garantir la satisfacció dels seus grups d’interès. 

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

Els diagnòstics, les propostes de millora i modificacions de programa que es desprenen dels diferents 
processos són contrastats pels Deganats o Unitats corresponents. 

Per altra banda, l’anàlisi del conjunt i subconjunt del professorat és responsabilitat del Deganat de 
Professorat i Recerca i de les Direccions de Departament. Les Direccions de Programa analitzen els 
resultats del professorat relatius al seu programa. Tots els processos relacionats en com ESADE garanteix 
i millora la qualitat del seu personal acadèmic i d’administració i serveis es troben detallats a la Directriu 
4 del SGIQ. 
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El procés d’acreditació de títols oficials és responsabilitat del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) d’ESADE,  
que està format per membres dels títols oficials a acreditar (deganat corresponent, direcció de programa, 
professorat i alumnat del programa), de les direccions dels serveis o unitats corresponents responsables 
del complet procés d’aprenentatge de l’alumnat (servei d’admissions, servei de carreres professionals, 
servei de marketing, ...) i gestors del procés d’acreditació. L’objectiu és obtenir l’acreditació d’un títol 
oficial mitjançant l’elaboració de l’Autoinforme del Centre corresponent segons els estàndards descrits 
per l’AQU.  

El procés es troba detallat a:  

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

• MSGIQ- URLFT-D2/03: Procés de suport als centres per a la renovació de l’acreditació de les 
titulacions oficials de la URL: procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull porta 
a terme el recolzament als centres per garantir la renovació de l’acreditació de totes les titulacions 
oficials que s’imparteixen als centres de la URL. 

 

Pel procés d’acreditació de títols, valorem molt positivament el fet de constituir un Comitè d’Avaluació 
Interna (CAI) i poder treballar en equip amb els diferents actors de tot el procés d’aprenentatge. 

Per altra banda, el fet de realitzar anualment l’ISC fa molt més àgil i fàcil la realització d’aquest 
autoinforme, ja que suposa la immersió en la cultura de l’anàlisi des de la implementació de les titulacions. 

Pel que fa a la documentació lligada a aquests processos, a la intranet d’ESADE (MyESADE) hi podem 
trobar, dins de la secció de Qualitat & Desenvolupament de Programes (Q&DP) i de la de Secretaria 
Acadèmica (SA), tota la informació i documentació rellevant i necessària per tal de coordinar el complert 
desenvolupament dels programes formatius, des del disseny inicial fins al seguiment un cop estan en 
funcionament. Entre d’altres, es troben els procediments lligats directament al disseny del programa: 
plantilles, guies de disseny o modificació de programes; les memòries, actes de reunions (CCUR, CPOR, 
JA). 

La informació generada dels processos de seguiment i acreditació dels títols oficials està publicada a la 
web pública d’ESADE. 

 

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

El resultat global del procés d’aprenentatge de cada programa formatiu es percep un cop l’alumnat ha 
finalitzat per complert els seus estudis. A partir de la seva graduació i de l’exercici de la seva dedicació 
professional adquireixen una perspectiva més general del seu aprenentatge i l’oportunitat de contrastar-
ho amb els requeriments reals de les seves responsabilitats.  

La informació procedent dels graduats i dels ocupadors requereix una certa perspectiva temporal. Amb 
tot, l’anàlisi realitzat a més a curt termini permet la introducció de millores valuoses per al 
desenvolupament del programa i benefici de l’alumnat. El coneixement de les opinions més immediates 
dels agents directament implicats en el procés d’aprenentatge, l’eventual contrast amb altres fonts 
d’informació externes, i els valors assolits pels indicadors anuals sobre els resultats acadèmics i d’inserció 
professional poden proporcionar línies clares per a l’elaboració de propostes de plans de millora. 

Es poden diferenciar dos tipus de millora dels programes, les que resolen necessitats operatives de curt 
termini, i les que comporten modificacions rellevants a mig o llarg termini. Les fonts i els procediments de 
recollida d'informació són inicialment els mateixos en els dos tipus; encara que normalment, les 

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
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modificacions rellevants del programa es plantegen arrel d'un procés acumulatiu d’informació i anàlisi, 
que posteriorment s'amplia amb d'altres eines i mecanismes. 

Com ESADE recull i analitza la informació per a la revisió orientada a la millora dels seus programes 
formatius queda definida i descrita en els processos de la Directriu 6: 

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

• ESADE_D6_02: Procés de recollida i anàlisi de la informació dels titulats 

• ESADE_D6_03: Procés de recollida d’indicadors pel Pla Estratègic Institucional – PEI 

• MSGIQ- URLFT-D6/01: Procés de coordinació de la recollida i anàlisis de la informació i de 
seguiment, revisió i millora dels resultats de la inserció laboral i de la satisfacció dels estudiants 
en el marc global de la URL: procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull 
coordinarà la recollida i anàlisis de la informació, i el seguiment, revisió i millora dels resultats 
d’inserció laboral i de satisfacció dels estudiants de primer i últim curs. A partir d’aquest anàlisi, 
el procediment indica quina repercussió tenen aquests resultats en els objectius biennals i 
propostes per a la millora de la qualitat acadèmica-docent i com es realitza el seguiment 
d’aquests. 

Com s’ha comentat a l’apartat anterior és responsabilitat dels Deganats i de les Direccions de Programes  
corresponents avaluar la informació i resultats obtinguts.  

La satisfacció junt amb els resultats d’aprenentatge han estat les causes principals de modificacions i 
propostes de millora en els diferents programes formatius.  

Des del curs 2014-15, cada actor inclòs en el procés d’ensenyament-aprenentatge té a la seva Intranet 
MyESADE el detall dels resultats de les enquestes que li pertoquen, a nivell agregat i en detall (sempre 
tenint en compte la LOPD). 

Els resultats globals de satisfacció de les titulacions oficials estan disponibles a la web pública d’ESADE. 

 

3.3.3 El SGIQ implementat genera un pla de millora que s’utilitza per a la millora continuada 
de la titulació. 

Periòdicament, Q&DP revisa el SGIQ i la seva implementació real per a valorar la necessitat d’aplicar 
modificacions i actualitzacions al propi SGIQ, el seguiment i plans de millora del qual queden reflectits als 
informes biennals. Si durant aquest periode es produeix algun canvi rellevant a la institució que impliqui 
actualitzacions al SGIQ, aquestes s’implementaran i  quedaran reflectides a l’informe biennal 
corresponent.  

Fruit d’aquestes revisions, dels canvis organitzatius, de l’evolució de les necessitats del mercat i sobretot 
de l’experiència generada per la definició del propi sistema, ha estat l’elaboració d’una segona versió del 
SGIQ el curs acadèmic 2014-15 i una tercera aquest darrer curs acadèmic 2017-18. 

Com a resultat de les noves versions s’ha arribat a un SGIQ més flexible i de major aplicabilitat a tota la 
comunitat ESADE. 

El procés de com es revisa de forma global el SGIQ es troba detallat a: 

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

http://myesade.esade.edu/ca/pas/dipqa/Pagines/reporting_enc.aspx
http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/programas
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• MSGIQ-URLFT-D0/02: Procés de contribucions al seguiment, revisió i millora del SGIQ del Centre: 
Procés que regula la manera en què la Universitat Ramon Llull (URL) coordinarà el seguiment, 
revisió i millora del SGIQ dels Centres de la URL a partir de la seva participació en el programa 
AUDIT. 

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

El SGIQ i tota la documentació resultat és pública i és accessible a la web pública d’ESADE. 

Cal destacar que en tots els processos inclosos en el SGIQ també disposa del suport de la Unitat UQIAD-
URL.  

 

 

Valoració de l’assoliment d’aquest estàndard : 

L’estàndard 3 s’assoleix vers l’excel·lència ja que el SGIQ del centre disposa de tots els processos requerits 
i han estat implementats i revisats amb èxit i amb implicació de tots els grups d’interès. Els processos 
implementats permeten el disseny, aprovació, seguiment i acreditació de les titulacions, la gestió de la 
recollida de resultats i indicadors més rellevants i la revisió periòdica del propi SGIQ de forma òptima. 

 

  

http://www.esade.edu/web/cat/about-esade/calidad/sistema-garantia-interna-calidad
http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
http://www.url.edu/innovacio-docent-i-qualitat/unitat-de-qualitat-i-innovacio-academicodocent
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3.4. Adequació del professorat al programa formatiu  

El professorat és la clau de l'èxit d'ESADE, es distingeix perquè manté un contacte molt directe amb el 
món de l'empresa, dels despatxos d’advocats i de les organitzacions i institucions jurídiques, i també 
perquè són experts de prestigi en els camps d'especialitat respectius. El professorat d’ESADE té una 
experiència professional sòlida, una activitat de recerca i de consultoria intensa i una perspectiva global, 
amb la qual cosa contribueix a millorar les pràctiques professionals i el lideratge actual i el del futur. 

Entre els indicadors que recolzen l’esmentat anteriorment, destaquem que dels professors del Claustre 
del centre en el curs 17-18, el 83% és doctor. A nivell de gènere el 50% és dona i el 50% és home.  

En termes de professorat acreditat, tenim el 75% del professorar doctor del Claustre acreditat. ESADE 
dóna suport i assessorament a tot el professorat per tal que iniciïn el procés d’acreditació, tal i com queda 
reflectit a la proposta de Pla de millora del centre (C6).  

La selecció de col·laboradors acadèmics (professorat que no forma part del Claustre d’ESADE) es realitza 
a partir de la xarxa d’antics alumnes (xarxa ESADE Alumni), la participació del nostre professorat en 
projectes de recerca o consultoria amb empreses o la participació d’aquests professionals com a alumnes 
en els nostres cursos d’Executive Education.  

A través d’aquest enllaç, de la web publica d’ESADE, es poden accedir als currículums del professorat 
organitzats per departaments acadèmics on es pot visualitzar la seva experiència professional i de recerca. 
I, en les webs de programa es pot consultar el professorat assignat a cada programa en l’apartat de faculty. 

 

Grau en Dret (GED) 

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

 

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular 

URL 

Total 
Prof. 

% 
Total 
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 1 1 3 14 5 24 73% 67% 

No doctors 0 9 0 0 0 9 27% - 

TOTAL 1 10 3 14 5 33 100% - 

 

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

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular 

URL 

Total 
Prof. 

% 
Total 
Prof. 

% HIDAs 
Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 60 116,3 325,5 1355 498,5 2355,3 80% 75% 

No doctors 0 585,8 0 0 0 585,8 
20% - 

TOTAL 60 702,1 325,5 1355 498,5 2941,1 100% - 
  

 

 

 

http://www.esade.edu/ca/professorat-i-recerca/professorat/directori
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Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams   

2017-18 

Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

GED 
2274,6 0 666,5 800,3 - 2140,8 

77% 0% 23% 27% - 73% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia. 

D’acord amb el que es va assenyalar en els ISC’s dels darrers anys, el model pedagògic de la Facultat de 
Dret d’ESADE s’articula en la docència impartida tant per acadèmics com per professionals en l’exercici 
del Dret (advocats, Notaris, Jutges, etc.). Es segueix considerant crucial per la bona formació dels nostres 
alumnes de GED aquesta combinació entre acadèmia i exercici professional. Tot i així, es compleixen 
sobradament els ratis exigits de doctors i acreditats. 
 
També volem posar de relleu que la tasca iniciada pel Vicedeganat de Professorat per tal de fomentar les 
sol·licitud d’acreditacions i de reconeixement de trams de recerca ha continuat durant aquest curs, i 
continuarà en els propers (proposta de millora C6). I els fruits es comencen a veure en l’augment, encara 
que sigui lleuger, en el percentatge de les HIDAS impartides per professors acreditats i també en el 
percentatge d’HIDAS impartides per professors amb tram de recerca viu (d’un 16 a un 23%). Així mateix, 
aquest augment és, en part, resultat de l’esforç dut a terme pel centre per tal de donar espais al 
professorat per a la recerca (C3). 
 
 

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

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

 2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC 
Ratio 
17/18 

GED 12,3 422,92 1/35 

 

El resultat d’aquest rati pot llegir-se tenint en compte el que s’ha assenyalat en el comentari en referència 
a la Taula 4.1. Tal i com es va assenyalar en l’ISC anterior, en el GED de la Facultat de Dret d’ESADE, s’ha 
fet sempre una forta aposta per convidar professionals en actiu que no consten com a professorat intern. 
És per això que, tot i que les persones que dediquen el seu temps als estudiants cobreixen àmpliament 
les necessitats d’atenció personalitzada,  el rati no ho reflecteix perquè molts d’ells no consten com a 
professors.  Però com s’ha destacat a la Taula 4.1., aquests docents són molt importants per al model 
pedagògic del Grau en Dret.  De tota manera, com ja es va dir, és un aspecte que els responsables del 
programa volen millorar i per això es va treballar en el curs 17/18, i es continuarà treballant en els propers 
cursos, en aquest sentit (propostes de millora C6 i GED7). Volem destacar el progrés positiu en el rati en 
el curs 17/18, que esperem que continui en els propers cursos  per poder assolir el rati desitjat de 1/25. 
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Màster Universitari en Advocacia (MUA) 

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

Taula 4.1 Professorat per categoria i segons doctorat 

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. 
Associat 

URL 

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. 
Titular 

URL 

Total 
Prof. 

% 
Total 
Prof. 

% Professor 
acreditat 

(ANECA/AQU) 

Doctors 1 2 0 5 4 12 63% 83% 

No doctors 0 7 0 0 0 7 37% - 

TOTAL 1 9 0 5 4 19 100% - 

 

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

 2017-18 
Prof. 

Ajud.Doctor 
URL 

Prof. Associat 
URL 

Prof. 
Catedràtic 

URL 

Prof. 
Contractats 
Doctor URL 

Prof. Titular 
URL 

Total 
Prof. 

% 
Total 
Prof. 

Doctors 24 0 0 129 113 266 28% 

No doctors 0 673 0 0 0 673 72% 

TOTAL 24 673 0 129 113 939 100% 
  

Taula 4.3 Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams   

2017-18 

Tram recerca Tram docent* 

Sense 
Amb tram no 

viu 
Amb tram viu Sense 

Amb tram no 
viu 

Amb tram viu 

MUA 
923,5 0 15,5 783 - 156 

98% 0% 2% 83% - 17% 
*Tram docent no aplica a les universitats privades, càlcul a partir del professorat que ha participat al Programa Docentia. 

 

El MUA, com ben és sabut, és un programa regulat i habilitant per la professió d’advocat: és per aquest 
motiu que necessitem professionals amb una formació professional sòlida i rigorosa, com així preveu la 
mateixa regulació de l’accés a la professió. El sistema d’ensenyament instaurat en el Màster en Advocacia 
d’ESADE es basa en la combinació de professors acadèmics (doctors acreditats) i professionals experts en 
l’exercici del Dret, però atès al caràcter habilitant del Màster i la seva normativa específica** el 
percentatge de hores impartides per professionals experts (que, per definició, no poden ser professors a 
temps complert ni doctors acreditats) és més elevat que el de professors acadèmics. Per tant, és precís 
tenir en compte que els ratis d’aquesta taula només apliquen al professorat universitari, en virtut del que 
preveu i permet la normativa específica del MUA. De tota manera, des del Vicedeganat de Professorat 
s’està donant impuls a la recerca de qualitat, i ajudant al professorat en els processos d’acreditació.  Així,  
durant el curs 2017/18 es va treballar i fer alguns canvis per intentar millorar aquestes xifres de cara al 
curs 2018/19. Aquesta millora al programa queda reflectida i detallada en el pla de millora (MUA6 i MUA 
11). 

**L’art. 13 del Reglament de la Llei d’Accés a la Professió d’Advocat estableix que “El personal docente 
de todos los cursos de formación debe tener una composición equilibrada entre abogados o procuradores, 
según el caso, y profesores universitarios, de forma que en conjunto cada uno de estos colectivos no 
supere el sesenta por cierto ni sea inferior al cuarenta por ciento. Además, los abogados o procuradores 
que integren el personal docente deberán haber estado colegiados como ejercientes al menos desde tres 
años antes y los profesores universitarios poseer relación contractual estable con una universidad.” 
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(Vegeu  el RD 775/2011, Reglament de desenvolupament de la Llei 34/2006 sobre l’accés a les professions 
d’Advocat i Procurador dels Tribunals). 

Per la seva banda, els trams de recerca i docents (programa Docentia) apliquen només al professorat 
universitari. En conseqüència, són aquí també pertinents els comentaris de les taules anteriors, en relació 
amb el caràcter professionalitzant del màster i la seva normativa específica. 

 

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

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

2017-18 Professorat ETC Alumnat ETC 
Ratio 
17/18 

MUA 3,9 148,6 1/38 

 

Com ha quedat posat de manifest en els comentaris sobre la Taula 4.1, la normativa específica del MUA 
preveu i permet que almenys un 60% del seu professorat estigui composat per professionals advocats i 
que el restant 40% sigui professorat universitari. En el MUA de la Facultat de Dret d’ESADE, s’ha fet sempre 
una forta aposta per convidar professionals en actiu que no consten com a professorat intern. És per això 
que tot i que les persones que dediquen el seu temps als estudiants cobreixen àmpliament les necessitats 
d’atenció personalitzada, el rati no ho reflecteix perquè molts d’ells no consten com a professors.  En 
aquest curs s’ha registrat una certa millora. De tota manera, segueix sent un aspecte a millorar i en el que 
els responsables del programa segueixen treballant per a que en els propers cursos es noti un progrés 
substancial en aquest rati, tal com es reflecteix en el pla de millora (MUA6 i MUA11). 

 

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

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

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

• Assegurament de l’eficàcia docent 

• Innovació docent 

• Contribució a la filosofia educativa de les titulacions 

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

• Diversificació de la docència 

Totes les accions que proposa al centre 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 
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docent en titulacions en les que no ha impartit docència amb anterioritat, amb l’objectiu d’oferir-los la 
informació i el suport necessaris per a que la seva incorporació sigui el màxim d’efectiva possible. El CEI 
manté actualitzada les seves pàgines web, a l’intranet MyESADE a disposició del professorat amb 
l’informació més detallada i, a la pàgina web publica amb informació de caràcter més general.  

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

La participació del professorat d’ESADE a aquestes accions s’ha anat consolidant al llarg del temps, tal 
com es pretenia amb l’acció de millora de centre C5 que  continua en el proper curs. El curs 2017-18, 23 
professors full-time de la Law School han participat com a mínim a una de les activitats organitzades en 
el marc del Programa de Desenvolupament del Centre d’Innovació Educativa.   

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

Durant aquest curs acadèmic 2017-18, es va continuar amb el projecte institucional de Student First. 
També ha estat aquest un dels resultats de l’assessorament al professorat proposat en l’acció de centre 
C5. Es van realitzar 56 projectes nous d’innovació amb la participació de 65 professors.  Aquest projecte 
parteix de la base que l’educació és el nucli bàsic de la missió del centre i la primera de les nostres finalitats 
que els estudiants són la nostra raó de ser i que l’assoliment dels objectius d’aprenentatge definits en els 
diferents programes és el criteri bàsic per valorar l’èxit del compliment de la nostra missió 

D’altra banda, en línia amb el compromís d’ESADE amb la qualitat i l’excel·lència en la docència, es van 
atorgar per tercera vegada els premis a l’excel·lència educativa (Carles Torrecilla) i a la innovació docent 
d’ESADE Business & Law School (Projecte 4YFN).  

El Vicedeganat de Professorat d’ESADE juntament amb Q&DP i la UQIAD-URL (Unitat de Qualitat i 
Innovació Academicodocent) dóna suport al professorat d’ESADE per a que acompleixi el programa 
DOCENTIA (acreditat Favorablement per l’AQU en el 2016), i avalua anualment el rendiment docent de 
tot el seu professorat a partir de les enquestes realitzades pels estudiants, de les avaluacions fetes pels 
responsables de departament, memòria acadèmica i informes d’autoavaluació. Amb tota aquesta 
documentació el Vicedeganat es reuneix personalment amb cadascun del professorat avaluat per 
comentar i reflexionar sobre el seu rendiment. 

 

 

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

L’estàndard 4 s’assoleix vers l’excel·lència ja que en tots els programes el professorat disposa de la 
qualificació acadèmica, dels reconeixements externs i de l’experiència adequada per al desenvolupament 
d’una formació de qualitat. A més, l’estructura de la plantilla i el nombre de professors són molt adients 
per impartir i atendre els estudiants amb èxit. Tot el professorat disposa de suport institucional per 
desenvolupar i millorar la qualitat de la seva activitat docent i investigadora. Els estudiants estan altament 
satisfets amb la competència docent, l’experiència i l’atenció del professorat. 

 

http://www.esade.edu/en/faculty-and-research/faculty/center-educational-innovation
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3.5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 
La institució disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de 
l’alumnat.  

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

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

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

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

A més, i tal com estava proposat en l’acció de millora de centre C1 iniciada el curs 16-17, s’ha acabat 
d’implementar en el curs 17-18 l’enquesta final de programa amb els nous ítems per valorar 
específicament  els serveis a l’estudiants i les infrastructures. 

Serveis d’orientació acadèmica 

Les accions d’acollida pels nous estudiants es duen a terme a totes les titulacions. Es duu a terme en una 
jornada introductòria, just abans de l’inici del curs, en la que s’informa als nous estudiants de les 
normatives a seguir i de tots els serveis que hi ha a la seva disposició, a més dels continguts i activitats 
docents del programa.  

 

Pla d’Acció Tutorial 

El PAT recull el conjunt d’accions sistemàtiques i coordinades adreçades a acompanyar a l’estudiant al 
llarg de la seva vida acadèmica per a cadascuna de les titulacions. Es poden consultar els PATs en les 
pàgines webs dels programes:   

PAT GED: http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/datos-basicos-objetivo-titulacion-GED-ESP.pdf  

PAT MUA:  http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/Datos-basicos-objetios-plan-acogida-MUA-ESP.pdf  

 

Pla d’actuació institucional per facilitar la inserció laboral 
ESADE compta amb el Servei de Carreres Professionals (SCP), integrat per un equip especialitzat, amb 
amplis coneixements i estret contacte amb el món professional.  

SCP treballa en estreta col·laboració amb les empreses més importants del món i organitza activitats 
durant tot l’any per donar a conèixer les últimes novetats en reclutament i tendències del mercat. Per 
proporcionar un valor màxim durant les sessions d’orientació, l’equip de SCP està organitzat per sectors; 
on cada grup comparteix els seus coneixements i la seva experiència en la seva àrea d’especialització de 
manera eficient. 

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

http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/datos-basicos-objetivo-titulacion-GED-ESP.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/Datos-basicos-objetios-plan-acogida-MUA-ESP.pdf
http://www.esade.edu/web/cat/career-services
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GED 
Es detalla la mitjana de satisfacció del SCP en l’enquesta de final de programa per part dels estudiants: 

 2017-2018 

Valoració % de resposta  

GED 4,7 27,5% 

GBD 3,8 27,1% 
Escala d’1 a 7. 

 
Es manté la percepció positiva de l’estudiantat en relació al SCP. 
 
La proposta de millora GED12 referent a la necessitat del contacte amb el món professional facilitarà el 
seu coneixement del món laboral a partir de la seva implementació en el proper curs 2018/19, i posarà 
als estudiants que cursin aquesta assignatura optativa en contacte amb el SCP. 
Pel que fa als alumnes del doble grau (GBD), s’ha de tenir en compte que es tracta de la primera promoció 
que es gradua i això ha provocat una certa descoordinació en el SCP per manca de previsió. Es proposa en 
aquest sentit una acció de millora de centre C11 que, amb la reorganització i integració del SCP, assegurarà 
la coordinació entre seccions d’un mateix programa. 
 
 
MUA 
Es detalla la mitjana de satisfacció del SCP en l’enquesta de final de programa per part dels estudiants: 

 2017-2018 

Valoració % de resposta  

MUA 4,2 21,5% 
Escala d’1 a 7. 

 
El rati general de resposta a l’enquesta de final de programa del MUA és baix i és per això que estem 
treballant sistemes d’incentius per tal de tenir un nivell de resposta més significatiu. Tot i així, la percepció 
del estudiants sobre el SCP no és negativa. De tota manera, esperem que l’acció de millora de centre C11 
que preveu la reorganització i integració del SCP servirà per millorar aquest servei.  
 

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

ESADE compta amb tres campus: un situat a Barcelona-Pedralbes, un altre a Barcelona-Sant Cugat i el de 
Madrid. La Bussines School, amb  3.275 alumnes, desenvolupa fonamentalment la seva activitat al campus 
d’ESADE a Barcelona-Sant Cugat (42.007m2), al campus de Madrid (2.625m2) i a l’edifici 3 del campus de 
Barcelona-Pedralbes (15.236 m2) on es desenvolupa el programa EMBA per executius. Tots els Campus 
disposen d’edificis accessibles, dotats dels serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat.  

 

Campus Barcelona – Pedralbes  
(32.655 m2) 

Campus Madrid 
Campus Sant Cugat  
(42.007 m2) 

Edifici 1: 9.859 m2 Edifici: 2.625 m2 Edifici acadèmic: 15.461 m2 

Edifici 2:  7.560 m2  Espai MBA: 2.908 m2 

Edifici 3: 15.236 m2  E-EGarage: 232 m2 

  Residència Nobili: 5.886 m2 

  ESADE Creapolis 17.520 m2 

 

A l’edifici 1 es troben la major part dels serveis acadèmics i part de la Facultat de Dret, que també està a 
l’edifici 2. L’edifici 1 té una superfícies de 9.859 m2. Disposa de 16 aules amb una capacitat total per a 769 



 

 

Informe de Seguiment del Centre 2017-2018  Pàg. 29 
Centre ESADE – Law School   

alumnes. Hi ha 7 sales de reunions per a 67 persones: des de sales de 4 persones fins a sales per a 16 
persones. A més a més, l’edifici alberga l’auditori ESADEFORUM amb capacitat per 336 persones. També 
hi ha servei de cafeteria i restaurant amb servei per a 198 persones.  

L’edifici 2 té una superfície de 4.209 m2. Aquest està format per 14 aules amb capacitat per 532 alumnes, 
3 sales de reunions. Destaca la Biblioteca del Campus on hi poden haver fins a 261 persones, una sala 
polivalent amb capacitat per a 100 persones i una cafeteria que pot atendre fins 40 usuaris.  

Per més informació es pot visitar la pàgina: http://www.esade.edu/es/conoce-esade/campus/campus-
pedralbes  

Aules

En total ESADE disposa de més de 125 aules modernes, flexibles i totalment equipades amb capacitat per 
a més de 3.000 estudiants, així com 476 llocs en les sales d’estudi i espais informals de col·laboració, i 369 
llocs a les biblioteques. Els diversos espais estan distribuïts i dissenyats per a fomentar l’aprenentatge 
actiu, de tal manera que s’ha posat en relleu l’ús de la tecnologia d’avantguarda. Per la formació de 
l’alumnat en el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació s’utilitzen les aules del TIC, 9 aules 
d’ordinadors amb capacitats entre 13-35 equips, cada una d’elles amb els programes necessaris i projector 
per al professor.  

Totes les aules disposen d’un control domòtic que permet controlar les instal·lacions audiovisuals d’una 
forma intuïtiva. El professorat pot utilitzar diversos dispositius de tecnologia avançada de suport a la 
docència: càmeres de documents, pantalles tàctils, passadors de diapositives, càmeres de vídeo 
motoritzades, projeccions múltiples via wePresent, receptors de senyal sense fils d’àudio i vídeo, 
micròfons i clikers.  

Així mateix, els ordinadors destinats als estudiants estan equipats amb software estàndard i software 
específic per a poder dur a terme els diferents treballs d’assignatures i de recerca; en concret, incorporen 
software de tractament de textos, bases de dades, fulls de càlcul i gràfics, així com aplicacions per a 
realitzar estudis estadístics, de recerca qualitativa i diferents eines de simulació. També, en totes les aules 
i en general, tots els espais dels campus es disposen d’endolls per als portàtils personals dels alumnes, i 
connexió WIFI per a aquests. A més, els alumnes tenen a la seva disposició un espai multimèdia amb les 
eines utilitzades en l’edició de vídeos, escàner i els medis necessaris per a treballar en el món multimèdia. 
Els alumnes també tenen a disposició sales de reunions, de treball grupal i altres espais polivalents que 
poden ser reservats mitjançant el sistema de gestió centralitzada de reserves. 

Biblioteques 

La biblioteca contribueix al desenvolupament de l'aprenentatge, la docència, la investigació i la formació 
contínua de la comunitat d'ESADE. Posant a disposició de professors, alumnes, investigadors i Alumni, els 
recursos i fonts d'informació més adequats a les seves necessitats. Especialitzada en management i dret, 
la biblioteca compta, a més a més, amb una important col·lecció de temes afins, 

com economia, negocis, sociologia, ciència política i relacions internacionals, entre d'altres. El seu ampli 
fons documental compta amb més de 100.000 volúmens impresos i 5.800 llibres electrònics, també inclou 
una hemeroteca amb més de 300 revistes en paper i unes 12.000 en format electrònic.  

Té dues seus, una al Campus Barcelona-Pedralbes i l'altra al Campus Barcelona-Sant Cugat. Ambdues 
formen part del Servei d'Informació i Coneixement d'ESADE. La biblioteca del Campus Barcelona acull el 
fons bibliogràfic del Centre de Documentació Europea (CDE) d'ESADE. El CDE forma part de la xarxa de 
punts d'informació Europe Direct que la Comissió Europea té en els estats membres i en alguns països 
tercers. El CDE reuneix la major part de la documentació produïda per les institucions comunitàries així 
com les publicacions divulgatives sobre la UE i les estadístiques d'Eurostat. Així mateix, la biblioteca del 
Campus Sant Cugat acull el fons de la Biblioteca Borja, especialitzada en teologia, filosofia, Bíblia i història 
de l'Església, amb un important fons d'arts i ciències humanes i socials.  

http://www.esade.edu/es/conoce-esade/campus/campus-pedralbes
http://www.esade.edu/es/conoce-esade/campus/campus-pedralbes
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
http://www.bibliotecaborja.org/
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Finalment, els alumnes d’ESADE poden utilitzar qualsevol de les biblioteques de la Universitat Ramon Llull, 
com a lloc d’estudi, per a consultar la documentació o prendre llibres en préstec. Així mateix, mitjançant 
el servei de préstec consorciat “PUC”, també poden prendre en préstec llibres, de forma gratuïta, de les 
biblioteques del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CSUC). 

Recursos tecnologics 

La infraestructura de tecnologies de la informació d’ESADE té la finalitat de proporcionar els recursos 
necessaris per al compliment dels objectius d’ensenyament i recerca de la institució; es beneficia de la 
tecnologia que utilitzen les empreses més avançades i permet als alumnes i professors conèixer a fons les 
tecnologies de la informació i les seves aplicacions en les operacions i estratègies tant empresarials com 
legals. ESADE disposa d’un equip de persones per a realitzar el manteniment preventiu de les aules i la 
tecnoliga, i també resoldre els problemes que puguin tenir els alumnes i professors amb un ampli horari 
d’atenció a l’usuari. 

Tots els estudiants, així com la resta de comunitat d’ESADE tenen accés individual a la intranet d’ ESADE, 
que és un dels vehicles habituals de comunicació en les activitats acadèmiques i administratives. Així 
mateix, disposen d’una adreça individual de correu electrònic, i accés a un espai de disc específic per a 
cadascun dels estudiants. Es proporciona un compte de Microsoft Office365, amb el serveis de 
ciodeocnferencia Skype Empresarial, correu amb una bústia de 50Gb, un compte OneDrive de 1Tb i la 
descarrega gratuïta del paquet Microsoft Office 364 ProPlus. 

Tota la comunitat d’ESADE disposa d’una targeta personal (TUI) amb la que pot identificar-se 
automàticament per a imprimir, fotocopiar, utilitza-la com a targeta moneder i tenir accés a les 
dependències d’ESADE segons el perfil (alumne, Professorat, PAS). 

L’arquitectura tecnològica d'ESADE és un model client-servidor basat en una xarxa TCP/IP (protocol 
d'Internet) que permet a tots els usuaris accedir als serveis des de qualsevol lloc a les instal·lacions 
d'ESADE (aules, oficines, sales d'estudi, etc.), des de les seves llars, o des de qualsevol altre ordinador 
connectat a internet (altres escoles, empreses, etc.). 

La xarxa d’ESADE està distribuïda en 3 campus (Barcelona, Madrid i Sant Cugat) i connectada amb routers 
i enllaços dobles per assegurar la seva disponibilitat. Un dels enllaços es realitza mitjançant la xarxa de 
recerca espanyola RedIRIS i l’altre amb Orange. El Campus de Sant Cugat disposa a més de tres connexions 
a la Internet per als usuaris de la wifi. ESADE també disposa de 9 equips de videoconferència per a fer 
sessions tant intercampus com amb altres centres aliens a ESADE. A més, té 160 servidors instal·lats con 
Windows, Linux, i més de 1.400 ordinadors personals connectats a aquesta xarxa de 100/1.000 MB.   

Tots els edificis d’ESADE estan coberts per una wifi que permet als estudiants accedir a internet i treballar 
a través d’ordinadors portàtils des de qualsevol ubicació del campus sense connexió física a la xarxa. 
Aquesta xarxa wifi proporciona accés als telèfons, tablets i ordinadors portàtils dels alumnes. Els equips 
que es connecten a la wifi poden fer-ho utilitzant l’estàndard gn, an o l’estàndard ac. 

La típica estació de treball d'usuari al campus consta d'un PC amb un sistema operatiu de Windows 
Professional. Les estacions d'usuari estan equipades amb programes estàndard de l'escola, així com un 
programari especial orientat a determinades categories d'usuaris. ESADE té una llicència de campus, que 
proporciona accés a tots els programes de Microsoft Office365. 

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

ESADE compta amb 20 estacions autònomes de Bloomberg per a l'ús d'estudiants i professors. Bloomberg 
ofereix informació financera actual i històrica sobre valors individuals, índexs borsaris, valors de renda 
fixa, entre d’altres. També proporciona previsions d'analistes, perfils d'empreses i estats financers, etc. 
Tenim 10 accessos al programari Thomson Reuters Eikon que combina informació, anàlisis i notícies sobre 
tots els principals mercats financers.  
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Campus virtual: La tecnologia com a eina de disseny i impartir cursos 

En l'actualitat, tot el professorat d'ESADE utilitza Moodle per preparar i lliurar les seves classes, totes  les  
assignatures  disposen d’una  pàgina  web  d’assignatura  (en l’entorn Moodle) en que els participants 
troben tots els materials de classe en format digital i permet, com acabem de comentar, una comunicació 
ràpida i fàcil entre el professorat i els estudiants o participants. El curs 17-18 es prepara l’actualització de 
la plataforma per aconseguir que s’adapti millor a les necessitats dels nostres estudiants (acció de millora 
de centre C10). 

La intranet corporativa 

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

Des del TIC es proporciona suport a tots els usuaris de la xarxa i equips tecnològics d’ESADE. El nombre 
d’usuaris dels sistemes són 46.867 i les incidències resoltes per l’equip de suport han estat de 14.950. 

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

Es detecta la necessitat de millorar la usabilitat de de la intranet MyESADE pels estudiants tal com queda 
reflectit en el Pla de millora de centre C4 i C10. 

 

GED  

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

Indicador 

2017-18 

GED GBD 

Escala de l’1 a 7 % resposta Escala de l’1 a 7 % resposta 

Tutories acadèmiques 4,6 

27,5% 

2,3 

27,1% 
Instal·lacions (aules i espais docents) 5,2 6,0 

Biblioteca 4,5 5,7 

Serveis de suport (matriculació, informació...) 3,8 3,7 

Es tracta de dades extretes de l’enquesta final de programa i respecte d’això cal fer algunes observacions. En primer 
lloc, pel que fa al GED, cal esmentar que el percentatge de resposta continua essent baix, tot i que ha millorat una 
mica, un 27,5% (26,3% en el curs anterior i 23% en l’altre), i per tant, no és significatiu. En el curs 17/18 es va fer 
alguna acció de reforç per intentar augmentar el rati de resposta i aquest s’ha incrementat lleugerament: es 
continuarà insistint. Tot i així es registra una certa millora en la satisfacció del ítems de referència, llevat en el que 
fa als serveis de suport: aquí cal indicar que els canvis en els sistemes d’informació que s’introdueixen  precisament 
per a millorar el procés de matriculació i altres d’entrada causen alguns desajustos que justifiquen aquest resultat. 

Pel que fa als alumnes del doble grau (GBD) es detecta la necessitat de millorar la informació sobre la 
importància de les enquestes i el significat dels diferents items, especialment en referència a la de final 
de programa. Hi ha hagut una clara desinformació que requereix una millora (C9).  

 

MUA 

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

Indicador 

MUA 

2017-18 

Escala de l’1 a 7 % resposta 

Tutories acadèmiques 4,0 

21,5% 
Instal·lacions (aules i espais docents) 4,0 

Biblioteca 3,0 

Serveis de suport (matriculació, informació...) 4,0 
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La ratio de resposta es pitjor que en edicions prèvies i creiem que es per això que els resultats no són 
representatius. Tot i això, s’ha millorat lleugerament la satisfacció amb les instal·lacions i la biblioteca. Es 
continuarà treballant  per augmentar la tasa de resposta (Proposta de millora de centre C9). 

En tot cas, i tal com estava proposat en l’acció de millora de centre C1 iniciada el curs 16-17, s’ha acabat 
d’implementar en el curs 17-18 l’enquesta final de programa amb els nous ítems per valorar 
específicament  els serveis a l’estudiants i les infrastructures. 

 

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

L’estàndard 5 s’assoleix en progrés vers l’excel·lència en tots els programes ja que tant el seguiment 
personalitzat dels estudiants, l’orientació professional per facilitar la incorporació dels graduats al mercat 
laborat, i les infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge són molt adequades i adients a les 
titulacions, tal com reflexa l’adequat grau de satisfacció per part dels participants.  
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3.6. Qualitat dels resultats dels programes del centre 

En els apartats següents, detallats per cada titulació, podrem constatar com els resultats d’aprenentatge 
són els pretesos i corresponen al nivell del MECES, i com les diferents activitats formatives i sistemes 
d’avaluació ajuden  a aconseguir aquests resultats d’aprenentatge. 

Cal destacar que els esforços empresos en cursos anteriors per garantir el nivell d’internacionalització de 
les titulacions d’ESADE Law School (GED3, GED6,  MUA2, MUA4) han estat tot un èxit.  Així, tant el nivell 
d’anglès dels estudiants com les possibilitats de mobilitat a universitats estrangeres i de pràctiques 
internacional han augmentat (a través d’una major dotació de beques a GED i de l’increment d’universitat 
partner on realitzar l’intercanvi o institucions internacionals on dur a terme les pràctiques a MUA). De 
tota manera, és un aspecte que  ESADE Law School vol continuar treballant en els propers cursos (GED14, 
MUA9).  

 

Grau en Dret (GED) 

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

 

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

Indicador 

2017-18 

GED GBD 

Escala de l’1 a 7 % resposta Escala de l’1 a 7 % resposta 

Estructura i aprenentatge 5,4 

27,5% 

5,4 

27,1% 

Impacte personal als estudiants   5,9 5,6 

Serveis i equipaments 4,9 5,7 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 5,5 5,4 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 5,4 5,5 

 

Tal i com reflecteixen els indicadors de la taula anterior, un curs més,  la valoració general en els indicadors 
que fan referència a l’estructura del programa i l’aprenentatge, en l’impacte que el programa té en els 
estudiants i en la voluntat que aquests expressen de que tornarien a repetir l’elecció d’aquest títol si es 
donés el cas és satisfactòria i ha millorat respecte el curs passat, i es considera que aquestes valoracions 
reflecteixen a més els esforços constants en explicar i adaptar l’estructura i itinerari de les matèries per 
tal de maximitzar els resultats d’aprenentatge dels estudiants. De tota manera és cert que la taxa de 
resposta continua sent molt baixa i per tant, els resultats no són significatius. Com ja s’ha dit, s’intentarà 
millorar aquest punt.  

 

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

En concret, els mètodes docents, activitats i sistemes d‘avaluació previstos en les assignatures consten a 
les respectives guies docents detallades, que es poden consultar a través de les webs de cadascuna de les 
titulacions.   
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Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 
 

Indicador 

2017-18 

GED GBD 

Escala de l’1 a 7 % respostes Escala de l’1 a 7 % respostes 

Satisfacció global de les assignatures obligatòries 5,8  
47% 

5,5  
46,6% Satisfacció global de les assignatures optatives 5,9 5,7 

Satisfacció global del professorat de les 
assignatures obligatòries 

6,0 
37% 

5,6 
38,2% 

Satisfacció global del professorat de les 
assignatures optatives 

5,7 5,9 

 

Com sempre, aquests indicadors mostren la línia de rigor i professionalitat que segueix el centre en tots 
els seus programes. La satisfacció dels participants amb el professorat dels programes és molt alta, la qual 
cosa assegura als nostres estudiants una experiència acadèmica i educativa excel·lent. En general, la 
valoració de les assignatures obligatòries i optatives és molt bona i es mantenen en paràmetres similars. 
En resum, podem afirmar que la dedicació del professorat es tradueix en una percepció positiva sobre la 
seva tasca per part dels estudiants, durant un curs més. Per tant, seguirem mantenint els estàndards 
d’excel·lència per a que aquestes valoracions positives continuïn en alça. En aquest sentit, s’està treballant 
a fons en la millora de l’experiència educativa en l’aula amb la progressiva implantació del format flipped 
class en aquelles assignatures que, pel seu contingut i ubicació en el pla d’estudis, admetin aquest tipus 
de metodologia docent (proposta de millora GED15). 

 

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

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
GED 

2017-18 

Taxa rendiment 96,7% 

Taxa d’eficiència 86,8% 

Taxa de graduació  80,9%* 

Taxa d’abandonament  10,8%** 
* Cohort 2013-14. ** Cohort 2012-13.   

 

Taula 6.4. Resultats globals del primer curs  

Indicador 
2017-18 

GED GBD 

Taxa d’abandonament 3,6%* 6,1% 

Taxa de presentats 99,4% 99,5% 

Taxa d’èxit 97,5% 98,0% 

Taxa de rendiment  96,9% 97,4% 

* Cohort ingrès 2015-16. 

Tots els indicadors, partint ja d’un nivell molt bo, han millorat i en alguns casos, de forma apreciable. Així, 
la taxa de rendiment a primer curs ha millorat en més de tres punts percentuals i la de rendiment global 
també ha continuat millorant passant del 94,75% al 96,70%. Les taxes de graduació i abandonament 
també han millorat ostensiblement passant del 71,2% al 80,87%, i del 29,58% al 10’83% respectivament. 
La taxa d’abandonament a primer curs també ha experimentat una notable millora en passar del 12,84% 
al 3,64%. I, per últim,  també es de destacar l’alt percentatge de presentats, que està gairebé al 100% 
(99,35%) i d’èxit (97,48%) en el primer de GED. 
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Les taxes de rendiment, global i de primer curs, de graduació i abandonament, global i de primer curs, i la 
d’èxit i presentats a primer curs han millorat molt significativament gràcies a la implementació de les  
propostes que han estat incloses en el pla de millora en els cursos anteriors (C2, GED1, GED2 i GED4). 

 

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

 

 Taula 6.6. Inserció laboral  

*Dades sobre GBD cohort 12-13. Escala de l’1 a 7.  

 
Atesa la regulació de l’accés a les professions jurídiques (advocat, procurador, jutge, notari, registrador 
de la propietat), els graduats en Dret tenen la necessitat de seguir en la formació o en l’estudi per accedir-
hi. Per això, la majoria dels  graduats en Dret de la promoció 17-18 (el 81,5%: 22 de 27 graduats), una 
vegada finalitzat aquest, decideix estudiar el màster en advocacia de la Facultat de Dret d’ESADE (MUA), 
i la resta s’encamina o bé a la preparació d'oposicions (1 de 27) o bé a d’altres estudis vinculats al títol de 
Grau en Dret fora d’ESADE (4 de 27). Això implica que la inserció laboral prengui en realitat rellevància en 
el Màster en Advocacia, més que en el Grau en Dret. 
 
En tot cas, a través del Servei de Carreres Professionals, se’ls informa sempre sobre les diverses 
possibilitats de sortida professional que ofereix el Grau en Dret. Així mateix, també se’ls facilita informació 
sobre una àmplia oferta formativa de postgrau i màster amb l’objectiu d’incrementar la seva ocupabilitat.  
 
  

Indicador 

GED 

2017-18 

Valor % Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 
GED: 0% 

GBD: 50%* 

- 

Aturats GBD: 3%* 

Inactius 
GED: 100% 
GBD: 44%* 

Sense informació 
GED: 3% 

GBD: 3%* 

Taxa d’adequació 
(Funcions) 

Vinculades al títol GBD: 100% 

Universitàries - 

Funcions no universitàries - 

Satisfacció amb la formació 
teòrica* 

Qualitat dels mètodes 
d’ensenyament 

5,4 (GED) 
5,4 (Secció GBD) 

27,5% (GED) 
27,1% (Secció GBD) 

Satisfacció amb la formació 
pràctica* 

Quina és la teva opinió 
sobre la formació rebuda i 
la seva aplicabilitat. 

5,8 (GED) 
5,3 (Secció GBD) 
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Màster Universitari en Advocacia (MUA) 

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

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

Indicador 
MUA 

2017-18 

Estructura i aprenentatge 5,0 

Impacte personal als estudiants   5,0 

Serveis i equipaments 3,0 

Voluntat de tornar a repetir el mateix títol 4,0 

Voluntat de tornar a repetir la mateixa universitat 5,0 

% resposta 21,5% 
*Escala de l’1 al 7. 

 
Les dades són bones, tot i que cal recordar que, atesa la baixa ratio de resposta, no són prou rellevants 
(proposta de millora C9),  i pel que fa a les dades més negatives com els serveis i equipament, s’han anat 
millorant els dits serveis i equipament.  

 

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

En concret, els mètodes docents, activitats i sistemes d‘avaluació previstos en les assignatures consten a 
les respectives guies docents detallades, que es poden consultar a través de les webs de cadascuna de les 
titulacions.   

Valoració Global per tipus d’assignatures en el programa 

Indicador 

MUA 

2017-18 

Escala de l’1 al 7 % respostes 

Satisfacció global de les assignatures obligatòries 5,8 
32% 

Satisfacció global de les assignatures optatives 5,8 

Satisfacció global del professorat de les assignatures obligatòries 6,2 
25% 

Satisfacció global del professorat de les assignatures optatives 6,0 

En general la valoració de les assignatures  obligatòries i optatives segueix sent molt bona i ha millorat 
encara amb respecte els darrers anys. És una mica més elevada en les assignatures obligatòries del MUA 
respecte a les optatives. En resum, podem afirmar que la dedicació del professorat es tradueix en una 
percepció molt positiva sobre la seva tasca per part dels estudiants. Hem observat que la ratio de resposta  
és més baixa que en cursos anteriors i per tant estem treballant per millorar aquesta ratio de resposta 
(proposta de millora C9).  

 

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

Taula 6.3. Resultats globals de la titulació 

Indicador 
MUA 

2017-18 

Taxa rendiment 99,7% 

Taxa d’eficiència 99,6% 

Taxa de graduació  98,5%* 

Taxa d’abandonament  1,5%* 
* Cohort 2015-16. 
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Cal destacar que les taxes de rendiment i eficiència són molt bones amb un 99,71% i un 99,64% 
respectivament. Aquests alts percentatges són el fruit tant del procés de selecció i admissió d’estudiants 
com de tot el desenvolupament del programa al llarg del curs acadèmic, raons que també estarien en la 
base de una bona taxa d’abandonament que es manté en termes molt raonables, només del 1,53%, i més 
si tenim en compte que alguns casos d’abandonament eren excedències que han reprès el programa en 
edicions següents. 

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

Taula 6.6. Inserció laboral 

Indicador 

MUA 

2017-18 

Valor % Respostes 

Taxa d’ocupació 

Ocupats 84% 

- 

Aturats 5% 

Inactius 11%  

Sense informació - 

Taxa d’adequació 
(Funcions) 

Vinculades al títol 100% 

Universitàries 0% 

Funcions no universitàries 0% 

Satisfacció amb la 
formació teòrica** 

Qualitat dels mètodes d’ensenyament 5,0 
21,5% 

Satisfacció amb la 
formació pràctica** 

Quina és la teva opinió sobre la formació rebuda i 
la seva aplicabilitat. 

5,3 

**Escala de l’1 al 7.  

 

La taxa d´ocupació és manté molt elevada com en el curs anterior, destacant un 100% en la taxa 

d´adequació a les funcions vinculades al títol. Així mateix, hi ha un grau  prou elevat de satisfacció amb la 

formació teòrica i pràctica rebuda durant el curs. De tota manera, esperem que amb la remodelació del 

SCP (C11), el nivell de satisfacció encara pugui augmentar. 

Globalment seguim tenint un molt alt percentatge de col·locació, ja que dels 96  alumnes graduats de la 

Cohort 2017/18,  a març de 2018 el 94,1% dels graduats que buscaven feina (86)  estaven ja treballant 

(81, el 84,4% de la cohort) i el 5,8 % buscava feina (5, el 5,2% de la cohort) . La resta (10) estaven inactius, 

o bé seguien estudiant (altres estudis o preparant oposicions) o havien ajornat la cerca de feina.   
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4. Valoració i proposta del pla de millora 
Taules de seguiment i de propostes de Plans de Millora del centre i per als programes  

Taules de seguiment i de propostes de Plans de Millora del centre i per als programes 

Seguiment i Pla de millora futur: CENTRE  

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

CENTRE 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 
C1 15-16 T S Definir una política 

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

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

Q&DP 16-17 
 

17-18  Q&DP No Enquesta final de programa 
amb aquests ítems 
implementada. 

S’ha implementat l’enquesta de final 
de programa amb els nou ítems.  

C2 15-16 T S Coordinar els resultats dels 
aprenentatges i els sistemes 
d’avaluació 

Elaboració d’un document marc 
per ajudar al professorat 

Vicedeganat 
de Professorat 

16-17 
 

17-18  Vicedeganat 
de Professorat 

No Resultats dels 
aprenentatges 
% de diferents instruments 
d’avaluació 

 S’ha finalitzat el document marc.  

C3 15-16 T S Proporcionar espais al 
professorat per compaginar 
recerca amb docència. 
Incrementar el número de 
publicacions de qualitat 
Millorar els outputs dels 
grups de recerca 

Definir la política de professorat 
per facilitar la reducció de 
docència 
Establir estàndards de qualitat en 
les publicacions científiques 
Recolzar des del Vicedeganat de 
Recerca els grups de recerca amb 
diverses polítiques 

Vicedeganat 
de Recerca 

16-17 
 

17-18 
 

 Deganat de 
professorat i 
recerca  

No Outputs de recerca 
Número de grups de 
recerca reconeguts 

S’ha millorat en el outputs de recerca i 
ha augmentat el nombre de grups de 
recerca reconeguts amb el 
reconeixement d’un nou grup de 
recerca (atesa la dimensió de la 
Facultat, no es preveuen, de moment, 
més grups). Per tant, ja ha estat assolit. 

C4 16-17 T S 
Millorar la plataforma de la 
intranet institucional per als 
estudiants. 

Participar en els processos de 
definició i disseny de la intranet 
pels estudiants. 

Servei TIC 
Comissió 
MyESADE 
Direcció dels 
programes 

17-18 - - 

Servei TIC 
Comissió 
MyESADE 
Direcció dels 
programes 

No 

Prototip de la Nova intranet 
pels estudiants. 
Llançament de la Nova 
intranet pels estudiants. 

S’ha desplegat aquesta millora. 
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CENTRE 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

  Satisfacció amb la usabilitat 
de la Nova intranet per part 
dels estudiants 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors: 
C5 15-16 EP S Adaptar els dissenys 

d’assignatures i el seus 
continguts mitjançant eines 
i continguts on-line que 
permetin als estudiants 
treballar prèviament temes 
de les sessions presencials i 
aprofitar les sessions 
presencials a l’aula per 
desenvolupar habilitats i 
competències. 

Assessorar al professorat sobre 
eines educatives tecnològiques, 
com crear continguts on-line amb 
qualitat i, per altra banda, sobre 
dissenys/formats més actius i 
dinàmics per a les sessions 
presencials.   

CEI 16-17 
 

17-18 
 

18-19 Direccions de 
programa 
CEI 

No Nombre d’assignatures 
redissenyades dins el 
programa Student First. 
Nombre de participants en 
els cursos oferts i el seu 
grau de satisfacció. 
Avaluacions dels 
participants als cursos 
oferts 

Es continua incrementant els 

participants dels cursos i les 

assignatures redissenyades. De tota 

manera, se segueix treballant. 

 

C6 16-17 EP S 
Incrementar el nombre de 
professorat acreditat.  

Des del Deganat de Professorat i 
Recerca es donarà suport i 
assessorament a tot el professorat 
per tal que iniciïn el procés 
d’acreditació.  

Deganat de 
Professorat i 
Recerca 

17-18 18-19 19-20 
Deganat de 
Professorat i 
Recerca 

No 
Percentatge de professorat 
acreditat entre el 
professorat doctor. 

S’han experimentat millores però cal 
seguir treballant. 

C7 16-17 EP S 

Millora de la web pública 
d’ESADE per aconseguir la 
màxima transparència i 
accessibilitat a la informació. 

Implementació d’una nova web 
pública. 

Servei de 
Marketing 

17-18 18-19 - 
Servei de 
Marketing 

No 
Satisfacció per part de tots 
els grups d’interès. 

S’han experimentat millores però cal 
seguir treballant. 

C8 16-17 EP S 
Mantenir actualitzat el SGIQ 
de la institució  

Revisar el SGIQ i la seva 
implementació real per a valorar la 
necessitat d’aplicar modificacions i 
actualitzacions al propi SGIQ, el 
seguiment i plans de millora del 
qual queden reflectits als informes 
biennals. 

Q&DP 17-18 18-19  Q&DP No 
Processos actualitzats i 
vigents amb la realitat de la 
institució.  

S’ha revisat el SGIQ i s’han fet les 
actualitzacions pertinents. 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 

C9 17-18 O S 
Aconseguir més informació 
sobre l’experiencia de 
programa, i homogenitzar 

Implementació de l’ Enquesta de 
Final de Programa oficial de l’AQU 

TIC 18-19 19-20  
TIC 

AQU 

No  
Satisfacció dels estudiants 

Tasa de resposta  
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CENTRE 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

els indicadors d’aquestes  
valoracions dels programes 
amb altres Centres del SUC. 

Q&DP 

 

C10 17-18 O S 
Millora de la plataforma de 
Programa 

Upgrade de la plataforma Moodle 
(Ecampus) 

TIC 

CEI 

 18-19 - - 
TIC 

CEI 

No 
Satisfacció dels estudiants 

 
 

C11 17-18 O S 
Coordinar millor les accions 
del SCP 

Remodelació del SCP SCP 18-19 - - SCP No Satisfacció dels estudiants  
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Seguiment i Pla de millora futur: GED 
Estat (O: Obert; EP: En Progrés; T: Tancat); Origen (V: Verificació; S: Seguiment; A: Acreditació) 
  

GED 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors: 
GED1 15-16 T S Facilitar la millora en 

l’aprenentatge dels 
alumnes mitjançant la 
coordinació del contingut 
del Grau en Dret amb el 
Màster universitari en 
Advocacia 
Millorar les taxes de 
rendiment i reduir 
progressivament el 
percentatge de fracàs 
acadèmic 

Reflexionar i donar un seguiment 
als canvis realitzats al pla d’estudis 
del GED, per analitzar el seu 
impacte als resultats dels 
indicadors acadèmics: Procés de 
semestralització que es va realitzar 
a un Nombre d’assignatures per 
blocs temàtics. Reubicació 
d’assignatures concretes per 
assolir una millor seqüència 
exigida en l’aprenentatge del Dret. 
Redistribució dels continguts 
d’assignatures concretes, amb la 
corresponent redistribució d’ECTS 

Direcció GED 15/16 16/17 17/18 Direcció GED No Implementació del pla 
d’estudis en els diferents 
cursos 
Resultats acadèmics dels 
cursos a mesura que s’hi ha 
implementat el pla 
d’estudis 

Desplegament total del pla d’estudis 
modificat, que s’acabarà 
d’implementar el curs 17/18. 
Consolidació de la millora de les taxes 
de rendiment.  

GED2 15-16 T S Reduir la taxa 
d’abandonament de 2on i 
3er i augmentar la taxa de 
rendiment de tots els 
cursos 
Millorar l’adquisició 
progressiva i amb la 
maduresa exigida dels 
coneixements del 
programa per obtenir 
millores en 
l’aprenentatge dels 
alumnes 

Seguiment de la implementació de 
les modificacions presentades i 
aprovades pels cursos 2013-14 i 
2014-15, per tal de valorar la seva 
eficàcia i ponderar, si calgués, un 
possible reajustament 

Direcció GED 
 
Direcció 
Departament 

15/16 16/17 17/18 Direcció GED 
 
 

No Implementació del pla 
d’estudis en els diferents 
cursos 
Resultats acadèmics dels 
cursos a mesura que s’hi ha 
implementat el pla 
d’estudis 

Desplegament total del pla d’estudis 
modificat. 
Consolidació de la millora de les taxes 
de abandonament. 

GED3 15-16 T S Augmentar el nivell 
d’anglès dels alumnes i la 
seva formació global. 

Donar més pes i continuar 
augmentant les assignatures en 
anglès, entre d’altres, les de caire 
internacional (pe. Dret 

Direcció GED 
 
Relacions 
internacionals 

15/16   16/17 17/18 Direcció GED 
 
Admissions 

No Número d’assignatures 
impartides en anglès 
 

Increment del número d’assignatures 
impartides en anglès, però es 
continuarà treballant en els cursos 
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GED 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Internacional Públic, Dret 
Comunitari, etc.).  
Exigir un nivell d’anglès superior 
durant el procés d’admissió. Que 
els estudiants internacionals hagin 
de cursar l’idioma local 
(català/espanyol) per afavorir la 
integració 

Nivell d’anglès dels alumnes 
admesos  

successius i per això es torna a 
incorporar com mesura de millora.  
Augment del nivell d’anglès del 
estudiants de entrada i sortida. 

GED4 15-16 T S Reduir la càrrega de 
treball dels estudiants 

Nou disseny d’algunes 
assignatures  

Direcció  GED 16/17 17/18 - Direcció GED 
Vicedeganat 
Dret 

No Nou disseny d’algunes 
assignatures 

Es segueix implementant el format 
flipped class room de manera 
progressiva.  Els resultats són que es 
racionalitzen continguts i activitats 
fora de l’aula i s’obté un millor 
aprofitament en aula. 

GED5 15-16 T S Millora en la coordinació 
entre professors 

Creació d’un seminari de 
professors: la seva finalitat és 
consensuar metodologies així com 
criteris d’avaluació. 

Direcció GED 
Vicedeganat 
Dret 

16/17 17/18 - Direcció GED 
Vicedeganat 
Dret 

No Creació d’un seminari de 
professors: la seva finalitat 
és consensuar metodologies 
així com criteris d’avaluació. 
 

Convocatòria i celebració d’algunes 
reunions. Consolidació del Seminari. 

GED6 15-16 T S Facilitar a aquests 
estudiants la possibilitat 
de dur a terme les 
activitats proposades en 
el GED com ara 
l’intercanvi. 

Dotació de borses de viatge per al 
estudiants amb menys recursos 

Comitè Beques 
ESADE i 
Direcció GED 

16/17 17/18 - Comitè Beques 
ESADE i 
Direcció GED 

No Dotació de borses de viatge 
per al estudiants amb 
menys recursos 

S’han  augmentat el número d’ajuts i/o 
borses de viatge a 4t curs per a facilitar 
que els alumnes marxin d’intercanvi. 
 

GED7 15-16 T S Treballar conjuntament 
amb el Departament en el 
pla docent dels professors 
per incrementar el rati i el 
percentatge. 
 

Revisar el pla docent del programa 
amb la Direcció del Departaments 
per garantir que els docents 
doctors acreditats tinguin un paper 
adequat en el procés 
d’aprenentatge. 
Revisar les assignatures impartides 
en el programa i les hores 
impartides per cada perfil de 
professorat (en consonància amb 

Direcció GED 
Direcció 
Departament 
 

16/17 17/18 - Direcció GED 
Direcció 
Departament 
 

No Revisar el pla docent del 
programa amb la Direcció 
del Departament per 
garantir que els docents 
doctors acreditats tinguin un 
paper adequat en el procés 
d’aprenentatge. 
Revisar les assignatures 
impartides en el programa i 
les hores impartides per 
cada perfil de professorat 

S’han millorat els ratis. 
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GED 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

el nostre model docent 
acadèmic/professional). 

(en consonància amb el 
nostre model docent 
acadèmic/ professional) 

GED8 16-17 T S Facilitar als alumnes del 
GED que cursin al mateix 
temps el títol propi 
Bachelor in Global 
Governance (BGG)   un 
desplegament temporal 
de les assignatures del 
GED en millor 
consonància amb els seus 
estudis de BGG. 

Desplegament dels dos itineraris: 
veure modificació URL (JG: 
13/07/17). 

Direcció GED 
Vicedeganat 
Dret 

17/18 - - Direcció GED  Possibilitat de combinar els 
estudis de GED 
exclusivament i d’estudis de 
GED i BGG. 

Desplegat. 

GED9 16-17 T S Aconseguir  una major 
integració entre les dues 
titulacions (GED i BGG) i 
permetre a l’alumne un 
estudi compassat i 
complementari de les 
matèries jurídiques i 
matèries de geopolítica 
(optatives). 

Augment de l’oferta d’optativitat i 
la seva temporalitat (JG: 
13/07/17). 

Direcció GED 17/18 - - Direcció GED  Augment de les assignatures 
optatives i la seva distribució 
al llarg del pla d’estudis. 

Fet 

GED10 16-17 T S Adaptar la normativa de 
permanència al 
desplegament de dos 
itineraris temporals del 
pla d’estudis del GED. 

Revisió de la normativa de 
permanència per adequar-lo al 
desplegament de dos itineraris. 

Direcció GED 17/18 - - Direcció GED  Implementació de les noves 
regles de la normativa de 
permanència.  

Fet 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors: 
GED11 16-17 EP S Fer un programa més 

atractiu i actual a la 
situació del Dret a la 
Societat digital, perquè ha 
descendit el nombre 
d’alumnes que realitzen 
exclusivament el GED.  
 

Establir una comissió per l’estudi i 
redisseny del pla d’estudis del Grau 
en Dret. 

Vicedeganat 
Dret 
Direcció GED 

17/18 18/19 - Vicedeganat 
Dret 
Direcció GED 
Unitat de 
Q&DP 

 Nou disseny del pla 
d’estudis del GED. 

Disseny del nou pla de d’estudis. 
Inici del procés de reverificació del 
GED. 
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GED 

# 
A

cc
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Es
ta

t 
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ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 
GED12 17-18 O S Que els alumnes tinguin 

l’oportunitat 
d’experimentar l’activitat 
professional col·laborant 
en institucions i despatxos 
durant una part del seu 
curs acadèmic, i que això 
tingui el pertinent 
reflectiment en el seu 
currículum acadèmic 

Oferir com a assignatura optativa 
amb ECTS la de “pràctiques 
curriculars” 

 

Direcció GED 18/19   Direcció GED 
Servei Carreres 
Professionals 

No Oferta de l’assignatura en el 
currículum del pla d’estudis 
del GED 

 

GED13 17-18 O S Reformular el programa 
eliminant continguts 
optatius i afegint-ne 
d’altres per tal de facilitar 
la formació dels alumnes 
en noves realitats 
jurídiques 

Oferta de noves assignatures 
optatives: 
- World Trade Law (5 ECTS)  
- Llenguatge de Programació 

(Tech) 
- Legal Tech (on line) 
Eliminació de l’assignatura “Law 
and Economics”. 

 

Direcció GED 18-19 19-20  Direcció GED No Reformulació de l’oferta 
d’optatives en els termes 
assenyalats 

 

GED14 17-18 O S Internacionalització de 
continguts i professorat. 

Donar més pes i continuar 
augmentant les assignatures en 
anglès, perquè és la llengua 
vehicular dels continguts de caire 
més global 

 

Direcció GED 
 
 
 

18/19   19/20  Direcció GED 
 
Relacions 
Internacionals 
 
Direcció de 
Persones 

No Número d’assignatures 
impartides en anglès 
 
 

 

GED15 17-18 0 S Millorar l’experiència 
educativa a l’aula Implementació del  format flipped 

class room de manera progressiva 
en aquelles assignatures que pel 
seu contingut i la seva ubicació en 
el pla d’estudis permetin aquest 
tipus de metodologia docent.   

Direcció GED 18/19 19/20 20/21 Direcció GED 
Centre 
d’Innovació 
Educativa  

No Número d’assignatures 
impartides amb 
metodologia flipped class 
room 
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GED 

# 
A

cc
ió

 

Data 

Es
ta

t 

O
ri

ge
n

 
Objectius Accions Responsable 

Calendari 
Recursos 

Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats Resultats 

Any 1 Any 2 Any 3 

GED16 17-18 O S Reajustar doble itinerari 
GED per facilitar la 
passarel·la del nou Doble 
GRAU GED-GEL. 

Reajustament temporal d’un dels 
itineraris. 

Direcció GED 
 

18/19 19-20 - Direcció GED No Implementació del canvi  
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Seguiment i Pla de millora futur:  MUA 
Estat (O: Obert; EP: En Progrés; T: Tancat); Origen (V: Verificació; S: Seguiment; A: Acreditació)  

MUA 

# 
A

cc
ió

 

Dat
a Es

ta
t 

O
ri

ge
n

 

Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats 

Resultats a 2017/18 
 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores tancades que provenen de cursos anteriors:                                                                                                                         

MUA1 15-
16 

T S Continuar amb la millora de  
l’aprenentatge dels nostres 
alumnes i la seva experiència en el 
programa. 

Mantenir la coordinació  amb la 
Direcció del GED en relació als 
continguts i seqüencies dins el pla 
d’estudis. 

Direcció MUA 
Direcció GED   
Vicedeganat 
de Dret 

15/16 16/17 17/18 Direcció MUA 
Direcció GED 
Vicedeganat 
de Dret 

No Reunions i contacte entre els 
diferents òrgans de la Facultat 
de Dret involucrats. 

S’han consolidat les reunions 
periòdiques  indicades, el que 
ha redundat en una millor 
coordinació GED-MUA. 
 

MUA2 15-
16 

T S Ampliar l’oferta d’intercanvi al 
programa. 

Augmentar universitats partners. Al 
2014-15 ja s’ofereixen mes universitats 
(Indiana, Boston). 

Direcció MUA 
Relacions 
internacionals 

15/16 16/17 17/18 Direcció MUA 
 Relacions 
internacionals 

No Número d’universitats de 
destí per als alumnes del 
MUA. 

S’ha augmentat el número 
d’universitats de destí per als 
alumnes del MUA, que ara 
està en 13.  
 

MUA3 15-
16 

T V Establir criteris més objectius per 
la admissió d’alumnes externs 

Realitzar un estudi en profunditat dels 
expedients del curs 15/16 i endavant 

Direcció MUA 15/16 16/17 17/18 Direcció MUA 
Admissions 

No Inici de l’estudi programat. Una vegada finalitzat aquest 
estudi, es planteja  la 
modificació de la memòria en 
aquest punt. 
Inici del procés a nivell intern 
el curs 17-18 
 

MUA4 

15-
16 

T S Ampliar les possibilitats d’obtenir 
experiència internacional tant en 
intercanvi acadèmic com en 
pràctiques  

-Seguir incrementant l’oferta 
d’universitats d’intercanvi. 
-Incrementar l’oferta de pràctiques 
internacionals 

Direcció MUA 
Servei Carreres 
Professionals 

16/17 17/18 - Direcció MUA 
Servei Carreres 
Professionals 

No -Increment de l’oferta 
d’universitats d’intercanvi. 
-Increment de l’oferta de 
pràctiques internacionals. 

Com s’ha indicat abans, el 
número d’universitats 
d’intercanvi ha augmentat.  
Pel que fa a l’oferta de 
pràctiques internacionals, 
també s’augmentat l’oferta 
de pràctiques internacionals. 
 

MUA5 16-
17 

T S Donar major pes al mòdul de 
preparació de la prova oficial 
d’accés a la professió d’advocat  

Dissenyar canvis en la redistribució de 
crèdits en el pla d’estudis per obtenir 
els objectius abans indicats 
Presentar les modificacions 
dissenyades a la primera junta de 
govern de la URL (1er trimestre 2017) 
 

Direcció 
programa 

17/18   Direcció 
programa  
Q&DP 

No Aprovació modificació URL  Es va aprovar per la URL la 
modificació. 
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# 
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ta
t 
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Objectius Accions Responsable 
Calendari 

Recursos 
Implica 
modific

ació? 
Indicadors de resultats 

Resultats a 2017/18 
 

Any 1 Any 2 Any 3 

Propostes de millores vigents que provenen de cursos anteriors: 

MUA6 

15-
16 

E
P 

S Treballar conjuntament amb el 
Departament en el pla docent dels 
professors per incrementar el rati i 
el percentatge. 
 

Revisar el pla docent del programa amb 
la Direcció del Departaments per 
garantir que els professors a temps 
complert i  docents doctors tinguin un 
paper adequat en el procés 
d’aprenentatge. 
Revisar les assignatures impartides en 
el programa i les hores impartides per 
cada perfil de professorat. 

Direcció MUA 
Direcció 
Departament 
 

16/17 17/18 18/19 Direcció MUA 
Direcció 
Departament 
 

No Revisar el pla docent del 
programa amb la Direcció del 
Departaments per garantir que 
els professors a temps 
complert i  docents doctors 
tinguin un paper adequat en el 
procés d’aprenentatge. 
Revisar les assignatures 
impartides en el programa i les 
hores impartides per cada 
perfil de professorat. 

Es continua treballant en 
aquest sentit per la DP.  
 
 

MUA7 16-
17 

E
P 

V Introduir criteris més objectius per 
a l’admissió d’alumnes externs. 

Demanar a la URL i a l’AQU la 
modificació pertinent 

Direcció 
Programa 
 

17/18 18/19 - Q&DP Sí Aprovació modificació URL  
Aprovació modificació AQU 

Es va presentar i aprovar per 
la Junta de Govern de la URL. 

MUA8 16-
17 

E
P 

S Adaptació dels mòduls 
d’especialització a les noves 
demandes en el món jurídic. 

Estudiar la conveniència de dur a 
termes canvis en les especialitats.  
Si fos el cas, dur a terme els canvis 
estimats necessaris i/o oportuns 
 

Direcció 
Programa 
 

17/18 18/19 - Direcció 
Programa 
Q&DP 
 

SÍ Sol·licitud de canvis 
Aprovació modificacions URL i 
AQU 

Durant el 17/18 es dissenyen 
els nous mòduls i s’inicia el 
procés d’aprovació interna. 

Noves propostes de millores, a partir d’aquest curs: 
MUA9 17-

18 
O  S Facilitar als alumnes la possibilitat 

de practicar l’advocacia a nivell 
internacional 

Estudiar un nou disseny del 
desplegament temporal per facilitar als 
alumnes que ho vulguin la possibilitat 
de cursar un LLM a una universitat 
estrangera. 
Recerca d’universitats partners.  

Direcció 
Programa 

18-19 19-20 - Direcció 
Programa  
Relacions 
Internacionals 

No  Nombre d’universitats 
partners que ofereixen als 
alumnes del MUA que ho 
vulguin la possibilitat de cursar 
un LLM  

- 

MUA10 17-
18 

O  Adaptar el contingut del Màster a 
les noves demandes de la realitat 
jurídica 

Creació d’una nova especialitat sobre IP 
&IT 

Direcció 
Programa 

18-19 19-20 20-21 Direcció 
Programa 

Sí  Disseny, aprovació per URL i 
AQU i implementació. 

- 

MUA11 17-
18 

0  S Augmentar el nombre d’hores 
impartides per professorat doctor 

Noves contractacions Direcció de 
Persones 
Direcció de 
Programa 

18-19 - - Direcció de 
Persones 
Direcció de 
Programa 

No Nombre de professors doctors 
contractats. 

- 
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5. Annex: Taula pertinència a la informació pública 
Dimensió Concepte GED MUA 

Accés als 

estudis 

Objectius 

de la 

titulació 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho/informacion-

academica/metodologia  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/informacion-

academica/objetivos-programa  

Perfil 

d'ingrés 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/admisiones/requisitos-

admision/academicos  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/admisiones/a-quien-

buscamos  

Perfil de 

sortida 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho/futuro-profesional/perfil-

graduado  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/carreras-

profesionales/datos-colocacion  

Nombre 

de places 

ofertes 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho  

Ficha técnica 

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia  
Ficha técnica 

Criteris de 

selecció 

(només 

per al 

màster) 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho  

requisitos de admisión 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/admisiones/requisitos-admision  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia  
Requisitos de admisión 

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/admisiones/a-quien-

buscamos  
Informaci

ó sobre 

preinscrip

ció i 

admissió 

(procedim

ent, 

calendari..

.) 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho  

Proceso de admisión 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/admisiones/proceso-de-

admision  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia  
Proceso de admisión 

 

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/admisiones/proceso-

admision  

Normativa 

de 

trasllats  

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho > datos básicos del titulo  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia  
Datos Básicos del título 

 

Matrícula 

Període i 

procedim

ent de 

matriculac

ió 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho  

Proceso de admisión> 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/admisiones/proceso-de-

admision 

matrícula>  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/admisiones/proceso-

de-admision  

Sessions 

d'acollida i 

de 

tutoritzaci

ó 

http://www.esade.edu/itemsweb/fu/G

rados/Calendario_academico_Pedralbe

s_2018_2019.pdf  

http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/calen

dario-lectivo-MUA-1718.pdf  

Pla 

d’estudis 

Denomina

ció dels 

estudis 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia  

http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/metodologia
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/metodologia
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/metodologia
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/metodologia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/objetivos-programa
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/objetivos-programa
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/objetivos-programa
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/requisitos-admision/academicos
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/requisitos-admision/academicos
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/requisitos-admision/academicos
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/a-quien-buscamos
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/a-quien-buscamos
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/a-quien-buscamos
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/futuro-profesional/perfil-graduado
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/futuro-profesional/perfil-graduado
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/futuro-profesional/perfil-graduado
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/futuro-profesional/perfil-graduado
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/carreras-profesionales/datos-colocacion
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/carreras-profesionales/datos-colocacion
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/carreras-profesionales/datos-colocacion
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/requisitos-admision
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/requisitos-admision
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/a-quien-buscamos
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/a-quien-buscamos
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/a-quien-buscamos
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/proceso-de-admision
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/proceso-de-admision
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/proceso-de-admision
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/proceso-admision
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/proceso-admision
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/proceso-admision
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/proceso-de-admision
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/proceso-de-admision
http://www.esade.edu/es/programas/grados/admisiones/proceso-de-admision
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/proceso-de-admision
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/proceso-de-admision
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/admisiones/proceso-de-admision
http://www.esade.edu/itemsweb/fu/Grados/Calendario_academico_Pedralbes_2018_2019.pdf
http://www.esade.edu/itemsweb/fu/Grados/Calendario_academico_Pedralbes_2018_2019.pdf
http://www.esade.edu/itemsweb/fu/Grados/Calendario_academico_Pedralbes_2018_2019.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/calendario-lectivo-MUA-1718.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/calendario-lectivo-MUA-1718.pdf
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia


 

  

 
Informe de Seguiment de Centre 2017-18  Pàg. 49 
Centre ESADE – Law School 

 
 

Títol en 

superar 

els estudis 

de 

grau/màst

er 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia  

Durada 

mínima 

dels 

estudis i 

crèdits 

ECTS 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho Ficha técnica 

http://www.esade.edu/es/progra

mas/masters/master-abogacia  
Ficha técnica 

Estructura 

del pla 

d'estudis 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho/informacion-academica/plan-

de-estudios  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/informacion-

academica/estructura-programa  

Planificaci

ó 

operativa 

del curs 

Calendari 

acadèmic 

http://www.esade.edu/itemsweb/fu/

Grados/Calendario_academico_Pedral

bes_2018_2019.pdf  

http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/calen

dario-lectivo-MUA-1718.pdf  

Guia 

Docent 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho/informacion-

academica/asignaturas  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/informacion-

academica/asignaturas  

Recursos 

d'aprenen

tatge 
- Espais 

virtuals de 

comunica

ció 

- 

Laboratori

s 

- 

Biblioteca 

- Material 

recomana

t a 

l'estudiant 

- Altres 

Campus Facilities 

http://www.esade.edu/en/programme

s/masters/msc-programmes/msc-

student-life/campus-facilities  

Espais Virtuals 

http://elearning.esade.edu/my/  

(accés restringit) 

 

Campus Facilities 

http://www.esade.edu/en/programmes/m

asters/msc-programmes/msc-student-

life/campus-facilities  

Espais Virtuals 

http://elearning.esade.edu/my/  

(accés restringit) 

 

Pla 

d'actuació 

tutorial 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho > datos básicos del titulo  

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

datos-basicos-objetivo-titulacion-GED-

ESP.pdf  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia  
Datos Básicos del titulo 

http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/Datos

-basicos-objetios-plan-acogida-MUA-

ESP.pdf  

 

Professor

at 

Professor

at de la 

titulació 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho/informacion-

academica/informacion-oficial  

profesorado del programa> 

http://www.esade.edu/itemsweb/fu/G

rados/Faculty-info-GED.pdf  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/informacion-

academica/profesorado  
Perfil 

acadèmic 
Informaci

ó de 

contacte 

Objectius 

http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/plan-de-estudios
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/plan-de-estudios
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/plan-de-estudios
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/plan-de-estudios
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/estructura-programa
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/estructura-programa
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/estructura-programa
http://www.esade.edu/itemsweb/fu/Grados/Calendario_academico_Pedralbes_2018_2019.pdf
http://www.esade.edu/itemsweb/fu/Grados/Calendario_academico_Pedralbes_2018_2019.pdf
http://www.esade.edu/itemsweb/fu/Grados/Calendario_academico_Pedralbes_2018_2019.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/calendario-lectivo-MUA-1718.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/calendario-lectivo-MUA-1718.pdf
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/asignaturas
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/asignaturas
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/asignaturas
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/asignaturas
http://www.esade.edu/en/programmes/masters/msc-programmes/msc-student-life/campus-facilities
http://www.esade.edu/en/programmes/masters/msc-programmes/msc-student-life/campus-facilities
http://www.esade.edu/en/programmes/masters/msc-programmes/msc-student-life/campus-facilities
http://elearning.esade.edu/my/
http://www.esade.edu/en/programmes/masters/msc-programmes/msc-student-life/campus-facilities
http://www.esade.edu/en/programmes/masters/msc-programmes/msc-student-life/campus-facilities
http://www.esade.edu/en/programmes/masters/msc-programmes/msc-student-life/campus-facilities
http://elearning.esade.edu/my/
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/datos-basicos-objetivo-titulacion-GED-ESP.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/datos-basicos-objetivo-titulacion-GED-ESP.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/Grados/datos-basicos-objetivo-titulacion-GED-ESP.pdf
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia
http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/Datos-basicos-objetios-plan-acogida-MUA-ESP.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/Datos-basicos-objetios-plan-acogida-MUA-ESP.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/Datos-basicos-objetios-plan-acogida-MUA-ESP.pdf
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/informacion-oficial
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/informacion-oficial
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/informacion-oficial
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/informacion-oficial
http://www.esade.edu/itemsweb/fu/Grados/Faculty-info-GED.pdf
http://www.esade.edu/itemsweb/fu/Grados/Faculty-info-GED.pdf
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/profesorado
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/profesorado
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/profesorado


 

  

 
Informe de Seguiment de Centre 2017-18  Pàg. 50 
Centre ESADE – Law School 

 
 

 

 

Pràctique

s 

externes/ 

professio

nals 

Normativa 

general 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho/diferencia-esade/practicas-

solidarias-internacionales  

 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho/diferencia-esade/practicas-

profesionales 

 

 

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/informacion-

academica/estructura-programa  
 

O link directe: 

http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/objeti

vos-normativa-practicas-MUA-ESP.pdf  

Definició 

sobre si 

són 

obligatòri

es o 

optatives 

Assignatur

es a les 

quals van 

lligades 

les 

pràctiques 

Avançame

nt 

d'instituci

ons on es 

poden fer 

pràctiques 

Programe

s de 

mobilitat 

Objectius 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho/diferencia-esade/intercambio  

 

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/ESADE-

difference/oportunidades-internacionales  

Normativa 

general 
Avançame

nt 

d'instituci

ons amb 

convenis 

signats 

Treball 

final de 

Grau/ 

Màster 

Normativa 

i marc 

general 

(enfocam

ent, 

tipologia…

) 

http://www.esade.edu/es/programas/

grados/nuestros-programas/grado-en-

derecho/informacion-

academica/asignaturas  

 

o link directe: 

 

http://prodesade.esade.edu/gea/gener

ate/9A_ES/listado.html?sby=15GED702

79  

http://www.esade.edu/es/programas/mas

ters/master-abogacia/informacion-

academica/asignaturas 
 
o link directe: 

 

http://prodesade.esade.edu/gea/generate

/9A_ES/listado.html?sby=18LMA90881  

http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/practicas-solidarias-internacionales
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/practicas-solidarias-internacionales
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/practicas-solidarias-internacionales
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/practicas-solidarias-internacionales
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/practicas-profesionales
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/practicas-profesionales
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/practicas-profesionales
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/practicas-profesionales
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/estructura-programa
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/estructura-programa
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/estructura-programa
http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/objetivos-normativa-practicas-MUA-ESP.pdf
http://itemsweb.esade.edu/fu/MAA/objetivos-normativa-practicas-MUA-ESP.pdf
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/intercambio
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/intercambio
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/diferencia-esade/intercambio
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/ESADE-difference/oportunidades-internacionales
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/ESADE-difference/oportunidades-internacionales
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/ESADE-difference/oportunidades-internacionales
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/asignaturas
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/asignaturas
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/asignaturas
http://www.esade.edu/es/programas/grados/nuestros-programas/grado-en-derecho/informacion-academica/asignaturas
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_ES/listado.html?sby=15GED70279
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_ES/listado.html?sby=15GED70279
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_ES/listado.html?sby=15GED70279
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/asignaturas
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/asignaturas
http://www.esade.edu/es/programas/masters/master-abogacia/informacion-academica/asignaturas
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_ES/listado.html?sby=18LMA90881
http://prodesade.esade.edu/gea/generate/9A_ES/listado.html?sby=18LMA90881

