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1. Presentació del centre
ENTI-UB es un centre universitari que es va crear el maig del 2013 fruit de la voluntat d’augmentar
l’oferta universitària en el camp de les noves tecnologies interactives de la Universitat de Barcelona, el
recolzament de diferents empreses del sector i la pròpia ENTI-UB. El Grau en Continguts Digitals
Interactius (GCDI) de ENTI-UB és el primer estudi de grau que es fonamenta en l’ensenyament de la
conceptualització, disseny i creació de jocs, jocs aplicats i videojocs pel que fa a Catalunya; els estudis
s’inicien els curs 2013-2014.

El Grau en Continguts Digitals Interactius ofereix 80 places de nou accés cada curs.
Es contemplen totes les fases de creació i producció dels videojocs i jocs aplicats com són el disseny
de jocs, la programació, el disseny artístic, la música, la narrativa audiovisual, la producció i la
monetització.
La indústria digital i molt especialment l’especialitzada en el disseny de videojocs demana professionals
i capacitat d’innovació i recerca. La previsió de creixement de la indústria del videojoc és espectacular
es miri des d’on es miri, el videojoc s’ha convertit en el principal motor d’entreteniment global. Segons
la consultora Newzoo, la indústria global va créixer el 2017 el 10.7% i fou capaç de generar 116.000
milions de dòlars a nivell mundial, dels quals el 87% corresponen a models de negocis digitals. I la
previsió per l’any 2020 és de 143.000 milions de dòlars.
Catalunya ja és la primera pel que fa al nombre d’empreses, amb el 27’7% del total de l’Estat Espanyol.
Seguida de Madrid amb el 26’7%.
La gran demanda de mercat (6 de cada 10 empreses tenen dificultats per a trobar a personal qualificat
dins de l’estat) així com l’augment progressiu de facturació pel que fa als desenvolupaments en el marc
d’aquesta disciplina, els videojocs (facturació entorn els 500 M€ en el 2015 i que preveu superar els
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900M € al 2018), fan de l’estudi una notable oportunitat de present i futur. Pel que fa als ensenyaments
en si, no es tracta tant sols de l’aprenentatge de la programació i desenvolupament dels videojocs sinó
també de la seva harmonització amb les disciplines de guió i narrativa, psicologia i experiència d’ús,
disseny dels elements dels jocs, gestió de projectes en base a metodologies àgils, art visual 2D i 3D i
art sonor.
Es treballa amb els mateixos rols que la indústria precisa i fent videojocs des del primer dia amb
l’assignatura de projectes des del 1r curs i mitjançant metodologies educatives com el learning by doing
o les Jam.
Cada vegada hi ha més persones que juguen i volen jugar a videojocs, cada cop hi ha més empreses
que cerquen gamificar els seus productes o serveis.
Així doncs, l’ objectiu dels estudis és capacitar als egressats/des per a concebre i col·laborar en la
producció de continguts digitals interactius, desenvolupant competències en els àmbits del disseny, la
programació i la creació de continguts digitals interactius, englobant l’especificitat dels jocs, jocs aplicats
i videojocs.
En el Grau en Continguts Digitals i Interactius, l’alumnat aprendrà, amb una visió holística, tot el procés
de creació i desenvolupament de videojocs. Conceptualitzar, dissenyar, produir i gestionar peces
lúdiques però també Serious Games, adreçats a cobrir el sector dels Jocs Aplicats.
Sempre tenint en compte l’ampli ventall del mercat d’aquesta indústria, i per tant orientant-ho a
qualsevol disciplina: Entreteniment Pur, Arquitectura, Salut, Esport, Educació, Comunicació,
Fisioteràpia, etc.

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist) també ofereix 80 places
per curs i permet aprendre a conceptualitzar l’art i el disseny de jocs, videojocs, jocs aplicats (Serious
Games) i tot tipus d’aplicacions interactives, també per a plataformes de mobilitat.
L’objectiu d’aquest grau a d’ENTI-UB és la formació integral dels futurs/es dissenyadors (Game
Designer) i artistes (Artist) de jocs. Ens centrem en l’Art (Imatge i Gràfica, Cinema i Transmèdia,
Escenografia Digital, Dibuix conceptual, Il·luminació d’Espais Sintètics, etc.) així com en Creativitat
(Disseny de Jocs, Experiència d’Ús, Taller de Jocs, Mecàniques Avançades de Jugabilitat, Interfícies
d’Ús, etc.) des del primer dia de primer curs. Aquesta formació permet que dissenyis projectes
multidisciplinaris de Videojoc molt aplicables, tant en l’àmbit estrictament lúdic com en d’altres (esport,
medicina, fisioteràpia, educació, màrqueting, etc.).
A ENTI-UB tots els ensenyaments són reals, és a dir, des de la Teoria de la Imatge, el Disseny centrat
en l’usuari/a, l’Art Modern fins al Disseny d’Elements de Joc passant per la Psicologia es vinculen a les
necessitats del Disseny i l’Art en els videojocs de manera efectiva.
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A ENTI-UB s’usen totes les plataformes analògiques i digitals (taulell, ordinador, smartphone, tablet,
consola, realitat virtual augmentada, etc.) i combina l’àmbit artístic amb el més adreçat al disseny de
jocs i experiències memorables.

Estretament lligat a la indústria del videojoc
Tots el professorat d’ENTI-UB està vinculat professionalment a la indústria del Videojoc i dels Serious
Games. Això garanteix l’actualització permanent dels continguts i de les eines tecnològiques, i suposa
una millor inserció laboral un cop acabats els estudis.
A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que estan liderant projectes
de recerca potents i aplicats en l’àmbit, com són JamToday i GameBIZ.
L’anàlisi dels diferents Estàndards ha estat coordinat pel director acadèmic d’ENTI-UB, el Dr. Oscar
García Pañella i redactat per la Comissió de Qualitat, a partir de dades proporcionades per la secretaria
acadèmica del mateix centre.
L'adreça web del centre és:
http://enti.cat/
La informació sobre la presentació del centre es pot trobar específicament a:
http://enti.cat/que/, http://enti.cat/qui/, http://enti.cat/com/
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2. Relació amb els processos de Verificació-ModificacióAcreditació (VSMA)
a.

Dades de les titulacions del centre:

Titulació

Codi RUCT

Data de
Verificació

Grau en Continguts Digitals
Interactius

2502825

25/9/2013

Grau en Creació Artística per a
Videojocs i Jocs Aplicats

2503384

17/1/2017

Data
d’Acreditació

Data de
Modificació
14/1/16

b. Síntesi de les propostes de modificacions sorgides d’aquest informe de seguiment i

que seran presentades a AQU en els terminis que s’estableixin:
Titulació

Grau en Continguts Digitals Interactius

Descripció de la proposta de modificació
En base a l’informe de verificació del Grau en
CDI:
- Incorporació a la Competència General 4
(CG4) la capacitat de comunicar-se de manera
clara oralment i per escrit.
- Incorporació de la taula amb les accions
previstes, els òrgans responsables i el calendari
orientatiu de les accions prèvies a la matrícula.
- Ampliació de la informació sobre les taxes de
graduació, abandonament i eficiència i la
justificació de l’estimació de les mateixes.

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs
Aplicats

Canvi de semestre de les assignatures:
- Guió Interactiu en entorns transmèdia: de 4rt a
3er semestre
- Mecàniques bàsiques per experiències de
l’entreteniment: de 3er a 4rt semestre

c) Taula indicant les dades analitzades per a cada titulació segons la seva situació i
que es presenten en aquest informe de seguiment:

Titulació

En procés
d’acreditació

Exclusivament
el Pla de
Millores (PM)

Seguiment un
curs + PM

Seguiment dos
cursos + PM
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Grau en
Continguts
Digitals
Interactius
Grau en Creació
Artística per a
Videojocs i Jocs
Aplicats

X

X

L’elaboració d’aquest informe de seguiment ha seguit el procediment del SAIQU d’ENTI-UB.
Per a la seva elaboració s’ha emprat tota la informació recollida en el catàleg d’evidències i el corpus
d’indicadors definits com a necessaris en el seguiment de les titulacions, seguint les directrius d’AQU
Catalunya i facilitats per la Universitat i l’Escola. Totes aquestes evidències estan recollides en diferents
arxius que estan a disposició de tots els membres de la Comissió de Qualitat del Centre.
Ha estat aquesta comissió de Qualitat de l’ENTI-UB qui ha analitzat les evidències i aprovat aquest
informe de seguiment i el pla de millora en la seva sessió de data 30 d’abril de 2017.
No s’han trobat dificultats destacables a l’hora de disposar dels indicadors i evidències que han servit
per a l’anàlisi de les titulacions. Amb tot, si la quantitat i l’accés a dades més recents a Winddat fos
factible, es podria fer un anàlisi més acurat tenint en compte tot el sistema universitari.
La Junta de Govern del centre va aprovar l’informe de seguiment en la sessió 1 de 28 de febrer de
2017.
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards
Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció

Subministrador

3.1.1

Memòria original verificada
•
Grau en Continguts Digitals Interactius
•
Grau de Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

Web de qualitat ENTI-UB

3.1.2

Memòries modificades, si escau
•
Grau en Continguts Digitals Interactius

Web de qualitat ENTI-UB

3.1.3

Informes de verificació i modificació (si escau)
•
Informe verificació Grau en Continguts Digitals Interactius
•
Informe verificació Grau de Creació Artística per a Videojocs i
Jocs Aplicats

3.1.4

Informes de seguiment
•
13-14
•
14-15
•
15-16

Agència de Polítiques i de Qualitat
(AQUB )
Plana web de qualitat d’ENTI-UB

Web de qualitat ENTI-UB

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.
ENTI-UB imparteix les titulacions de GCDI (Grau en Continguts Digitals Interactius) i de GCAVJA
(Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats), tal com s’especifica a l’apartat 1.
Presentació del centre.
Com a evidències es presenten les memòria original i memòria modificada amb els corresponents
informes de verificació.
Des de la verificació de la titulació de GCDI, el grau s’ha sotmès a un procés de modificació avaluat
positivament el 22 de desembre de 2015 (informe de modificació) en el qual el nombre de places queda
fixat en 80.
Es preveu abans d’acreditació fer les modificacions exposades en la taula de la pàgina 6 i
desenvolupades en les propostes de millora PM 1601, PM 1602 i PM 1607.
La titulació GCAVJA no té de moment modificacions; s’ha començat a impartir des del curs acadèmic
16/17.
Es preveu que quan es faci una modificació substancial de la memòria verificada s’incorporar les
modificacions exposades en la taula de la pàgina 6 i desenvolupades en la proposta de millora PM
1606.
1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i
amb els objectius de la titulació.
En el pla de millora de l’ISC 15-16, als estudis de GCDI es van proposar les següents accions que s’han
implementat de forma exitosa en el curs acadèmic 16-17:
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-

Passar de 3r a 2n semestre l’assignatura Tecnologia de Programació i de 2n a 3r semestre
l’assignatura Programació en llenguatges interpretats.
Disposar de l’assignatura optativa vinculada a la coordinació entre diferents perfils
professionals per recerca, disseny, prototipatge, testeig i anàlisi de resultats.
Optimització de la Fitxa de l’assignatura amb major concreció de les activitats formatives, de
les metodologies emprades i del sistema d’avaluació.
Facilitar que el professorat d’ENTI-UB participi en les activitats formatives de l’ICE.
Habilitar un espai a la intranet que faciliti el contacte amb els alumnes, el seguiment de l’acció
tutorial i el registre de les evidències.
Implantar l’enquesta perquè els alumnes valorin la satisfacció amb el PAT.
Enquestar a l’alumnat perquè es pugui valorar el seu nivell de satisfacció amb les instal·lacions
i el material del centre.
Millora continuada dels programes de les assignatures: Fonaments de computadors,
Matemàtica discreta i estadística, Projectes I, Principis de composició i disseny, Disseny
d’interfícies, Metodologies àgils de producció, Projecte III, Intel·ligència artificial i Mecàniques
de joc avançades.

A més de la modificació esmentada en el punt 1.1 d’aquest Estàndard, s’han realitzat els següents
canvis de semestre (atenent a l’IS 2014-2015):
-

De 6è a 5è semestre l’assignatura Tècniques d’intel·ligència artificial.
De 5è a 6è semestre l’assignatura Mecàniques de joc avançades.
De 6è a 5è semestre l’assignatura de Fonaments de modelatge i animació de personatges.
De 5è a 6è semestre l’assignatura de disseny de nivells.
Totes les assignatures optatives es cursaran al 8è semestre.
De 8è a 7è semestre l’assignatura Distribució digital i màrqueting de productes digitals.
De 8è a 7è semestre l’assignatura Models de negoci i escenaris de monetització en productes
interactius.

També seguint l’IS 2014-2015 també es va programar la nova optativa “Investigació en videojocs”.
Els canvis en el desplegament temporal d'impartició de les assignatures esmentades anteriorment i la
introducció de les noves optatives s’actualitzaran quan s'hagi d'introduir una modificació substancial ja
que no s’ha fet cap canvi en la càrrega creditícia, contingut, activitats formatives, etc.
L’aplicació dels esmentats canvis s’ha desenvolupat sense incidències i els diferents col·lectius
implicats en fan una valoració positiva.
En el Grau en CDI, seguint les recomanacions descrites en l’informe de verificació, es proposa pel curs
2017-2018 (PM1601) modificar el redactat de la Competència General 4 (CG4) per incorporar la
competència de comunicació oral i escrita. El redactat nou de la competència serà:
CG4. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos comunicándolos de manera clara y
efectiva tanto por escrito como oralmente y de buscar e integrar nuevos conocimientos y aptitudes.

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.

Valoració dels principals indicadors
Taula 1. Oferta, demanda i matrícula
Titulació: Continguts Digitals Interactius

Curs
2012-2013

Curs
2013-2014

Curs
2014-2015

Curs
2015-2016

Curs
2016-2017

Places ofertes

-

80

80

80

80
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Demanda 1era opció

-

51

96

85

92

Estudiants de nou ingrés

-

52

88

82

90

Percentatge d’accés en primera preferència

-

100,00%

97,56%

84,71%

97,82%

Percentatge d’accés en matricula a setembre *

-

1,92% (1)

4,55% (4)

6,10% (5)

-

Titulació: Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

Curs 2016-2017

Places ofertes

80

Demanda 1era opció

74

Estudiants de nou ingrés

82

Percentatge d’accés en primera preferència

90,24%

Percentatge d’accés en matricula a setembre *

21,95% (18)

Taula 2. Nota de tall
Titulació: Continguts Digitals Interactius

Curs
2012-2013

Curs
2013-2014

Curs
2014-2015

Curs
2015-2016

Curs
2016-2017

Nota de tall juny PAU

-

5,000

5,590

5,000

5,686

Nota de tall juny CFGS*

-

5,000

5,052

5,000

5,000

Titulació: Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

Curs
2016-2017

Nota de tall juny PAU

5,000

Nota de tall juny CFGS*

5,000
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Taula 3. Nota d’accés
Curs 2016-17 Continguts Digitals Interactius

Percentatge de nota d’accés
5-6

6-7

7-8

8-9

+9

Batxillerat / COU amb PAU *

18,89%

18,89%

21,11%

11,11%

15,56%

CFGS*

0%

3,53%

8,24%

3,53%

0%

Curs 2016-17 Creació Artística per a Videojocs i Jocs

Percentatge de nota d’accés

Aplicats

5-6

6-7

7-8

8-9

+9

Batxillerat / COU amb PAU *

31,71%

36,59%

9,76%

1,22%

0%

CFGS*

1,22%

4,88%

10,98%

2,44%

1,22%

Taula 4. Via d’accés
Curs 2016-17 Continguts Digitals Interactius

16-17

%

Batx./COU amb PAU

58

63,04%

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS

15

17,39%

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat

1

1,09%

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys i més de 45

0

-

Altres accessos

18

19,57%

Curs 2016-17 Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

16-17

%

Batx./COU amb PAU

29

39,18%

FP2, CFGS + Univ FP2/ CFGS

18

24,32%

Univ. Batx./ COU + Diplomat. Llicenciat

0

-

Més grans de 25 anys + Més grans de 40 anys i més de 45

2

2,70%

Altres accessos

25

33,78%

El perfil d’entrada recomanat pel grau en CDI, que no n’és l’únic donada la interdisciplinarietat de la
titulació, és el d’un estudiant amb coneixements bàsics de física, matemàtiques i programació
d’aplicacions informàtiques, al nivell que es tracten des de l’itinerari de Ciències i Tecnologia del
Batxillerat, i amb coneixements de Llengua Anglesa a nivell B1 (Marc Comú Europeu de Referència per
a les Llengües).
El perfil d’ingrés pel grau en CAVJA, és el d’un estudiant amb coneixements bàsics de composició, art
i disseny així com de guió, al nivell que es tracten en els itineraris d'Arts i Humanitats i Ciències Socials
de batxillerat; també és recomanable tenir coneixements bàsics de dibuix tècnic al nivell que es tracten
en els itineraris d'Arts i Ciències i tecnologia de batxillerat. És convenient que l'estudiant estigui
familiaritzat amb l'ús de l'ordinador, tingui coneixements de programari de tractament de textos, fulls de
càlcul, presentacions i altres programes informàtics relacionats amb el retoc d'imatges i so. A més són
necessaris coneixements de llengua anglesa (nivell B1).
En les dues titulacions, el percentatge d’accés en primera opció està per sobre del 90%, essent d’un
97,82% en el grau en CDI, i d’un 90,24%, ens el grau en CAVJA.
Les dades d’accés en el grau en CDI són similars a les del curs anterior seguint una dinàmica positiva.
Aquesta evolució es pot atribuir a que els alumnes valoren positivament l’especificitat del grau i la
qualitat docent i el seguiment individualitzat que ofereix ENTI-UB.
En el cas dels estudis de grau en CAVJA, al ser el primer any d’implantació, no hi ha referents per
poder-ne comparar les dades. Els números estan en consonància amb la memòria del grau i a la
previsió de matrícula que es va fer inicialment.
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
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En les imatges següents podem observar com al Moodle (entorn virtual) queda reflectida la següent
informació: horaris, calendari, calendaris d’exàmens, entre altres informacions d’utilitat per a l’estudiant.
Dintre de cada assignatura, la programació concreta d’exàmens, treballs, entre altres, és transmesa als
alumnes per part de cada professor, però sempre sabent que ha estat supervisada i aprovada
prèviament per l’equip de coordinació de la titulació. Tot aquest treball ha esta realitzat per evitar
solapaments i afavorir una distribució homogènia del treball global del semestre.
Visualització dels alumnes de l’espai Moodle:

Exemples d’horaris al Moodle:

12
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Calendari acadèmic publicat al Moodle:

En referència al procés de planificació docent, l’equip directiu fa la proposta d’oferta i planificació de
cada curs. Se segueixen les directrius generals d’ENTI-UB així com els criteris específics de
l’ensenyament proposats en el claustre de Grau.
ENTI-UB té implantada la intranet en la plataforma Moodle. Totes les assignatures hi tenen presència.
És una eina molt ben valorada per tota la comunitat, professors i estudiants, perquè permet una
interacció i seguiment constant.
Val la pena fer notar que el centre docent articula mecanismes de coordinació docent (també exposats
entre d’altres en el punt 3.1 de l’Estàndard 3) tals com:
-

-

Les diferents reunions del claustre d’estudis (mínim dos a l’any) de cada grau o màster.
Reunions setmanals de la comissió delegada de coordinació acadèmica a cada un dels estudis
amb la participació del director, el cap d’estudis i dels responsables de cada curs i/o àrea. Les
seves principals funcions són, vetllar per la qualitat de la docència i pel compliment de la
normativa que estableixi la Universitat de Barcelona això com la coordinació de les diferents
activats acadèmiques del Grau.
Reunions anuals d’anàlisi dels continguts curriculars per evitar solapaments i descoordinacions
entre assignatures (punt 6.1 de l’Estàndard 6). El mes de juliol l’equip de coordinació es reuneix
amb el professors implicats en les diferents àrees per fer l’anàlisi dels continguts curriculars.
Aquestes sessions de treball han generat adaptacions en els temaris per garantir el no
solapament de continguts sense implicar modificacions de la memòria verificada.
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1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació.
Els reconeixements de crèdits ECTS en relació amb els Cicles Formatius de Grau Superior afins es
poden consultar a l’enllaç Sóc estudiant de cicle formatiu del portal Canal universitats de la Generalitat
de Catalunya i al web de Qualitat d’ENTI-UB.

A part dels reconeixements, en aquest moment d’implantació dels estudis no es detecten situacions a
analitzar.
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Estàndard 2. Pertinència de la informació pública
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció

Enllaços

3.2.1

Web de la Universitat
Web de l’Escola

Web de l'UB
ENTI-UB

3.2.2

Web del centre, on es publiquen els informes
de seguiment

Web Qualitat d'ENTI-UB

Web de la titulació CDI

Grau en Continguts Digitals i Interactius

Web de la titulació CAVJA

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats

Web del SAIQU

Agència de Polítiques i de Qualitat UB
Qualitat ENTI-UB

3.2.3

3.2.4

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.
L'UB i ENTI-UB publiquen al seu web informació veraç, exhaustiva, actualitzada i pertinent sobre les
titulacions (evidència 3.2.1).
Aquesta informació es troba de manera senzilla i accessible a partir del web principal de l'UB

(www.ub.edu), i a l’apartat Oferta formativa dins d'Estudis i Docència.
Les planes de tots els estudis estan estructurades de la mateixa manera amb una plana principal on es
troba el menú per accedir als diferents apartats:
En aquesta plana també apareix un enllaç a la següent informació:
-

Presentació
Perfil d'accés recomanat
Pla d'estudis
Requisit d'accés
Sortides professionals
Fitxa resum del Grau
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Informació de la titulació GCDI

Informació de la titulació GCAVJA

Pel que fa a informació més general relacionada amb el centre docent, a partir del web de l’ENTI-UB
es pot accedir a informació més general com la informació acadèmica (calendaris, horaris, matrícula,
tràmits, etc.), informació de pràctiques en empresa, treballs finals de grau i màster així com els
documents i els enllaços referents a qualitat.
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La informació relativa a les dues titulacions es pot trobar als enllaços Grau de Continguts Digitals
Interactius i del Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats del web de l’Escola de Noves
Tecnologies Interactives adscrita a la UB, trobem tota la informació sota l’apartat “Graus” a
www.enti.cat.
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Els futurs estudiants poden accedir a informació descriptiva general, breu i sintètica amb referents per
poder demanar més informació:

-

Grau de continguts digitals interactius
Grau en creació artística per a videojocs i jocs aplicats
http://enti.cat/faq/
http://enti.cat/contacte-jornada-de-portes-obertes/
Accions d’orientació dirigides als futurs estudiants: en el següent enllaç s’explica les
alternatives que els diferents centres educatius tenen perquè ENTI-UB es desplaci al propi
centre educatiu (sense cap tipus de cost) i desenvolupi un taller o una conferencia vinculada
als estudis universitaris. http://enti.cat/tallers-i-conferencies/

Els estudiants de nou accés poden trobar informació puntual que necessiten per iniciar el procés de
matrícula i les classes (destacat al juliol i setembre):
-

http://enti.cat/acces/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissions_g
rau.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/graus/notes_tall/notes_tall.html

Cada estudiant de nou accés rep un correu electrònic personalitzat de benvinguda amb tota la
informació per iniciar el procés de matrícula i les classes.

Una vegada l'estudiant està matriculat a través de la intranet, a través de l'enllaç http://campus.enti.cat
pot accedir a més informació pràctica per al seguiment diari dels seus estudis (horaris, calendaris,
normativa, ...) i consultar també la següent informació:
•

Dades de l’ ensenyament: sistema de gestió de la qualitat al centre.

•

Informació relativa a les assignatures: pla docent.

•

Mecanismes de defensa de l’ estudiant, informació sobre els procediments d’ atenció de
queixes, reclamacions i suggeriments.
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Pel que fa a la informació sobre el professorat, el visitant té accés a informació de contacte (adreça de
correu electrònic), assignatures que imparteix i perfil acadèmic (formació, línies de recerca,
publicacions, perfil professional, etc.).
En finalitzar cada semestre acadèmic, a la reunió de Claustre professorat s’insisteix al professorat sobre
la importància d’actualitzar la informació personal del web. Al mes de juliol els professors també reben
un correu electrònic amb el recordatori d’aquesta tasca. A més, anualment s’actualitzen les fotos dels
professors antics i es realitzen les fotografies dels nous per tal d’actualitzar la informació personal de
cadascun d’ells al web del centre.
La informació sobre els elements relatius al procediment de qualitat, es troba disponible al web de
l'ENTI-UB al següent enllaç: http://enti.cat/normativa-i-qualitat/.
La informació que apareix en cada dimensió és completa i exhaustiva, alhora que també és
absolutament actual atès que es va revisant i actualitzant periòdicament.

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció.
A la informació sobre les titulacions que apareix al web de l'UB s’hi accedeix de forma intuïtiva i lògica.
Els diferents grups d’interès (alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, visitants externs,
etc.) hi tenen, doncs, accés amb facilitat, de la mateixa manera que a la pàgina pròpia d’ENTI-UB. El
centre, mitjançant el seu apartat de “Normativa i Qualitat” publica informació completa relacionada
amb els indicadors de tots els seus ensenyaments oficials a l'enllaç: http://enti.cat/normativa-i-qualitat/.
Els diferents grups d’interès reben un correu electrònic cada vegada que es publica un informe, resultats
d’una enquesta o document nou.
La informació és redactada i organitzada de forma que esdevé clara i intel·ligible per a tots els grups
d’interès. Així, no només s’hi accedeix amb facilitat sinó que la informació s’hi presenta amb precisió i
sense ambigüitats, fet que en facilita una comprensió i interpretació ràpides i adequades.
Igualment, l’informe de seguiment dels cursos anteriors és accessible a la intranet d’AQUB.
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A l'apartat de qualitat del web d’ENTI-UB es poden consultar els darrers informes de seguiment.
Aquesta informació és pública i accessible a partir de l’enllaç: http://enti.cat/normativa-i-qualitat/.

2.3. La institució publica el SAIQU en què s’emmarca la titulació.
La Universitat de Barcelona disposa de l'apartat UB Agència de Polítiques i de Qualitat al següent
enllaç on hi publica la informació actualitzada sobre la política de qualitat de la Universitat, els processos
de verificació, seguiment i acreditació, i el Sistema de Garantia Interna de Qualitat.
Aquesta informació és pública i accessible a partir del web principal de l'UB.
En el següent enllaç del Portal de la Transparència de la Universitat de Barcelona s'hi troba la informació
sobre els processos definits en el Marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació).
Igualment, el portal de la Transparència de la Universitat permet la comunicació directa per sol·licitar
informació a través d'un formulari en línia:

L’enllaç al SAIQU de l'UB és el següent: enllaç
El SAIQU específic d’ENTI-UB és públic i accessible en el següent enllaç del web del centre.
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Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat
(SAIQU/SGIQ) de la titulació
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció

Subministrador

3.3.1

SAIQU
•
•

Enllaç al web de Qualitat d’ENTI-UB

3.3.2

Informes de verificació

Enllaç a la plana web d’Estudis Universitaris a
Catalunya (EUC)

3.3.3

Informes de seguiment de les titulacions

Enllaç a plana web Qualitat d’ENTI-UB

3.3.4

Pla de millora del centre

Enllaç a plana web Qualitat d’ENTI-UB

3.3.5

Model i resultats de les enquestes d’opinió:
•
Enquestes als estudiants

Espai al disc de coordinació que el centre
destina a aquestes evidències

3.3.6

Actes dels diferents mecanismes de participació
(Claustre, reunions de coordinació, reunions de
delegats)

Espai al disc de coordinació que el centre
destina a aquestes evidències

Sistema de garantia de qualitat d’ENTI-UB
Processos (PEQ)

3.1. El SAIQU implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i
l’acreditació de les titulacions.
La UB disposa del seu Sistema d’Assegurament de la Qualitat (SAIQU). Els preceptes generals i els
processos del SAIQU de la UB són d’aplicació a ENTI-UB i s’han d’adaptar a la realitat del centre adscrit
durant la fase d’implantació del grau.
En el Sistema d’Assegurament de la Qualitat (SAIQU) de la UB s’ha elaborat el mapa de processos de
cada centre, cosa que ha permès identificar i classificar cada un dels processos clau que intervenen en
el programa formatiu de l’ensenyament. A més, el SAIQU proposa el desplegament gradual d’un conjunt
d’indicadors lligats als diversos processos, fins al moment de l’acreditació.

Fruit de tot l’exposat anteriorment, s’ha aprovat el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat
(SAIQU) d’ENTI-UB i s’ha creat la Comissió de Qualitat (CQ) del centre que té com a principal objectiu
vetllar per la qualitat dels estudis assignats.
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Per tal de dur a terme aquestes funcions la CQ de centre docent està formada per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delegada del Rector de la UB pels Centres Adscrits: Dr. Gaspar Roselló
Director acadèmic d’ENTI-UB: Dr. Òscar Garcia
Cap d’Estudis d’ENTI-UB: Dr. Carles Vilella
Coordinador del GCDI: Jordi Radev
Coordinadora del GCAVJA: Dra. Teresa Vidal
Director de qualitat: Rafel Magrinyà
Representació del PAS: Montserrat Pitarch
Representant dels alumnes: Arnau Ruiz (GCDI), Dimas Alcalde (GCAVJA)
Professional de reconegut prestigi: Xavier Carrillo (Digital Legends Entertainment)

Les dues principals funcions de la Comissió de Qualitat són: 1) Vetllar per l’acompliment dels requisits
de qualitat en el Marc VSMA dels estudis organitzats en el centre docent; i 2) Vetllar per la qualitat del
desplegament del SAIQU a nivell de centre docent, tenint en compte que una part dels processos que
el SAIQU inclou són responsabilitat directa del centre docent i una altra són processos transversals de
la Universitat, els quals seguiran necessàriament directrius comunes a tots els centres.
Per tal de definir i implantar el SAIQU s’ha comptat amb la implicació del director de centre, del director
de grau, de la responsable de secretaria acadèmica, de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la
Universitat de Barcelona (AQUB) així com altre personal vinculat al centre i involucrat en el
desenvolupament i recollida d’evidències dels diversos processos.
Val la pena fer notar que el centre docent articula altres mecanismes de participació dels diferents
col·lectius tals com:
-

-

Les diferents reunions del claustre d’estudis (mínim dos a l’any) de cada grau o màster.
Reunions setmanals de la comissió delegada de coordinació acadèmica a cadascun dels
estudis amb la participació del director, el cap d’estudis i dels responsables de cada curs i/o
àrea. Les seves principals funcions són, vetllar per la qualitat de la docència i pel compliment
de la normativa que estableixi la Universitat de Barcelona així com la coordinació de les
diferents activats acadèmiques del Grau.
Les reunions (mínim dues a l’any) amb els delegats de cada curs de cada un dels estudis.
Aquestes reunions serveixen per tenir informació de caire més qualitatiu al respecte de la
satisfacció de l’alumnat amb el programa formatiu i el centre en general, més enllà de la
informació facilitada per les enquestes semestrals.

L’ensenyament de la titulació de GCDI es va iniciar al curs 2013-14, i la del GCAVJA al curs 2016-2017
per la qual cosa els processos sotmesos a un seguiment més exhaustiu són els següents:
•
•
•
•
•
•

Captació, admissió i matrícula d’estudiants
Orientació a l’estudiant
Planificació i gestió docent
Desenvolupament de l’ensenyament: Professorat, Pràctiques externes, Mobilitat nacional i
internacional
Gestió dels recursos materials i serveis
Resultats ─ l’apartat de queixes, reclamacions i suggeriments i l’apartat de rendiment
acadèmic i de satisfacció dels estudiants.

Al estar al principi del procés d’implantació del graus hi ha aspectes que encara no es poden valorar
com el treball final de grau (GCAVJA) i la inserció laboral (GCAVJA).
ENTI-UB té redactat el PEQ 140. Publicació d’informació sobre les titulacions i el PEQ 050. Orientació
de l’estudiant.
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Un cop recollides les evidències dels quatre primers anys, tot i que s’establia com a propostes de millora
1504 la redacció dels processos de seguiment que faltaven per desenvolupar i 1505 Revisió i
actualització del sistema d’assegurament de la qualitat (SAIQU), l’equip de direcció del centre ha
prioritzat treballar intensament en el desenvolupament del primer any del grau en CAVJA i el
desenvolupament final del grau en CDI (especialment pel que fa al TFG). Amb aquesta decisió el centre
disposarà de més informació per tal de revisar i actualitzar el SAIQU i els seus respectius PEQ,
adaptant-los a les diferents titulacions que s’ofereixen. Aquestes dues propostes de millora es
treballaran el curs 2017-18 on ENTI-UB desenvoluparà el SAIQU i els diferents PEQ.
Pel que fa a la informació pública, el SAIQU d’ENTI-UB és accessible a la web http://enti.cat/normativai-qualitat/, així com també ho és la memòria verificada del grau i l’informe de seguiment de la titulació
del GCDI garantint l’accessibilitat a tota la comunitat universitària.
Partint del SAIQU d’ENTI-UB una de les tasques a desenvolupar és que la Comissió de Qualitat expliciti
el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat a través dels diferents procediments associats, tal com
s’ha esmentat anteriorment.
3.2. El SAIQU implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la
gestió eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups
d’interès.
La implantació del SAIQU ha facilitat la posada en marxa en alguns casos, i el manteniment i millora
en d’altres casos, de diferents instruments i procediments per a recollir la informació sobre la satisfacció
dels grups d’interès i els resultats per a la gestió de les titulacions.
Els estàndards Sistema de Gestió Interna de Qualitat i Pertinència de la informació pública no van
acompanyats de cap indicador. Els altres quatre disposen de les dades relacionades amb:
-

Qualitat del programa formatiu: oferta, accés, matrícula, perfil dels estudiants (procedència,
notes tall, notes d’accés i vies d’accés).
Adequació del professorat al programa formatiu: docència impartida per doctors, distribució per
categories docents, professorat permanent, professorat acreditat, trams de docència i de recerca.
Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge: satisfacció dels estudiants amb el programa
formatiu, satisfacció amb les tutories acadèmiques, pràctiques externes, mobilitat.
Qualitat dels resultats del programa formatiu: taxes d’èxit, de rendiment, de graduació,
d’eficiència, d’abandonament, satisfacció dels estudiants i inserció laboral.

Pel que fa a les evidències, la mateixa plana web de qualitat d’ENTI - UB, recull i ordena les principals
evidències vinculades al marc VSMA: memòries i informes de verificació, informes de seguiment, plans
de millora, etc. Aquests documents principals són de fàcil localització perquè estan ordenats
cronològicament amb la voluntat que, essent d’accés universal, tothom pugui copsar el moment en què
es troba la titulació i el camí recorregut. Aquest espai inclourà les altres evidències preceptives en els
processos del marc VSMA (futurs processos d’acreditació i modificació). Algunes d’aquestes
evidències, per la seva pròpia naturalesa, seran accessibles només a través d’intranet.

Pel que fa al seguiment anual de cada titulació, el Centre a través de la secretaria acadèmica no només
centralitza tota la informació sinó que la relaciona en forma de taules i gràfics dinàmics per tal de facilitar
l’anàlisi de la informació i contribuir a una presa de decisions més objectiva basada en dades. Aquesta
informació, es posa a l’abast de la comunitat universitària a través del web http://enti.cat/normativa-iqualitat/ (Taules i gràfics).
Actualment, el centre compta amb els següents instruments per a la recollida d’informació relacionada
amb la satisfacció del diferents grups d’interès:
Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès
Instrument
Grau
Estat1
24

Bústia de suggeriments
Enquestes de valoració de l’activitat docent
PAT
Enquesta de satisfacció al professorat
Enquesta als estudiants sobre serveis,
activitats i instal·lacions
1

X
X
X
X

Implantat
Implantat
Fase pilot
Implantat

X

Implantat

Estat: implantat, fase pilot, fase de disseny

La informació dels estudiants es recull mitjançant les enquestes de docència, que s’administra al final
de cada semestre. Les dades obtingudes s’envien als professors corresponents (de totes les
assignatures que imparteixen), al director acadèmic (de totes les assignatures dels estudis impartits al
centre) i als caps d’estudis (els resultats de totes les assignatures impartides pels professors en el
Grau). Durant el curs 2015-16 la Universitat va aprovar el nou redactat de les enquestes de docència.
La implementació d’aquesta nova enquesta ha de millorar l’índex de participació dels estudiants. A
ENTI-UB l’equip de coordinació de cada grau al final de cada semestre realitza les enquestes en un
horari compatible perquè els alumnes puguin respondre les enquestes. Els percentatges de resposta
del 51,807% en el Grau en Continguts Digitals Interactiu és força bo (ha pujat més d’un 5% respecte
l’any anterior).
Taula 5. Percentatge de resposta de l’enquesta de valoració de l’activitat docent.
Grau en Continguts Digitals Interactius.
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Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats.

Els percentatges de resposta del 68,93% en el Grau en CAVJA és molt alt; cal tenir present que és el
primer any d’implantació dels estudis.
ENTI-UB des del curs 2013-2014 realitza reunions de delegats al final de cada semestre on s’analitzen
entre d’altres temes la satisfacció de l’alumnat amb el programa formatiu.
Els resultats de les enquestes i les reunions de delegats faciliten indicadors de caire quantitatiu i
qualitatiu que permeten dissenyar a coordinació d’estudis i al professorat millores a diferents
assignatures i a la coordinació interna d’activitats del Grau.
Les mancances i propostes de millora es transmeten al consell d’estudis i/o al professorat implicat
durant la reunió de seguiment individual anual.
S’han anat incorporant progressivament altres enquestes per tal de valorar la satisfacció amb les
titulacions. Aquestes inclouen, l’enquesta de valoració de la qualitat de les instal·lacions, l’enquesta al
professorat, al responsable de l’ensenyament de la titulació, i una vegada s’ha graduat la primera
promoció del Grau s’ha incorporat l’enquesta d’EUSES Alumni; d’aquí dos cursos s’incorporarà
l’enquesta d’inserció laboral d’AQU Catalunya.
Aquest curs s’han realitzat 35 tutories individuals (20 GCDI i 15 GCAVJA) dintre del Pla d’Acció Tutorial
destinades sobretot als alumnes de primer curs amb dificultats en alguna assignatura. Per primer cop
el centre ha realitzat una enquesta pilot sobre la satisfacció de l’alumnat amb el PAT. El en cas del
GCDI han respost l’enquesta 15 estudiants (75% dels alumnes tutoritzats) i en el cas del GCAVJA 13
estudiants (86,6% dels alumnes tutoritzats).
Els resultats de l’enquesta es poden consultar als annexos 3.5.6.a i 3.5.6.b.
També s’han realitzat per primera vegada dues enquestes més:
- Satisfacció del professorat amb la titulació.
- Satisfacció dels estudiants amb els serveis, activitats i instal·lacions d’ENTI-UB.
Pel que fa a la satisfacció del professorat amb la titulació, l’enquesta l’han respost 10 professors del
grau en CAVJA (90%) i 16 professors del grau en CDI (40%). L’enquesta es pot consultar als annexos
Annex 3.4.2.a i Annex 3.4.2.b i la valoració de la mateixa s’ha inclòs en el punt 4.3 de l’estàndard 4.
En l’enquesta sobre els serveis, activitats i instal·lacions hi ha participat 100 estudiants (31,25% de tots
els estudiants matriculats a ENTI-UB). Tot i no ser una mostra molt gran l’enquesta ha aportat
informació per la millora continua del centre. L’enquesta es pot consultar a l’annex 3.5.5 i la valoració
de la mateixa s’ha inclòs en el punt 5.2 de l’estàndard 5.
El centre realitza el seguiment de les accions de millora descrites als informes de seguiment anuals en
els diferents claustres de titulació, reunions de delegats, comissió delegada de coordinació acadèmica
i la pròpia comissió de qualitat on els responsables de cada acció exposen l’estat del seu
desenvolupament.
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3.3. El SAIQU implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a
la seva millora continuada.
La Comissió de Qualitat i els diferents responsables dels processos treballen de manera coordinada i
sincronitzada en el disseny i desplegament del sistema de qualitat i en el seguiment de la planificació
estratègica per tal de:
•
•
•

Garantir que es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats (de l’aprenentatge i de la
satisfacció dels diferents grups d’interès) per a la presa de decisions i la millora contínua
de la qualitat dels ensenyaments oferts per ENTI-UB;
Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar a la societat sobre la seva
qualitat;
Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb
èxit el procés de seguiment i d’acreditació de les agències externes, tal com estableix la
normativa espanyola.

A més a més, des de principis del curs 2013-2014, l’AQUB ha realitzat reunions de periodicitat mensual
amb representants de les comissions de qualitat dels centres. A aquestes reunions hi han assistit el
cap d’estudis i el responsable de qualitat d’ENTI-UB. Ha estat un fòrum d’exposició dels dubtes que
han anat sorgint durant aquest tres anys de vida del centre i una via valuosa de transmissió d’informació
i aprenentatge.
Tenint en compte el progressiu desplegament de la titulació i el creixement del centre entenem
necessària una adaptació del SAIQU a aquestes circumstàncies (proposta de millora 1505 que el centre
desenvoluparà durant el curs 2017-18).
En aquest sentit cal valorar la creació del rol del responsable de qualitat del centre, que ha de tenir com
a funcions: 1) Coordinació, seguiment i millora dels processos de qualitat del centre; 2) Coordinació,
seguiment i millora de la implantació del SAIQU a nivell de centre docent.
Tot i això, atesa la seva importància, entenem que l’acreditació és el moment idoni per replantejar d’arrel
el cicle de qualitat de les titulacions. S’entén que l’acreditació és la culminació d’un procés de seguiment
i de millora contínua i que el SAIQU és l’instrument clau per vetllar pel desenvolupament qualitatiu de
les titulacions.
En el marc VSMA, el Pla de Millora resultat dels informes dels ensenyaments identifica i prioritza els
objectius i les accions de millora a dur a terme a curt i mig termini. En el Pla de millora els responsables
de qualitat del centre han de vincular els objectius i les actuacions de millora amb els procediments del
SAIQU que hi estan més directament relacionats. Començant per aquelles actuacions més rellevants i
sensibles del pla, l’objectiu és revisar els procediments del SAIQU en paral·lel al desplegament de les
actuacions de millora mateix. I aquesta revisió es fa amb una triple orientació:
1. Adaptar el SAIQU al centre docent, ajustat a les dinàmiques i a la realitat del propi centre.
2. Fer-ho progressivament, en base a la intensitat i el ritme fixat en el Pla de Millora mateix.
3. Vincular directament el SAIQU amb el Pla de Millora, de tal manera que, essent aquest
darrer un document viu i dinàmic, també esdevingui un document d’ús corrent pels
responsables de qualitat del centre i els diferents col·lectius implicats en cada un d’ells.
La revisió del SAIQU amb l’orientació indicada és responsabilitat de la CQ del centre (compta amb la
participació dels diferents grups d’interès) que ha d’aprovar els procediments revisats, i de la
Universitat, que ho valida.
La idea és que el Pla de Millora és el document sobre el qual pivota la millora de la qualitat del
centre i dels estudis que s’hi imparteixen. El Pla de Millora és:
-

Únic: cada centre docent té el seu Pla de Millora, que és únic i abraça totes les titulacions de
grau i de màster del centre docent, així com el procediments del SAIQU;
Complet: el Pla de Millora es genera en el moment de l’acreditació dels estudis, però s’alimenta
cada any amb els processos de seguiment i modificació de les titulacions;
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-

Dinàmic: el Pla de Millora, tot i subjecte a procediments de sistematització i aprovació regulars
durant el curs acadèmic, està permanentment actualitzat atès que els responsables de les
actuacions el poden anar informant quan creuen convenient;
Viu: tenen accés al Pla de Millora i hi poden interactuar tots els agents responsables dels
objectius i actuacions de millora i dels processos del SAIQU. El responsable de qualitat del
centre és responsable també del treball coordinat dels agents implicats;
Exhaustiu: el contingut del Pla de Millora conté tots els elements necessaris per identificar la
procedència de les actuacions proposades i fer-ne el seguiment i valoració oportuns;
Rigorós: les propostes de millora estan fonamentades en les valoracions fetes en els informes
d’acreditació, seguiment i modificació dels estudis o en la revisió dels procediments del SAIQU;
Transparent. tots els col·lectius tenen accés al Pla de Millora a través de la pàgina web de
qualitat del centre.

Aquest pla de millora, que incorpora la revisió dels processos del SAIQU del centre, neix en el moment
inicial de la verificació dels estudis, però és assumit de manera immediata per la Comissió de Qualitat
del Centre i pels responsables de qualitat del centre. Considerem que aquest Pla de Millora és l’informe
que dóna compte de la revisió dels procediments del SAIQU del centre arrel de la reflexió sobre el seu
funcionament.
La connexió entre el Pla de Millora i el SAIQU és clara. Les millores que es proposin en els procediments
del SAIQU s’incorporen automàticament en el Pla de Millora del centre i, a la vegada, les accions de
millora detectades en el marc VSMA comporten la revisió i actualització dels procediments del SAIQU.
Aquesta visió de conjunt entre ambdós processos facilita avançar harmònicament en la ciclicitat de la
millora contínua de les titulacions.
Finalment, al llarg del desplegament dels diferents cursos del grau, s’anirà valorant el desenvolupament
general del SAIQU i la seva actualització, però de moment es pot dir:
•
•
•
•
•

El SAIQU del centre garanteix el desenvolupament satisfactori del grau en Continguts
Digitals Interactius.
El SAIQU verificat en la memòria ha facilitat la implantació del primer curs del grau en
CAVJA.
El SAIQU del centre està garantint la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a
la gestió eficient dels graus.
Ha estat de gran utilitat l’elaboració per part d’AQUB de guies de suport per poder analitzar
cada un dels procediments així com una plantilla general per assegurar i facilitar la
incorporació de tota la informació vinculada amb el seguiment de la titulació.
El SAIQU facilita els processos de seguiment del grau i de millora continuada de la seva
qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives.

Es pot concloure que, amb la informació que disposem en aquest moment (graduada la primera
promoció del grau en CDI i primer anys d’implantació del grau en CAVJA), el SAIQU s’adequa a les
necessitats de la titulació del centre.
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Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu
4.1. El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les
titulacions del centre i té una experiència docent, investigadora i, si escau, professional suficient
i valorada.
Taula 6. Professorat per categoria i segons doctorat
Grau en CDI

Nivell III
(agregat)

Doctors
No doctors
TOTAL

2

Nivell V
(ajudant)

Nivell
IV
(adjunt)
1

2
2

2

Grau en CAVJA

Nivell III
(agregat)

Doctors
No doctors
TOTAL

1

1
Nivell V
(ajudant)

0
0

1

Col·laborador
(Nivell III, IV o
V)
13
22
35
Nivell
IV
(adjunt)
1
1

Altres

Total

0

16
24
40

Col·laborador
(Nivell III, IV o
V)
5
4
9

% professorat
acreditat
(ANECA/AQU)
50,00% Dr. A

Altres

Total

0

7
4
11

% professorat
acreditat
(ANECA/AQU)
71,43% Dr. A

Nivell III (agregat): Professorat permanent pel que és necessari ser doctor acreditat.
Nivell IV (adjunt): Professorat permanent pel que és necessari ser doctor.
Nivell V (ajudant): Professorat permanent pel que no és necessari ser doctor.
Col·laborador (Nivell III, IV o V): professors col·laboradors que poden ser Doctors acreditats, Doctors o Llicenciats - graduat.
Altres: Professorat visitant, becaris, etc.

Taula 7. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat
Grau en CDI

Nivell III
(agregat)

Doctors
No doctors

310,2

Nivell V
(ajudant)

Nivell
IV
(adjunt)
79,2

Col·laborador
(Nivell III, IV o
V)
871,2
1036,2

158,4

Grau en CAVJA

Nivell III
(agregat)

Doctors
No doctors

105,6

Nivell V
(ajudant)

Nivell
IV
(adjunt)
158,4

Altres

Total

0
0

1260,6
1194,6

Col·laborador
(Nivell III, IV o
V)
270,6
257,4

Altres

Total

0
0

534,6
257,4

Taula 8. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams

Grau en CDI

Grau en CAVJA

Tram de recerca
Sense
Amb tram no
viu
100,00%
-

Amb
viu
-

Tram de recerca
Sense
Amb tram no
viu
100,00%
-

tram

Amb
viu
-

Tram docent
Sense
Amb tram
viu
100%
-

tram

no

Tram docent
Sense
Amb tram
viu
100%
-

Amb tram viu
-

no

Amb tram viu
-
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Taula 9. Percentatge d’ECTS impartits segons categoria de professorat i doctorat
Grau en CDI

Dr. A
30,9%

Dr.
20,4%

Llicenciat o Graduat
48,7%

Grau en CAVJA

Dr. A
40,8%

Dr.
26,7%

Llicenciat o Graduat
32,5%

En el Grau en Continguts Digitals Interactius els percentatges de doctors i doctors acreditats estan per
sobre dels estàndards. Concretament el 51,3% dels ECTS estan impartits per doctors i el 60,2%
d’aquests estan impartits per doctors acreditats. La docència està impartida per 8 doctors acreditats, 8
doctor i 24 titulats universitaris garanteixen una docència de qualitat i el compliment dels percentatges
de doctors i doctors acreditats (encàrrec docent – annex 3.4.1.a).
En el Grau en Creació Artística per Videojocs i Jocs Aplicats els percentatges de doctors i doctors
acreditats estan per sobre dels estàndards. Concretament el 67,5% dels ECTS estan impartits per
doctors i el 60,5% d’aquests estan impartits per doctors acreditats. La docència està impartida per 5
doctors acreditats, 2 doctor i 4 titulats universitaris garanteixen una docència de qualitat i el compliment
dels percentatges de doctors i doctors acreditats (encàrrec docent – annex 3.4.1.b).
El volum de professors no doctors s’atribueix a que ENTI-UB intenta que les assignatures d’àmbit més
específic estiguin impartides per professionals de prestigi que els puguin aportar el valor afegit que
representa un coneixement precís del sector i les seves necessitats de present i futur.
En el GCDI el personal acadèmic que es va preveure en la memòria de verificació del grau, no es va
complir al 100%, ja que els alumnes matriculats no van ser els previstos el primer any, i es va adequar
el personal docent al volum d’alumnes real. Tal com es va comentar en els informes de seguiment
precedents s’ha ampliat la docència de professors que ja impartien classes els anys anteriors i que a
tercer poden desenvolupar la seva tasca en assignatures afins a la seva àrea de coneixement. Pel que
fa al GCAVJA el personal docent previst en la memòria de verificació s’ha pogut mantenir en la majoria
dels casos; la plantilla del grau s’ha definit també en base a les opcions que el centre ha tingut, entre
la redacció de la memòria de verificació i l’inici del grau, per incorporar professors amb un bon perfil
docent i investigador tal com reflexen els percentatges exposats anteriorment.
Per a poder progressar amb els diferents graus i cursos, s’ha previst la contractació de personal docent,
doctor, no doctor i doctor acreditat, dels diferents camps, sempre amb l’objectiu de garantir la millor
formació a l’alumnat. També, si així es requereix, s’ampliarà docència a aquelles persones que ja
estiguin impartint assignatures al Grau.
El protocol de cerca de talent i nou professorat a l'ENTI-UB se sustenta en la xarxa de contactes de
que es disposa a més de les diferents relacions que s'han teixit al llarg dels anys en matèria de projectes
de recerca, grups de treball diversos, esdeveniments relacionats, accés a mitjans i altres.
En aquest sentit, empreses amb les que es col·labora del sector o relacionades, ja sigui via pràctiques
dels estudiants o projectes de recerca conjunts; projectes internacionals com Serious Games for Health,
JamToday o GameBIZ; convenis d'intercanvi com Erasmus i similars (Holanda, Àustria, etc.);
edeveniments com BCNGW, RetroBCN, Gamelab, IBA, Pitching Audiovisual, xerrades GameBCN, etc.
i els tallers de co-creació "Gamejam" que es fan en col·laboració amb centres educatius, hospitals,
empreses (Hospital del Mar, Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes, Escola d’Hosteleria, etc.) connecten
el centre amb tot tipus de professionals del sector i relacionats que són susceptibles de participar-hi
com a docents. La base de dades de que es disposa és potent, propera i accessible.
Pel que fa a l’atenció al perfil, que és del tot diferent en cada cas, es poden atendre necessitats relatives
a Art, Disseny, Tecnologia, Narrativa, Producció, Màrqueting, etc. segons el cas, es dirimeix via
entrevista personal previ enviament del CV i/o portfoli de l'aspirant. En aquest sentit es pren especial
atenció a les competències "hard" i "soft", amb la mateixa importància, a banda de la connexió
internacional, experiència pràctica real, capacitat docent, alineació amb el sector productiu que s'està
tractant i proactivitat.
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Es va establir un protocol a seguir des del moment en que es detecta la necessitat d’incorporar un nou
professor fins que aquest imparteix la primera classe.
El procediment inclou les passes següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Captació d’un professor
Enviament del pla d’acollida
Sol·licitud confecció de fitxa de l’assignatura
Generació i comunicació de les claus d’accés i correu electrònic
Sol·licitud de documentació relacionada amb RRHH
Visita a les instal·lacions
Acompanyament i presentació del professor al primer dia de classe

La relació d’ordre d’aquestes tasques s’indica a la figura següent. El color de cada tasca és indicador
del seu responsable.
Procés del Pla d’acollida de nou professorat:

Pel que fa a la taula 8, cal considerar que ENTI-UB no té signat un conveni amb AQU Catalunya, i la
UB per concretar la metodologia d’avaluació de l’activitat investigadora del professorat. També cal fer
esment que el professorat del centre no pot ser avaluat per a l’obtenció del tram docent.

4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar
les seves funcions i atendre els estudiants.
Taula 10. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complert)
Grau en CDI

Grau en CAVJA

13-14

14-15

15-16

16-17

21

18

14

15,5

13-14

14-15

15-16

16-17

-

-

16

-
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1 estudiant ETC correspon a una matricula de 60 ECTS, i 1 PDI ETC es considera qui imparteix 240 hores de docència en aula.

En el GCDI ENTI-UB té 15,5 professors equivalents a temps complert i en el GCAVJA 5. Aquest nombre
de professors en relació a 240 i 80 alumnes que tenen els dos graus fa que el centre tingui un rati molt
inferir al de 1 professor cada 25 alumnes que cal complir legalment. Aquesta relació conjuntament amb
la qualificació del professorat exposada anteriorment posa de relleu que ENTI-UB disposa del personal
acadèmic suficient i adequat al nombre d’estudiants i a les característiques dels títols.
A més a més d’una ratio equilibrada cal tenir en compte que ENTI-UB dur a terme un seguiment
individualitzat a través del PAT i que també ofereix classes de repàs per les assignatures bàsiques que
presenten més dificultats per l’alumnat.
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i
investigadora del professorat.
Els professors d’ENTI-UB encara no han participat en cap activitat de formació de l’Institut de
desenvolupament Professional – ICE de la Universitat de Barcelona. El centre s’ha posat en contacte
amb l’ICE perquè el professorat del centre pugui participar en el diferents cursos oferts (proposta de
millora 1506). Aquest curs s’han realitzat accions per concretar els programes de formació i activitats a
les que accedeix el professorat i s’ha informat al professorat de la possibilitat d’accedir als diferents
cursos oferts per l’ICE (correu electrònic). El professorat del centre no ha realitzat cap activitat de
formació degut a que molt d’ells tenen altres activitats professionals i/o desenvolupen formacions
específiques del seu àmbit de coneixement.
ENTI-UB, paral·lelament ofereix formació al seu professorat. Els últims anys s’han realitzat seminaris
de Moodle i d’actualització metodològica. Periòdicament, es realitzen jornades de reflexió sobre temes
d’actualitat acadèmica que afecten l’àmbit dels videojocs.
A més a més, ENTI-UB ajuda econòmicament a cadascun dels professors en les seves activitats de
formació continuada i de recerca mitjançant el pla de formació i desenvolupament del professorat i el
pla de carrera docent (annexos 3.4.2 i 3.4.3).
El curs 2016-2017 s’han realitzat seminaris per la implantació del seguiment i les normatives de les
Pràctiques Externes i del Treball Final de Grau.
El centre ha participat en diferents activitats de formació, creació i transferència de coneixement. Les
més destacades són:
- Del 6 al 9 d’octubre de 2016, ENTI-UB va participar amb professors dels estudis a la primera edició
de la Barcelona Games World (BGW), organitzada per l’Associació Espanyola de Videojocs (AEVI).
- El professor Oscar Garcia participa a la 10th European Conference on Games Based Learning,
celebrada a Paisley (Escòcia) el 6 i 7 d’octubre de 2016.
ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, col·labora també en la nova edició del Llibre Blanc dels Videojocs
2017.
- La Coordinadora del Grau Artist d’ENTI-UB, la Universitat del Videojoc, Teresa Vidal forma part
WIGES, una associació per donar visibilitat a les dones desenvolupadores de videojocs. La seva
col·laboració ha estat a nivell fundacional de l’associació i també, en temes de formació, per tal de
promoure i organitzar cursos, aportant els seus coneixements en art i disseny de videojocs, perquè
resultin interessants i fomentin l’educació i l’interès per la tecnologia per part de les dones.
- El director acadèmic de l’ENTI, Òscar Garcia publica el primer llibre sobre jocs aplicats del mercat:
Serious games for health. Mejora tu salud (enllaç).
- El Professor Ferran Gonzalez publica el llibre del docent David Jaumandreu des de Star-T Editorial a
http://www.startmagazinebooks.com/book/dragon-ball-vol-1/

32

- El professor Raul Garcia presenta la segona part del documental "Memorias, más allá del juego" de
Víctor Somoza a ENTI-UB.
- El professor Lluís Anyó Sayol publica el llibre El jugador implicado amb l’Editorial Laertes.
- El Llibre blanc dels videojocs catalans es va presentar a la Demo Day de l'ENTI-UB.
- El professor coordinador Richard H. Cuello produeix el "Videojoc de l’UB".
A més, de gener a juny de 2017 el professorat d’ENTI-UB participa en un gran nombre d’activitats i
events acadèmics i professionals de l’àmbit dels videojocs amb el suport del propi centre .

Accions gener i febrer 2017:
-

Comissió cultura digital
Serious Games Camp
Meetups Gamification
1er estudi eSports
QIDV
Edutainment Universitat Helsinki

Accions març i abril 2017:
-

Gamelab Mobile
Llibre SGH
Certamen Learning Exp Design La Haya
Gamejam Escola St Pol
Tancament jamToday GameBIZ
Inici Intercampus King
AnyPuig i Cadafalch:
o
o
o

-

CongrésTerresLab(Tortosa)
Art Futura (ArtsSanta Mònica, Barcelona)
CongrésPuig i Cadafalch (UB, Barcelona)

Mostra audiovisual col·lectiva de Mollet del Vallès: Matèria Projectes I

Accions maig i juny 2017:
-

SATE UK (TEA)
Reto MSI, amb el professor coordinador Richard H. Cuello
Taula BIZ BCN
Dongseo University
Recercaixa amb EUSES
Demo Day
Gamelab

ENTI-UB té signats convenis de mobilitat amb:
o
o
o

Dania Academy of Higher Education (Dinamarca)
FH JOANNEUM University of Applied Sciences (Àustria)
Viden Jurs (Dinamarca)

Aquests convenis signats permeten la mobilitat tant a l’alumnat com al professorat, ja que aquests
últims també formen part de l’acord i tenen la possibilitat de realitzar estades de recerca.
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El centre també està realitzant contactes a nivell estatal i internacional per anar ampliant el ventall
d’opcions de mobilitat.
La participació, per últim curs, en els projectes europeus JamToday y GameBIZ ha implicat la realització
de diferents estades de professors dels estudis arreu d’Europa.
Treballar en els projectes europeus també implica poder desenvolupar a Barcelona activitats de recerca
amb professionals de diferents països com fou el cas del Citylab, activitat vinculada a JamToday, i les
jornades vinculades a la recerca en el propi projecte desenvolupades a Barcelona.
Per primer any s’ha passat al professorat l’enquesta per valorar la seva satisfacció amb la titulació.
En el Grau en CDI (annex 3.4.2.a) les principals conclusions que s’extreuen del seu anàlisi són:
- El professorat considera que el perfil d’ingrés del estudiants és correcte.
- Cal millorar el treball i la dedicació dels estudiants. Un 43% del professorat de la titulació creu
que és insuficient.
- El professorat creu que seria positiu intentar millorar les condicions i la qualitat d’algunes
instal·lacions.
- Es considera que el nivell formatiu dels titulats és bo.
En el Grau en CAVJA (annex 3.4.2.b) les principals conclusions que s’extreuen del seu anàlisi són:
- El treball i la dedicació dels estudiants és força bo, tot i poder millorar.El 80% del professorat
opina que és suficient com a mínim.
- El professorat considera que el perfil d’ingrés dels estudiants ha estat bo en aquest primer any.
- El professorat fa una bona valoració del rendiment acadèmic obtingut pels estudiants a les
assignatures que han impartit.
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Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció

Subministrador

3.5.1

Pla d’acció tutorial: suport institucional, gestió, identificació de necessitats,
identificació de l’estructura, identificació dels objectius, pertinència de la
planificació i execució

Moodle ENTI-UB

3.5.2

Documentació del SIGQ sobre el procés de gestió de les pràctiques

SAIQU d'ENTI-UB

3.5.3

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

SAIQU d'ENTI-UB

3.5.4

Taula d’adaptacions per passar de GCDI a GCAVJA

3.5.5

Enquesta sobre serveis, activitats i instal·lacions

3.5.6.a i b

Enquesta als estudiants sobre el PAT

Espai al disc de
coordinació que el
centre destina a
aquestes
evidències
Moodle ENTI-UB
Espai al disc de
coordinació que el
centre destina a
aquestes
evidències
Moodle ENTI-UB
Espai al disc de
coordinació que el
centre destina a
aquestes
evidències
Moodle ENTI-UB
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Es té presència a les xarxes socials digitals on es difon informació relativa a la institució i als graus que
s’hi imparteixen:
Twitter: https://twitter.com/ENTI_BCN
Facebook: https://www.facebook.com/Enti.BCN
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNGHja6ta6mvwwo20H1Fsfg?feature=watch
Flickr: https://www.flickr.com/photos/entibcn/
Instagram: https://www.instagram.com/enti_bcn/
S’elabora material de suport imprès com són díptics i fulletons editats amb tota la informació relativa
als estudis que s’entreguen a totes les accions informatives presencials. També es disposa d’aquest
material a la secretaria acadèmica i la sala de professorat de ENTI-UB.
5.1. Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés d’aprenentatge i els
d’orientació professional faciliten la incorporació al mercat laboral.
Prèviament al Pla d’Acció Tutorial (PAT) des de ENTI-UB s’han impulsat una sèrie d’ accions puntuals
adreçades a l’ alumnat potencial. Tal com s’ha esmentat en el punt 1.3 de l’Estàndard 1 i en punt 2.1
de l’Estàndard 2, les accions prèvies a l’ingrés de l’estudiant a ENTI-UB destinades als estudiants
d’educació Secundària són: Tallers i conferències, Trobades d’intercanvi amb el professorat d’Educació
Secundària, Sessions informatives i Jornades de Portes Obertes.
Els principals mecanismes per donar a conèixer les activitats d’orientació són:
-

Pàgines web d’ENTI-UB: al web hi apareixen de forma destacada apartats específics per a
cadascuna de les activitats presentades.
Mailing a tots els centres de secundària de la zona metropolitana (es trameten els anuncis de les
activitats).
Mailing a la llista pròpia de professors de secundària i CFGS que han participat alguna vegada a
les nostres activitats o hi han mostrat interès.
Xarxes socials digitals.

Accions prèvies a l’ingrés
Activitat

Responsable

Calendari

Tallers i conferències

Dr. Òscar García,

Setembre 2016 a
maig 2017

JAM – taller de
cocreació

Dr. Òscar García

Setembre 2016 a
maig 2017

Jornades de portes
obertes

Direcció i secretaria

4 de febrer, 1 d’abril i
20 de maig

Saló de
l’ensenyament

Direcció i secretaria
acadèmica

Del 22 al 26 de març

Professors
implicats
Dr. Òscar García,
Jordi Targa,
Teresa Vidal,
Lourdes Nicolich
Dr. Òscar García,
Enrique Sainz,
Matias Lizana i Ivan
Leider
Dr. Òscar García,
Jordi Radev,
Teresa Vidal, Oriol
Ripoll, alumnat
voluntari
Dr. Òscar García,
Jordi Radev, Teresa
Vidal, Carles Vilella.
Montse Pitarch, Joan
Júdez (secretaria
acadèmica), alumnat
voluntari

Nombre d’activitats
Centres de
secundària,
batxillerat i CFGS
(28 activitats)
3

3
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Altres Fires
(Badalona, Mallorca i
Menorca)

Direcció i secretaria

Octubre, novembre
de 2016 i febrer de
2017

Joan Júdez

Escola d’Estiu
(Summer School)

Direcció i secretaria

Juliol 2017

Richard Hebert, Jordi
Radev i Lourdes
Nicolich

En base també a l’informe de verificació del Grau en CDI es proposa (PM1602) que durant el curs 201718 s’incorpori una modificació que inclogui informació sobre els òrgans responsables i el calendari
orientatiu de les accions prèvies a la matrícula.
En relació a les accions prèvies a l'ingrés de l'estudiant a ENTI-UB, com els tallers i conferències a
centres d’Educació Secundària, Batxillerat i CFGS, Saló de l’Ensenyament, Jornades de Portes
Obertes, JAM – taller de cocreació i Escola d’Estiu s'ha aconseguit arribar a més estudiants i centres
en general.
També es participa en diversos salons en els quals es realitza difusió de la oferta mitjançant la presència
del personal del centre ENTI-UB així com en demostracions tecnològiques i de producte i projecte real
desenvolupat pel nostre alumnat que s’hi mostren i material imprès informatiu que s’entrega.
Durant el curs acadèmic 2016-2017 s’han portat experiències amb centres educatius de d’ensenyament
secundari per donar a conèixer el mon de la programació en videojocs com és la Game Jam ‘Smart
Citizen’.
També s’organitzen els DemoDay, una jornada, durant la qual, l’alumnat del Grau en Continguts Digitals
Interactius (Grau Developer) i del Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Grau Artist)
van presentar els millors projectes de videojocs i Serious Games del curs 2016/2017.
S’han realitzat 28 tallers i conferències (dada una mica inferior a la de l’any anterior). Es pot considerar
una activitat de molt èxit i consolidada dintre del programa d’accions prèvies a l’ingrés que desenvolupa
el centre.
En relació al Saló de l‘Ensenyament en la seva edició del curs 2016-2017 va ser un èxit des de tots els
punts de vista. Les persones interessades sempre varen poder ser ateses per personal acadèmic i de
secretaria que garantia la qualitat de la informació. Els visitants varen poder jugar amb els jocs
dissenyats pels propis alumnes d’ENTI-UB.
Un cop els estudiants han accedit al Grau, els objectius principals de l’orientació a l’estudiant a través
del PAT (evidència 3.5.1) són:
• Facilitar la transició i adaptació de l’ estudiant a l’ ensenyament.
• Oferir assessorament individualitzat en el desenvolupament del seu itinerari curricular.
L’orientació de l’estudiant es realitza en 2 fases:
• Accions a l’inici dels estudis universitaris: destinades als estudiants que es matriculen per
primera vegada a l’ensenyament. Consisteixen en l’organització de sessions i activitats
d’acollida com ara la presentació dels espais, sessions d’utilització del campus virtual i dels
recursos de la biblioteca, informació sobre les activitats d’ENTI-UB, organització del temps
d’estudi i introducció pràctica als ordinadors de les aules.
• Accions durant els estudis: destinades als estudiants de l’ensenyament durant la seva vida
acadèmica. Assessorament a l’estudiant en la configuració curricular. També s’organitzen
activitats i tallers per la difusió del coneixement entre els propis estudiants i/o sessions de
presentació dels projectes que els estudiants realitzen a diferents assignatures, xerrades
acadèmiques i sessions informatives sobre mobilitat internacional, inserció laboral, sortides
professionals, etc.
Un cop l’alumne ha estat admès, rep un correu electrònic de benvinguda amb documentació annexa
(calendari acadèmic per al curs en curs, els horaris de les classes, horaris d’exàmens i normatives de
funcionament - guia docent -).
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En el moment de realitzar la matrícula al grau l’alumne, a més a més del personal d’administració i
serveis, te al seu costat a l’equip de direcció acadèmica del grau per si necessita orientació prèvia a la
formalització administrativa de la matrícula (respondre o solucionar dubtes o problemes). A més, en els
casos que es requereixi, es comença a estudiar les possibles convalidacions. En el cas d’alumnes amb
assignatures pendents del curs anterior i que han de cursar segon, tercer o quart és obligatori realitzar
un assessorament (tutoria) amb el coordinador d’estudis abans de formalitzar administrativament la
matrícula següent.
El primer dia de classe, es fa una jornada d’acollida als alumnes nous amb els següents continguts:
-

Informació sobre el pla d’estudis: estructura, tipus de crèdits, pràctiques, etc.
Tràmits administratius lligats a la gestió acadèmica, normativa de permanència, normativa
acadèmica, normativa de matrícula, reconeixements acadèmics, etc.
Estructura del centre, òrgans de govern i participació dels estudiants.
Serveis de biblioteca.
Serveis informàtics.
Introducció al Moodle.
Mobilitat acadèmica.
Pàgina web d’ENTI-UB i de UB.
Pla d’acció tutorial.

Un cop finalitza la jornada d’acollida comencen les classes i cada professor, individualment, presenta
la seva assignatura (pla de treball, avaluació, i tots aquells aspectes inclosos en el programa de
l’assignatura).
Tal i com s’indica a la memòria verificada de la titulació i en el Pla d’Acció Tutorial (PAT), hi ha tot un
seguit de tasques i activitats imprescindibles per a poder cursar i finalitzar els estudis universitaris
adequadament, essent l’assistència a les classes la primera però no única a tenir en compte. El Pla
d’Acció Tutorial (PAT) és el mecanisme de seguiment bàsic de l’actual EEES. L’equip de direcció i
coordinació acadèmica, amb ple suport per part de tot el professorat ENTI-UB, garanteix l’adequada
transmissió de coneixements així com la seva personalització per a cadascun dels nostres alumnes,
tenint sempre en compte les seves necessitats. No oblidem que els Graus en CDI i CAVJA són
multidisciplinaris i és per tant fonamental tractar aquesta multidisciplinarietat adequadament en cada
àmbit. De la suma de rols i visions en depèn en gran mesura l’èxit del projecte, creatiu i racional alhora.
Procés del Pla d’Acció Tutorial:
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Al llarg del curs 2016-2017 s’han realitzat diverses accions de tutoria grupal setmanal amb els alumnes
dels diferents cursos i presencialment amb els alumnes en particular que ho varen necessitar.
A més, la UB desenvolupa serveis de caràcter assistencial dirigits als estudiants amb necessitats
especials. Es tracta de garantir un tracte equitatiu i amb igualtat d’oportunitats dins de la vida
acadèmico-universitària. De fet, des de la oficina de programes d’integració de la UB es desenvolupem
programes com «Fem via», atenció temporal o d’atenció a la diversitat.

Accions durant els estudis
Acció

Responsable

Calendari

Professors
implicats

Número
d’estudiants

Jornada d’acollida

Jordi Radev

Del 12 al 16 de
setembre i del 10 al
14 d’octubre

Jordi Radev i Dra.
Teresa Vidal

172 (90 GCDI i 82
GCAVJA)

Tutoria de matrícula

Direcció i
coordinador
d’estudis

Del 1 al 30 de juliol i
de l’1 al 10 de
setembre. Sessió
individualitzada

Dr. Carles Vilella, Dr.
Òscar García, Jordi
Radev i Dra. Teresa
Vidal

30

Tutories de
seguiment

Coordinador
d’estudis

Del 15 al 28 de
febrer i a demanda
de l’alumnat

Jordi Radev, Dr.
Carles Vilella i Dra.
Teresa Vidal

35 (20 GCDI i 15
GCAVJA)

Classes de reforç

Coordinador
d’estudis

Del 15 d’octubre a
30 de gener (1r
semestre) i de 1 de
febrer a 30 de maig
(segon semestre).

Jordi Radev
(Fonaments de
programació)

25

Rita Costa
(Matemàtica
discreta)

21

Rita Costa
(Àlgebra)

24

39

Sessió sobre
optatives i pràctiques
externes

Cap d’estudis

25 de maig de 2017

Dr. Carles Vilella

15

Sessió sobre
trasllats d’expedients
i pla d’excel·lència

Cap d’estudis

25 de maig de 2017

Dr. Carles Vilella

10

Sessió sobre
inserció laboral i
pràctiques extern

Direcció i secretaria

9 de maig de 2017

Dr. Òscar García i
Joan Júdez

8

Sessió sobre
mobilitat

Direcció, coordinació
d’estudis i secretaria

16 de maig de 2017

Dr. Òscar García,
Jordi Radev i Joan
Júdez

11

Valoració de les diverses accions del PAT
A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del PAT:
-

ENTI-UB, disposa d’un PAT on hi consten totes les accions d’orientació destinades als
estudiants. Entre aquestes hi consta la figura del tutor de titulació.
El PAT es desenvolupa al llarg de tot el Grau, fent especial èmfasi en els alumnes de primer.
En fase d’implantació la informació sobre el PAT està accessible per l’alumnat a través del
Moodle. Aquesta informació es complementa amb la que els transmet el tutor.
Des de la Coordinació del PAT s’han realitzat 2 accions de seguiment per a l’assegurament de
la qualitat del PAT (Claustres de Grau).
S’han realitzat diferents accions d’orientació als estudiants: la jornada d’ acollida, una tutoria
en grup i una individual, com a mínim, i si ha estat el cas, altres sol·licitades pels alumnes.
Anualment es realitza, a través de les reunions de delegats (valoració per part de l’alumnat) i
el claustre (valoració dels tutors), una avaluació del PAT que conclou amb una valoració que
és la que s’inclou en aquest informe de seguiment.

En la fase inicial dels estudis universitaris es realitzen sessions i activitats d'acollida. Dins de les
activitats d'acollida es realitza la Jornada d’acollida. La idea d'aquestes Jornades és presentar els
espais d’ENTI-UB als alumnes de nou ingrés: aules, aules d’informàtica, sala d’estudi, secretaria, ..,
informar- los dels recursos de la biblioteca i sessions d’utilització del campus virtual i les aules,
organització del temps d'estudi i sobre activitats dels estudiants. El fet de fer-se durant la primera
setmana de classes (sobretot el primer dia) garanteix l’assistència pràcticament del 100% de l’alumnat
de nou accés. Més enllà de la valoració positiva que fa de l’activitat l’equip de coordinació del Grau, els
delegats, en les diferents reunions mantingudes, han valorat molt positivament la jornada d’acollida.
Les tutories de matrícula han anat molt bé per concretar les exigències del Grau pels nous alumnes
que ho sol·liciten i/o amb convalidacions i per garantir una matrícula equilibrada dels alumnes de segon,
tercer i quart (sobretot aquells amb assignatures pendents del curs anterior).
Les tutories grupals, individuals i les específiques per matèries tenen un bon funcionament tot i que
l’assistència a les mateixes (sobretot a les individuals de lliure accés) és baix. Per aquest motiu des de
la direcció acadèmica s’han organitzat reunions per tractar els principals problemes detectats en la
progressió dels estudiants.
En base al treball de tutorització s’han organitzat a partir del 15 d’octubre classes de reforç gratuïtes de
Fonaments de programació, Matemàtica discreta i àlgebra en el Grau en CDI i de Representació gràfica
en el Grau en CAVJA. Entenem que aquestes classes són imprescindibles degut als diferents perfils
d’ingrés que hi pot haver en els graus i a les dificultats de l’alumnat per l’assoliment de les competències
de les assignatures esmentades. Tot i l’esforç fet per ENTI-UB perquè els alumnes puguin progressar
cal incidir en la millora de l’assistència dels alumnes a aquestes classes.
Pel que fa al seguiment del PAT, una de les demandes dels tutors era poder disposar d’un espai a la
intranet que faciliti el contacte amb els alumnes, el seguiment de l’acció tutorial i el registre de les
evidències(proposta de millora 1507). Durant el curs 2016-2017 s’ha implementat un aplicatiu a la

40

intranet pels tutors del PAT que permet la relació amb l’alumnat i el registre i seguiment del PAT de
cada un d’ells.
Tal com es va preveure en l’anterior informe de seguiment, aquest curs 2016-2017 s’ha realitzat de
manera pilot l’enquesta de valoració del PAT (proposta de millora 1508). En general els estudiants fan
una bona valoració del PAT i estan satisfets amb el seguiment realitzat (annexos 3.5.6.a i 3.5.6.b).
A nivell de centre, dintre del propi Pla d’Acció Tutorial, s’han realitzat amb els estudiants les següents
reunions:
Temàtica reunió
Inserció laboral i
pràctiques externes (9
de maig 2017)

Mobilitat Internacional.
Erasmus (16 maig
2017)
Trasllat d’expedient i
pla d’excel·lència (18
maig 2017)
Informació optatives +
pràctiques a empresa
(25 maig 2017)

Ordre del dia
-Empreses i sector
-Protocol pràctiques externes
-Modalitats. Curriculars i Extracurriculars
-Temporalitats i papers a fer
-Precs i preguntes
-Informació sobre les destinacions internacionals que
s’ofereixen
-Informació sobre el protocol d’actuació en cas d’interès
-Precs i preguntes
-Informació sobre el procediment de trasllat d’expedient
-Informació sobre el pla d’excel·lència
-Precs i preguntes
-Informació sobre les optatives que hi ha previst obrir el curs
2017/18
-Precs i preguntes

Assistents
8

11

10

15

En relació al perfil d’entrada dels estudiants, en iniciar el Grau en Continguts Digitals Interactius el 2013
va esdevenir el primer grau universitari en videojocs i a la vegada l'únic a Catalunya. Això va fer que el
perfil d'alumnes i els seus objectius formatius fos multidisciplinari, és a dir que tan els alumnes que
volien ser programadors de videojocs, com els que volien ser artistes, game designers o altres perfils
relacionats amb la indústria optessin per a matricular-se en el grau.
Les dues promocions següents van seguir sent força multidisciplinàries, però en menor mesura, donat
que van anar apareixent diferents estudis relacionats amb la indústria dels videojocs. No obstant, tenint
en compte que els dos perfils principals són els programadors de videojocs i els artistes de videojocs
encara faltava un grau que fos clarament enfocat als segons.
Per això mateix no va ser fins el 2016, any en que s'inicia el primer grau artístic per a videojocs a ENTI,
que es va tenir al Grau en CDI clarament un perfil d'estudiants amb un background molt més tècnic i
clarament enfocats cap a la programació. Gràcies a l'arrancada d'aquest nou grau tots aquells alumnes
que volien ser artistes de videojocs van poder matricular-se a un grau que encaixa de forma idònia amb
els seus objectius formatius i, a la vegada, en el grau en Continguts Digitals Interactius va quedar com
a gran predominant el perfil de desenvolupador de videojocs.
Fruit d’això 17 estudiants del Grau en CDI van accedir al Grau en CAVJA a través de preinscripció. Els
estudiants amb una vocació més artística van poder accedir al grau i obtenir els reconeixements
acadèmics en base a la taula d’adaptacions redactada específicament (evidència 3.5.4).

Mobilitat dels estudiants
ENTI-UB té signats convenis de mobilitat amb:
o
o
o

Dania Academy of Higher Education (Dinamarca)
FH JOANNEUM University of Applied Sciences (Àustria)
Viden Jurs (Dinamarca)
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El centre també està realitzant contactes a nivell estatal i internacional per anar ampliant el ventall
d’opcions de mobilitat. S’està treballant en la signatura del conveni amb les següents universitats:
o Dongseo University (República de Corea)
o HKU University of Arts Utrech (Holanda)
Tot i les diverses opcions que ja estan a disposició de l’alumnat, el curs 2016-2017 cap estudiant ha
participat en programes de mobilitat. Cal tenir present que aquest curs s’han fet adaptacions en la
temporització semestral de les assignatures per tal de facilitar la mobilitat dels estudiants a quart curs;
tenint en compte que el procés per participar en un programa de mobilitat cal començar-lo amb molta
antelació les modificacions esmentades anteriorment tindran una incidència més marcada a partir del
curs 2017-2018.
Per altra banda, fora del programa Erasmus, durant el curs també s’ha realitzat jornades de treball amb
altres centres europeus, com és el cas del Dania Academy of Higher Education (Dinamarca) que va
resultar molt ben valorada per l’alumnat i amb un percentatge de seguiment dels alumnes de segon de
Grau proper al 100%. Aquesta activitat que ja porta 4 edicions s’anomena setmana internacional.

Orientació i inserció professional
En ser un grau enfocat cap a una indústria concreta com la dels videojocs es percep una gran voluntat
per part de l'alumnat en treballar-hi tan aviat com els sigui possible. Per això, molts estudiants quan
tenen l’oportunitat de fer pràctiques extracurriculars (quan tenen un 50% dels crèdits del grau aprovats)
es posen a cercar i molts d'ells tenen la seva primera experiència en la indústria dels videojocs.
Posteriorment, segons l'estructura del grau, hi ha dues assignatures optatives a 4rt curs on els
estudiants tenen l’oportunitat de fer pràctiques curriculars; tot i que ENTI assegura llocs de pràctiques
per a tot l'alumnat, també hi ha molts estudiants que es posen en contacte amb empreses i
aconsegueixen fer pràctiques allà on més desitgen. Cal remarcar que el 100% dels alumnes que es
matriculen a l'assignatura de pràctiques les aconsegueixen realitzar.
Per altra banda, hi ha alumnes que treballen des de l'inici del grau tant a la indústria dels videojocs com
en d’altres, alguns d'ells es matriculen a temps parcial i aconsegueixen seguir el grau, però la majoria
d'aquells que es comencen matriculant a temps complet de 60 crèdits acaben reduint les matrícules
dels següents cursos degut a la dedicació que requereix el grau a temps complet.
Al llarg del curs, tal com s’ha exposat anteriorment en l’explicació del PAT, s’organitzaren algunes
jornades sobre pràctiques extracurriculars en les que es convida a representants d’empreses del sector.
Aquestes jornades varen tenir molt d’interès tant per les empreses que buscaven estudiants com per
ells mateixos per poder anar coneixent les diferents possibilitats que pot anar oferint el mercat laboral.
L’associació ENTI Alumni va entrar en funcionament durant el curs 2016-2017 com associació
d’exalumnes d’ENTI-UB. L’associació dona servei als exalumnes del centre pel que fa a borsa de
treball, formació continuada, serveis i descomptes complementaris.
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Pel que fa a la inserció professional, ENTI-UB encara no participa, mitjançant el conveni amb la UB i
AQU, en l’estudi de la inserció dels graduats en el món laboral ja que el curs 2016-17 s’ha graduat la
primera promoció. Per a la valoració de la inserció laboral dels nostres graduats s’ha fet una enquesta
telefònica per a preguntar-los sobre el servei Alumni i la seva ocupació en aquest moment, les dades
de la qual es poden veure a la taula 22. L’enquesta la van contestar 11 dels 19 alumnes graduats en la
segona promoció.
Un 72,73% dels alumnes (8) graduats enquestats està treballant actualment. D’aquests un 37,5%
treballen de forma temporal i un 62,5% a temps complert.
A un 45,45% dels egressats els ha millorat la situació laboral després de la graduació. Aquesta dada
és lògica tenint en compte que es tracta de la primera feina un cop finalitzat el grau.
5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les
característiques de la titulació.
L’Escola de Noves Tecnologies Interactives adscrita a la Universitat de Barcelona (ENTI-UB) està
situada a les instal·lacions del Seminari Conciliar de Barcelona. Carrer de la diputació, 231, 08007 de
Barcelona.
ENTI-UB en el Seminari Conciliar disposa de l’aulari, sales de treball en grup, aules de tutoria, sales
d’estudi, zones d’esbarjo i serveis. Les aules estan equipades (igual que la resta) amb un ordinador per
a cada estudiant, pissarra, ordinador i projector. La comunitat universitària també té accés wifi les 24
hores.
Biblioteca: a banda de la biblioteca de la UB, que disposa d’una xarxa de dinou biblioteques ubicades
als diversos campus i centres amb gairebé dos milions de llibres i revistes, ENTI-UB disposa d’una
biblioteca específica tant digital (Accés a plataforma Steam de Videojoc així com a Videojocs de mercat
de PC i consola pel seu estudi i anàlisi) com analògic (llibres i revistes especialitzades del sector i de
ciències bàsiques i programació). El PDI i l’alumnat poden accedir a:
-

9 consoles i els accessoris respectius que el mercat ofereix
57 videojocs

El campus virtual ENTI-UB es troba disponible a l’adreça electrònica http://campus.enti.cat/ i hi té accés
tant l’alumnat com el professorat i direcció acadèmica i administrativa del centre. Disposa d’informació
d’interès general així com d’accessos a les diferents assignatures i als seus materials relacionats.

43

Durant el curs 16-17 a l’ENTI s'han realitzat les següents millores d'infraestructures:
-

S'ha millorat la sala d'estudi/jocs, on s'han incorporat ordinadors nous per a permetre a
l'alumnat treballar fora de classes de forma més eficient. També s'hi han posat diverses
màquines recreatives on els alumnes poden desplegar els seus projectes (videojocs).
S'ha habilitat un espai menjador amb microones per tal de permetre als alumnes dinar al centre
per tal d'estar-hi per a treballar tant al matí com a la tarda a l’ENTI.
S'ha adquirit un Development Kit de Playstation 4 per tal de que els alumnes puguin
desenvolupar videojocs per a aquesta plataforma.
S'ha incrementat el catàleg de jocs de taula i videojocs per a les assignatures que fan treballar
als alumnes fent-los servir.

El nivell de satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge, expressat en les
reunions amb els delegats (tal com s’ha exposat anteriorment), és positiu però, tenint en compte el
nombre d’estudiants que ja té el centre, s’ha generat i implementat una enquesta perquè l’alumnat pugui
valorar els serveis, les activitats, les instal·lacions i el material del centre.
Els resultats de l’enquesta sobre serveis, activitats i instal·lacions d’ENTI-UB que fan els alumnes sobre
la podem trobar a l’annex 3.5.5 de l’Espai de seguiment del Moodle. L’enquesta és única per al Grau
en CDI i el Grau en CAVJA i els resultats es tracten de manera global; han respost l’enquesta un 31,25%
dels estudiants matriculats. L’aspecte que més pot millorar, tot i tenir una valoració correcta, és la
comunicació sobre els diferents serveis de suport a l’estudiant d’ENTI-UB. En general els estudiants
valoren positivament les diferents instal·lacions i serveis del centre.
Per tot l’exposat anteriorment, es pot concloure que els recursos materials disponibles són adequats a
les titulacions i al nombre d’estudiants.
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1. Els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius pretesos
i amb el nivell del MECES de la titulació.
A l’haver iniciat els estudis del GCDI el curs 2013-2014 fins al finals del curs 2016-2017 no s’ha pogut
tenir una visió global dels quatre cursos acadèmics. Pel que fa al GCAVJA aquest és el primer anys
d’implantació i, en conseqüència el primer que es pot fer una valoració.
Per poder valorar si els resultats d’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius formatius
pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació es pot accedir a:
1. Guia docent: on es pot trobar informació respecte als resultats d’aprenentatge, les activitats
formatives i el sistema d’avaluació (en obert a http://enti.cat/assignatures-grau/ i a
http://enti.cat/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs-i-jocs-aplicats-assignatures/).
2. Les execucions dels estudiants consultables pels interessats durant el següent curs
acadèmic com a mínim.
3. L’espai assignatura a Moodle al qual es pot accedir amb usuari i paraula de pas.
En aquest mateix espai es pot accedir a informació relativa a la secretaria acadèmica
(estàndard 1.4) i al Pla d’Acció Tutorial (estàndard 5.1).

➢ Pràctiques externes
El curs 2016-2017 ha estat el primer en el qual els alumnes de 4t del grau en Continguts Digitals
Interactius han pogut cursat Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II en modalitat curricular dins
el bloc d’assignatures optatives. Tot i ser una assignatura optativa el 88,46% dels alumnes (23 dels 26
totals) de 4rt del GCDI han escollit matricular-se almenys d’una de les dues assignatures optatives de
Pràctiques Externes (PE).
Un total de 23 alumnes es van matricular a Pràctiques Externes I i un total de 18 (69,23% sobre el total
d’alumnes matriculats de 4rt) a Pràctiques externes II, i van cursar les pràctiques en els diferents centres
col·laboradors.
Cada assignatura de pràctiques externes té una durada de 150 hores, com a mínim, que es porten a
terme durant el quart curs.
Els alumnes escullen el centre de pràctiques entre les diferents opcions que dóna ENTI a partir dels
convenis de col·laboració que té signats i les ofertes que aquest fan. Els alumnes també tenen l’opció
de demanar algun centre de pràctiques que és del seu interès i amb el qual ENTI es posa en contacte
per valorar si compleix amb els requeriments per ser centre de pràctiques i, en cas de complir-los,
establir el conveni de col·laboració.
Els àmbits en els quals es classifiquen les pràctiques acadèmiques externes són: grans estudis de
videojocs, estudis de videojocs mitjans/petits i gamificació (en empreses, en salut, en esports, en
educació, etc.), sempre relacionada amb alguna disciplina afí amb el món dels videojocs (disseny,
programació, art, usabilitat, testing, etc.)
Aquest curs 2016-17 els alumnes s’han repartit de la següent manera:
- 20 en estudis de videojcos
- 3 en projectes de gamifiació.
El rendiment acadèmic d’aquesta assignatura va ser molt destacable amb un aprovat, dinou notables i
tres excel·lents.
La valoració dels alumnes d’aquesta edició de les pràctiques és baixa, un 3 sobre 10 (taula 12 i annexos
3.6.1, 3.6.2). El resultat és degut a que sols 2 dels 23 alumnes han respost l’enquesta; un dels
enquestats ha valorat tots els ítems amb 5 sense comentaris i un altre ha valorat tots els ítems amb 1 i
ha comentat que no està d’acord amb el sistema d’assignació de les pràctiques i que el volum de feia
de la memòria de li sembla excessiva. El centre treballarà perquè el proper curs el volum de respostes
sigui molt superior (aquest curs l’enquesta de PE no s’ha fet a classe); vist el percentatge de participació
en aquelles enquestes respostes en un espai i horari establerts, cal intentar trobar el moment i la
manera que els estudiants responguin tot i realitzar majoritàriament la seva activitat fora del centre.
Tenint en compte l’experiència i els comentaris dels estudiants, delegat i professors ENTI-UB redactarà
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el curs 2017-18 (PM 1603) un Procediment de publicació i assignació de places de PE per corregir i
optimitzar el seu funcionament.
➢ Treball fi de grau

➢
Aquest curs 2016-17 ha estat el primer en què s’ha cursat l’assignatura de Treball de Fi de Grau. En
total l’han cursada 20 alumnes.
El TFG es pot desenvolupar seguint diferents formats (bàsicament dos: desenvolupament d’un joc o
estudi d’especialització). El que més han triat els alumnes és el de desenvolupament d’un videojoc,
incorporant totes les àrees de coneixement necessàries: tecnologia, art, narrativa, música, producció i
negoci. En aquest cas, el treball pot ser individual o en grup. Quan el TFG és en grup, cada alumne
s’especialitza i es responsabilitza d’una o més àrees de les anteriors.
Dels 20 alumnes que han cursat TFG, 19 han escollit aquesta temàtica. Dels 19, 4 l’han desenvolupat
de forma individual i 15 en grup, per un total de 6 grups formats per entre 2 i 4 membres.
Finalment, un darrer alumne ha escollit com a temàtica de TFG un estudi d’especialització en la creació
d’una startup de videojocs.
En tots els casos, l’avaluació de TFG és individual, i acaba amb la defensa del treball davant un tribunal.
La temàtica concreta del TFG es consensua entre el grup i 1 o 2 tutors. Aquests realitzen activitats de
seguiment setmanals durant tot el curs, amb l’objectiu de supervisar el correcte desenvolupament del
TFG, des de la definició fins a la demostració pràctica, redacció de la memòria i presentació davant un
tribunal.
En total, s’han assignat 5 tutors pels 20 alumnes, de forma que de mitjana cada tutor supervisava a 4
alumnes. Aquests tutors s’han escollit d’entre els professors de la carrera, cobrint les diferents àrees
de coneixement que intervenen en el desenvolupament d’un videojoc. En alguns casos, la tutoria d’un
TFG ha estat compartida entre dos tutors.
Les defenses davant els tribunals s’han organitzat en tres tribunals en convocatòria d’avaluació
continua, on s’han presentat 16 alumnes, i 1 tribunal en convocatòria de reavaluació, on han defensat
4 alumnes el seu TFG. Els resultats han estat de 17 notables i 3 aprovats.
La valoració global del desenvolupament del TFG en aquest primer any de posada en funcionament de
l’assignatura és positiva, tot i que amb diversos aspectes de millora.
La valoració dels alumnes d’aquesta edició de les pràctiques és baixa, un 2 sobre 10 (taula 12 i annexos
3.6.1 i 3.6.2). El resultat és degut a que sols 1 dels 20 alumnes han respost l’enquesta. El centre
treballarà perquè el proper curs el volum de respostes sigui molt superior (Els motius de la baixa
participació són els mateixos que en les PE).
El principal aspecte de millora és la coordinació del TFG amb la resta d’assignatures obligatòries del
primer semestre de quart curs (PM 1604). Aquestes assignatures són clau en la definició de TFG quan
aquest consisteix en el desenvolupament d’un videojoc (95% dels casos aquest curs), ja que inclouen
les àrees de coneixement de negoci que són fonamentals a l’hora d’escollir el videojoc a desenvolupar.
Durant el curs 2016-17, ens hem trobat en què la definició del TFG de la majoria d’alumnes ha variat a
mesura que avançada el primer semestre i els alumnes anaven adquirint nous coneixements, de forma
que en un 70% dels casos, la definició definitiva no es va tancar fins a principis del segon semestre.
Aquesta desviació en la planificació ha requerit un sobreesforç dels alumnes i tutors a l’hora de
desenvolupar el TFG, ja que s’han vist obligats a refer part significativa de la feina i comprimir l’execució
final del TFG en menys temps del previst.
Altres aspectes a revisar són:
i.
Incloure a l’inici de l’assignatura tallers de creativitat i seminaris d’experts per fomentar la
definició de TFGs amb valors diferencials.
ii.

Millorar l’adaptació de les rúbriques d’avaluació als diferents formats de TFG.

iii.

En els TFG consistents en el desenvolupament d’un joc, es detecta la necessitat de sobrevalorar una bona definició de joc des d’un punt de vista de mercat en detriment d’una menor
quantitat (que no qualitat) de desenvolupament tecnològico-artístic.

iv.

Supervisió per part dels tutors dels mecanismes de coordinació entre alumnes en els treballs
en grup per evitar desproporció en la quantitat de feina assumida per cada membre.
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v.

Incorporació d’un document per millorar la compatibilitat i diferenciació de les memòries entre
els alumnes pertanyents al mateix grup de TFG.

vi.

Millorar els mecanismes de coordinació entre tutors de TFG quan hi ha co-tutories.

Destacar, finalment, que aquest primer any d’impartició s’ha desenvolupat el TFG en base a la primera
redacció de la Guia de TFG i la Fitxa de TFG. En base a això la Guia no necessita canvis però les
millores exposades anteriorment s’han d’introduir en la Fitxa del TFG (PM 1604 a desenvolupar el 1718).
Així mateix, destacar que les accions de millora proposades en el TFG són producte principalment
d’una reunió amb els tutors de TFG realitzada un cop tancat el semestre en la qual també s’han tingut
en compte l’opinió dels alumnes i el delegat.

Les dades al respecte de la valoració que l’alumnat fa de les diferents assignatures i professors és:
Taula 11. Resultats enquestes valoració professorat – preguntes.
Continguts digitals interactius

Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats.

Les notes mitjanes de valoració al professorat dels cinc ítems valorats a tots els cursos està
aproximadament al voltant del 7 i 8 (entre un 6,95 i un 7,91), per tant, la valoració global dels estudiants
dels quatre cursos del GCDI i del primer curs del GCAVJA és força positiva.
A mesura que els estudiants passen cursos de primer a quart, la valoració té tendència a ser inferior,
però, igualment, mantenint-se entre uns valors positius i satisfactoris.
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Taula 12. Resultats enquestes valoració assignatures – mitjana.
Continguts digitals interactius.

Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats.

De les 38 matèries els estudis de GCDI n’hi ha 7 que tenen una valoració per sota de 5 amb els
professors de les quals es fa un seguiment per millorar-ne els aspectes metodològics i didàctics de la
docència. Hi ha 18 matèries amb una valoració per sobre de 7, de les quals 8 ho estan per sobre de 9,
la qual cosa indica que en general les valoracions dels estudiants a les diferents assignatures és
positiva. Cal atendre les valoracions poc reeixides i implementar accions de millora.
De les 10 assignatures del del primer curs del GCAVJA, totes tenen una valoració per sobre dels 6
punts i 4 d’aquestes, per sobre de 8. Per tant, la valoració és positiva i cal mantenir aquestes valoracions
en els propers cursos a mesura que es vagi desplegant el curs.
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En alguns casos, la valoració mitjana que s’obté no és representativa del tot els grup-classe ja que el
percentatge de respostes és molt baix i no es pot tenir en compte la valoració obtinguda com podria ser
el cas del TFG i d’altres assignatures de quart curs.
Una de les possibles accions a tenir en compte en el futur és la implementació de les enquestes de
valoració per assegurar percentatges de resposta més elevats i més representatius dels estudiants.
Taula 13. Resultats enquesta valoració assignatures – preguntes.
Continguts digitals interactius.

Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats.

En el GCDI el gruix de les valoracions generals és al voltant del 6,5, i lleugerament més baixa que les
valoracions als professors.
En el cas del GCAVJA les valoracions són una mica superiors (al voltant del 6,8) a les del GCDI.
Tot i que la majoria d’assignatures obtenen una valoració notable o acceptable, el centre implantarà
diverses accions per incrementar la satisfacció de l’alumnat amb la docència especialment a quart curs
(propostes de millora PM 1605 i PM 1606).
Un dels aspectes sobre el que el centre també realitza un seguiment exhaustiu és la taxa de rendiment
de les diferents assignatures (apartat 6.3). En aquelles assignatures amb un percentatge de suspesos
igual o superior al 30% ENTI-UB, a part d’analitzar les enquestes, valorar amb els delegats les causes
i les propostes de millora que ells plantegen, es realitzen reunions de coordinació amb els professors
per dissenyar les millores que es poden introduir en base a les propostes de l’alumnat i aquelles que el
propi PDI creu que poden afavorir una millora en el rendiment.
A més, el centre realitza reunions anuals d’anàlisi dels continguts curriculars per evitar solapaments i
descoordinacions entre assignatures. El mes de juliol l’equip de coordinació es reuneix amb el
professors implicats en les diferents àrees per fer l’anàlisi dels continguts curriculars. Aquestes sessions
de treball han generat adaptacions en els temaris per garantir el no solapament de continguts sense
implicar modificacions de la memòria verificada.
A continuació es mostra, per assignatures, les propostes, suggeriments i queixes i les mesures
correctores en les que va treballar la coordinació del Grau. Pel que fa a les necessitats i millores
esmentades en l’IS 2015-2016 el centre en va continuar fent un seguiment el curs 2016-2017 tal com
es pot observar en la següent taula.
Taula 14. Seguiment accions de millora en assignatures 2015-2016.
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tècnic
l’assignatura

a

En base a l’anàlisi realitzat el curs 2016-2017, les respectives coordinacions dels Graus en CDI i CAVJA
treballaràn en el desenvolupament d’accions de millora descrites en la següent taula.
Taula 15. Accions de millora en assignatures 2016-2017
Continguts digitals interactius (proposta de millora PM 1605).
Propostes,
queixes, Solució i implementació o Justificació
Assignatura
reclamacions
i
suggeriments
Manca en l’assignatura A més d’introduir casos reals en el
una aplicació major a desenvolupament de l’assignatura cal
Disseny d’interfícies
casos reals
introduir supòsits que l’alumnat hagi de
resoldre dins l’àmbit de programació de
jocs per mòbils (android)
Millorar la coordinació Desenvolupar un cas pràctic dintre de
Mètodes
àgils
de
dels timmings entre l’assignatura de programació de jocs web
producció
l’assignatura i Projecte III
Augmentar l’enfocament Relacionar les mecàniques de joc amb un
Mecàniques
de
joc tècnic de l’assignatura a enfocament més tècnic centrat en la
avançades
en l’àrea d’informàtica informàtica gràfica; emfatitzar en el
gràfica
contingut de texturització i il·luminació
Fonaments
de Solapament
del Centrar el contingut en abordar l’animació
modelatge i animació de contingut de modelat i el moviment dels personatges des de la
personatges
amb Modelat d’escenaris programació
Solapament
del Desenvolupar en aquesta assignatura tot
contingut de modelat el contingut de modelat i la part
Modelat d’escenaris
amb Fonaments de d’animació de personatges des de la
modelatge i animació de vesant més artística
personatges
Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (proposta de millora PM 1606).
Propostes,
queixes, Solució i implementació o Justificació
Assignatura
reclamacions
i
suggeriments
Passar de de 3er a 4rt Implementar la docència de l’assignatura
semestre per afavorir en el 4rt semestre el curs 2017-18
l’encaix
amb
la
Mecàniques
bàsiques
progressió de continguts;
per experiències de
les
mecàniques
l’entreteniment
s’incorporen al projecte
amb
posterioritat
al
disseny del producte
Passar
4rt
a
3er Implementar la docència de l’assignatura
Guió
Interactiu
en semestre per poder en el 3er semestre el curs 2017-18
Entorns Transmèdia
treballar
primer
el
disseny del producte
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.
L’enllaç al pla docent del Grau en Continguts Digitals Interactius (CDI) i del Grau en Creació Artística
per a Videojocs i Jocs Aplicats, consultables al final d’aquest paràgraf, posa de manifest que l’accés a
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informació relativa a les activitats i els criteris de valoració a través de les guies de cada una de les
assignatures és suficient.
Oferta d’assignatures:
- Assignatures Grau en CDI
- Assignatures Grau en CAVJA

Taula 16. Llista de competències de la titulació GCDI
Llistat de competències de la titulació (perfil de formació)
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
COMPETENCIAS GENERALES
CG1. Capacidad crítica y autocrítica y capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.
CG2. Capacidad de trabajar autónomamente, de forma organizada y con resistencia a las situaciones frustrantes y con
tensión.
CG3. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común, y para trabajar en equipos
interdisciplinares y en contextos multiculturales.
CG4. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos y de buscar e integrar nuevos conocimientos y aptitudes.
CG5. Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir
objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1.
CE2.
CE3.
CE4.
CE5.
CE6.
CE7.

CE8.

CE9.

Conocimiento y comprensión de la arquitectura de los computadores, así como de las características,
funcionalidades y estructura de los sistemas operativos y las redes de computadores.
Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y
complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocimiento y comprensión en un nivel introductorio los principales enfoques en el estudio del comportamiento
y la actividad mental.
Comprensión de los esquemas conceptuales básicos de la Física y capacidad para formular y resolver problemas
físicos sencillos, identificando los principios físicos relevantes mediante el uso de simulaciones por ordenador.
Comprensión y dominio de los elementos que configuran la narración audiovisual interactiva, distinguiendo los
recursos narrativos característicos de los distintos géneros y formatos en su contexto histórico.
Comprensión y dominio del lenguaje y las herramientas gráficas para modelar, simular y resolver problemas,
reconociendo y valorando las situaciones y problemas susceptibles de ser tratados en el ámbito del Diseño.
Capacidad para diseñar y crear contenido audiovisual para videojuegos y productos multimedia que tenga
suficiente calidad técnica, que transmita un concepto decidido de antemano y se realice según unas restricciones
temporales establecidas.
Conocimiento de la estructura de los agentes y actores implicados en la producción, distribución y
comercialización de contenidos digitales interactivos y capacidad para identificar cambios relevantes en las
tendencias fundamentales de los sectores vinculados a contenidos digitales.
Comprensión de los elementos que integran la arquitectura software de un videojuego y dominio de los principales
tipos de herramientas y lenguajes que se emplean en la construcción de los distintos módulos que los componen.
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CE10.

CE11.

CE12.

Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas en red así como de los
sistemas inteligentes, y ser capaces de diseñar y construir aplicaciones multimedia y de entretenimiento
interactivo que utilicen dichas técnicas
Conocimiento y comprensión de los procesos involucrados en el desarrollo conceptual del diseño de un
videojuego para una plataforma concreta, incluyendo los principios estructurales, estéticos y formales que
caracterizan una experiencia de juego satisfactoria.
Capacidad para realizar en un grupo multidisciplinar un proyecto de naturaleza profesional en el ámbito del diseño
y desarrollo de videojuegos y contenidos digitales interactivos en el que se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas.

Taula 17. Llista de competències de la titulació Grau CAVJA
Llistat de competències de la titulació (perfil de formació)
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de
su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica
o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomia.
GENERALES
CG1 - Utilizar la crítica y autocrítica respaldadas por actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas.
CG2 - Trabajar autónomamente, de forma organizada y con resistencia a las situaciones frustrantes y con tensión.
CG3 - Colaborar con los demás para contribuir a un proyecto común, trabajando en equipos interdisciplinares y en
contextos multiculturales.
CG4 - Formular, diseñar y gestionar proyectos buscando e integrando nuevos conocimientos y aptitudes desde la
Creatividad.
CG5 - Adaptarse al cambio y enfrentarse a nuevas situaciones de manera creativa y tenaz.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 - Identificar los principios clásicos de la animación y diferenciar las técnicas y las herramientas artísticas asociadas
a la generación de contenidos digitales.
CE2 - Analizar de forma general un contexto, y en base a los datos recogidos tomar decisiones sobre el proyecto
digital, relacionados con el público objetivo del mismo y el modelo de negocio establecido.
CE3 - Identificar los principios de la narrativa en relación con los medios audiovisuales y su especificidad cultural.
CE4 - Entender las interrelaciones existentes entre las diferentes artes y sus corrientes de pensamiento a lo largo de
la historia.
CE5 - Apreciar los valores formales, semánticos, funcionales y ergonómicos del diseño.
CE6 - Poseer conocimientos básicos de gestión de proyectos de los procesos de diseño y desarrollo de un producto
digital.
CE7 - Aplicar los principios y técnicas de creación artística a la conceptualización, diseño y desarrollo de personajes,
vehículos, props y entornos.
CE8 - Aplicar los principios de animación a la animación digital de personajes y otros elementos y a la creación de
efectos visuales.
CE9 - Utilizar las técnicas esenciales del modelado y la representación tridimensional de las formas a partir de un
diseño.
CE10 - Sintetizar proyectos plasmando ideas gráficamente y por escrito, de forma estructurada, ordenada y
comprensible.
CE11 - Aplicar conocimientos de composición y narrativa audiovisual a la realización, planificación y edición de
secuencias y planos.
CE12 - Utilizar los conceptos y aplicar las herramientas y técnicas que permiten introducir efectos visuales en un
proyecto audiovisual.
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CE13 - Sintetizar elementos sonoros y aplicar técnicas de sonorización en un producto digital.
CE14 - Identificar y aplicar la teoría, las técnicas y las herramientas para la iluminación de contenidos digitales.
CE15 - Desarrollar los diferentes tipos de guiones según el medio al que vayan dirigidos, así como de hacer
adaptaciones para trasladar un trabajo de un medio a otro.
CE16 - Expresar ideas y conceptos mediante el conocimiento y la aplicación de los fundamentos estéticos de la imagen
en cuanto a estructura, forma, color y espacio en los entornos digitales.
CE17 - Utilizar el conocimiento de la sociología, la psicología y la antropología para la realización de proyectos.
CE18 - Aplicar las mecánicas y dinámicas de juego adecuadas a cada proyecto.
CE19 - Aplicar las técnicas de juego a un entorno específico no necesariamente lúdico.
CE20 - Diseñar y planificar un proyecto de creación artística para videojuegos y juegos aplicados.
CE21 - Diseñar y desarrollar sistemas para la presentación de la información basados en realidad aumentada, realidad
virtual y sistemas de geolocalización.
CE22 - Hacer uso de una conciencia y un conocimiento de los problemas medioambientales dentro del ámbito de la
profesión.
CE23 - Aplicar la labor integradora del arte en la difusión de los derechos fundamentales.
CE24 - Identificar el contexto socio-cultural que hace posible discursos artísticos determinados.
CE25 - Utilizar la metodología básica de investigación de las fuentes, el análisis y la interpretación para conseguir la
integración del conocimiento en un trabajo académico.
CE26 - Desarrollar estrategias de producción aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.

Taula 18. Relació de competències bàsiques i generals adquirides i avaluades en les diferents matèries
del Grau en CDI:
MODULO

Materias básicas

Desarrollo de
contenidos digitales
interactivos
Diseño de videojuegos
Producción de
contenidos digitales
interactivos

Módulo optativo

Trabajo fin de grado

MATERIA
Comunicación
Expresión gráfica
Física
Informática
Matemáticas
Psicología
Arte digital
Negocio digital
Programación de videojuegos
Diseño de juegos
El lenguaje de los juegos
Taller de diseño de juegos
Metodologías y herramientas de
producción
Proyectos de diseño y desarrollo de
contenidos interactivos
Complementos de arte digital
Complementos de negocio digital
Complementos de programación de
videojuegos
Complementos de tecnología de
contenidos interactivos
Prácticas profesionales
Trabajo fin de grado

COMPETENCIAS
BÁSICAS
1
2
3
4
5





















COMPETENCIAS
GENERALES
1
2
3
4
5













































Taula 19. Relació de competències bàsiques i generals adquirides i avaluades en les diferents matèries
Grau en CAVJA:
TIPO

Materias básicas

Arte digital
Diseño de Experiencias
de Entretenimiento

MATERIA
Arte
Expresión Artística
Historia
Psicología
Comunicación
Expresión gráfica
Informática
Arte digital
Referentes en Diseño del
Entretenimiento
Mecánicas y Elementos de Juego

COMPETENCIAS
BÁSICAS
1
2
3
4
5














COMPETENCIAS
GENERALES
1
2
3
4
5
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Gestión y producción
digital
Optativas

Prácticas externas
Trabajo fin de grado

Implementación y Arquitectura del
Sistema de Entretenimiento
Proyectos y gestión digital
Complementos
Complementos
Complementos
Complementos




de arte digital
de Expresión Artística
de comunicación
de tecnología digital

Prácticas externas
Trabajo fin de grado











































El coordinadors d’estudis informen que totes les assignatures del curs 2016-2017 havien publicat la
seva fitxa al web. La fitxa conté el pla docent, el programa, metodologia i organització de l’assignatura
i sistema d’avaluació acreditatiu dels aprenentatges i s’hi va afegit informació més àmplia que concreta
millor la temporització de les principals activitats que han de fer els alumnes amb quantificació de la
dedicació, així com els sistemes d’avaluació (proposta de millora 1503 de l’ISC 15-16).
El volum d’hores presencials de docència i la seva distribució entre teoria, pràctica i taller s’està duent
a terme d’acord amb les especificacions de la memòria del títol de Grau.
En referència al procés de planificació docent, l’equip directiu fa la proposta d’oferta i planificació docent
de cada curs. Se segueixen les directrius generals d’ENTI-UB, així com els criteris específics de cada
ensenyament proposats en els dos claustre de Grau (CDI i CAVJA). La Junta de Govern d’ENTI-UB va
aprovar l’encàrrec docent del curs 16-17 el mes de juliol de 2016 (evidència 3.4.1. a i b).
Els punts més destacats i algunes valoracions són:
-

-

Cada assignatura s’ofereix un sol semestre del curs.
Les assignatures de 1r i 2n curs del Grau en CDI s’ofereixen exclusivament en horari de matí i les
de 3r i 4rt en horari exclusivament de tarda.
Les assignatures de 1r i 2n curs del Grau en CAVJA s’ofereixen en horari de matí o tarda (1 grup
de matí i un grup de tarda).
L’ avaluació es realitza segons un dels dos itineraris planificats: avaluació continuada o avaluació
única. L'avaluació continuada és el mètode d'avaluació per defecte i consisteix en el recull d'un
seguit d'evidències d'aprenentatge, exercicis, problemes, exàmens, etc. Si l'estudiant vol pot
renunciar a l'avaluació continuada i optar a l'avaluació única. Les especificitats de les evidències
d'avaluació es recullen al pla docent de l'assignatura. Les activitat d’avaluació es corresponen amb
les necessitats dels resultats d’aprenentatge de les diferents assignatures.
Les assignatures que composen cada matèria de l’ensenyament treballen i avaluen les
competències vinculades a la matèria seguint les indicacions de la memòria de verificació.

ENTI-UB té implantada la intranet en la plataforma Moodle. Totes les assignatures hi tenen presència.
És una eina molt ben valorada per tota la comunitat, professors i estudiants, perquè permet una
interacció i seguiment constant.
Val la pena fer notar que el centre docent articula mecanismes de coordinació docent (també exposats
entre d’altres en el punt 3.1 de l’Estàndard 3) tals com:
-

-

Les diferents reunions del claustre d’estudis (mínim dos a l’any) de cada grau o màster.
Reunions setmanals de la comissió delegada de coordinació acadèmica a cada un dels estudis
amb la participació del director, el cap d’estudis i dels responsables de cada curs i/o àrea. Les
seves principals funcions són, vetllar per la qualitat de la docència i pel compliment de la
normativa que estableixi la Universitat de Barcelona així com la coordinació de les diferents
activats acadèmiques del Grau.
Reunions anuals d’anàlisi dels continguts curriculars per evitar solapaments i descoordinacions
entre assignatures (punt 6.1 de l’Estàndard 6). El mes de juliol l’equip de coordinació es reuneix
amb el professors implicats en les diferents àrees per fer l’anàlisi dels continguts curriculars.
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Aquestes sessions de treball han generat adaptacions en els temaris per garantir el no
solapament de continguts sense implicar modificacions de la memòria verificada.
➢ Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups
Les metodologies docents esmentades en la memòria de verificació del Grau, es van implantar des del
primer curs del Grau tant en Continguts Digitals Interactius com en Creació Artística per a Videojocs i
Jocs Aplicats sense modificacions. Són metodologies variades, i s’han aplicat en cada una de les
diferents assignatures, adaptant o ajustant-se al màxim als requeriments i les particularitats de cada
una d’elles tenint en compte el criteri del professor a l’hora d’impartir-les.
En els 2 graus hi ha assignatures que són més teòriques, les quals han estat bàsicament impartides a
través de classes magistrals, alguna conferència, resolució de problemes i atenció personalitzada
(toturització).
També n’hi ha d’altres assignatures més pràctiques i d’aplicació, sense menystenir el pes teòric impartit
a través de la sessió magistral, han estat impartides sobretot a través de resolució de problemes,
carpetes d’aprenentatge i laboratori de problemes. En totes les assignatures, s’han utilitzat diferents
metodologies amb l’objectiu de dinamitzar les classes presencials, i per part de l’alumne s’ha valorat
molt positivament el fet de tenir en compte el treball personal a realitzar i el realitzat.
Les assignatures pròpiament de projectes i d’altres que gran interès professionalitzador (CDI: Mètodes
àgils de producció, Disseny d’Interfícies, Ampliació de disseny de jocs i Programació de Jocs per a
Mòbils; CAVJA: Projecció i Implementació d’elements de Joc i Escenografia Digital en Entorns 3D) han
utilitzat com a metodologia principal l’elaboració de projectes; en aquestes assignatures i en el gruix de
les de contingut artístic, una metodologia que es potencia és també la carpeta d'aprenentatge.
L’avaluació ha estat establerta en les guies docents, i prevista en les memòries, i també ha estat variada
si parlem de les diferents assignatures. L’avaluació ha estat mitjançant treballs (memòries, projectes,
carpetes d’aprenentatge, ...) i proves orals (presentacions, exposicions, entrevistes, ...) a l’aula. També
s’ha avaluat mitjançant proves escrites (preguntes tipus test, preguntes on l’alumne ha hagut de
desenvolupar un tema i/o resoldre activitats pràctiques). Cal fer esment, que com contemplen les
memòries de verificació, mai ha recaigut el 100% de l’avaluació a una sola prova o a un sol examen,
sinó que l’avaluació de cada una de les assignatures ha permès veure la resposta de l’alumne en
diferents proves o habilitats; els percentatges de cadascuna de les tasques d’avaluació han estat dins
dels paràmetres màxims i mínims que marca la memòria de cada Grau i mai una prova representa més
del 60% de l’avaluació. Utilitzar diversos sistemes d’avaluació afavoreix que l’alumne pugui demostrar
haver assolit les competències descrites en les diferents assignatures. L’augment del volum d’activitats
formatives i sistemes d’avaluació respecte a l’anterior sistema universitari, afavoreix que un percentatge
més gran d’alumnes pugui progressar en els seus estudis.
En les guies es pot constatar que, el sistema d’avaluació de les assignatures permet certificar de
manera fiable el grau d’assoliment de les competències de les titulacions per part de l’alumnat, així com
discriminar de manera fiable la qualitat dels aprenentatges. A més, també es pot constatar que el
sistema d’avaluació s’alinea amb les metodologies docents emprades.

La planificació docent de les titulacions assegura l’assoliment de les competències generals i
específiques al llarg del Grau en CDI. Aquestes competències estan repartides entre les diferents
assignatures del pla d’estudis. A més, el Treball de Fi de Grau i de Pràctiques Externes (tot i ser
optatives en el GCDI 23 alumnes de 26 matriculats a 4rt les han realitzat) serveixen com a reforç per
assegurar que els alumnes assoleixin correctament aquestes competències abans de titular-se.
A més, si ens fixem en les proves d’avaluació realitzades pels estudiants, podem concloure, en el
moment d’implantació que es troba el GCDI (el GCAVJA sols es troba en el seu primer any
d’implantació), que el nivell de formació dels estudiants és adequat i satisfà suficientment els requisits
del nivell especificat en el MECES per a una titulació de Grau.
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6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
Relacionat amb aquest estàndard hi ha l’índex de satisfacció dels estudiants amb el programa formatiu
(valoració de les assignatures i el professorat – taules 11, 12 i 13 i evidència). Durant el curs 2016-2017
es va enquestar sobre les 38 assignatures i els 38 professors del Grau en Continguts Digitals
Interactius. La participació dels estudiants en les enquestes va ser bona en general, però, en algunes
assignatures va ser baixa o molt baixa. Els alumnes han tingut una participació del 51,8% de mitjana
en les enquestes. Les assignatures amb menys % de resposta van ser Programació de Jocs per a
Consola (8,33 %), Investigació en Videojocs (6,67 %), Programació de Jocs per a Mòbils (20,00 %),
Tècniques Avançades d'Animació (18,18 %), TFG (5,00 %) i Pràctiques Externes (8,70 %).
En el Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats el percentatge de resposta de les
enquestes és del 68,93 % i totes les assignatures tenen índex de resposta d’entre el 60 i el 76 %.
Als estudis de GCDI, l’alumnat va valorar amb un 6,59 (sobre 10) la satisfacció general amb les
assignatures el curs 2016 - 2017, enfront el 7,2 del curs anterior; es tracta d’una nota una mica inferior
degut a la influència de les valoracions del estudiants de 4rt (han realitzat les enquestes pocs alumnes
i els que les han realitzat han fet una valoració baixa).
Cal tenir present que el centre en el moment d’assignar l’encàrrec docent al professorat amb
responsabilitats a primer curs té en compte:
-

L’experiència docent universitària.
La possible vinculació del professorat a formacions preuniversitàries.
Propostes i implicació del professorat en l’assegurament d’una transició exitosa entre la
secundària i la universitat.
El lleuger descens en la valoració que fan els alumnes de 1er curs del Grau en CDI pot ser degut a és
el primer any de convivència amb els alumnes de primer del Grau en CAVJA i sempre hi ha converses
entre els estudiants sobre les activitats i l’avaluació en els diferents estudis. Tenir una taxa de rendiment
inferior al 70% en quatre assignatures és un aspecte que també cal tenir present.
Els nivells de satisfacció amb la tasca docent dels professors segueix una tendència similar respecte
el curs 2015-2016, baixant una mica a primer curs (del 8,21 al 7,41), millorant a segon (del 7,51 al 7,76)
i baixant lleugerament a tercer curs (del 6,89 al 6,48).
En els estudis de Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats no es poden comparar les
valoracions en aquest sentit perquè només hi ha dades del primer curs acadèmic durant el curs 16-17.
Tal com s’ha exposat en l’apartat 3.2 de l’Estàndard 3, ENTI-UB també recull les queixes, reclamacions
i suggeriments i realitza reunions de delegats que faciliten indicadors de caire qualitatiu que permeten
dissenyar a coordinació d’estudis i al professorat millores a diferents assignatures i la coordinació
interna d’activitats de cada Grau (desenvolupades en l’Estàndard 6.2).
Les mancances i propostes de millora es transmeten al consell d’estudis i/o al professorat implicat
durant la reunió de seguiment individual anual.
Un dels aspectes sobre el que el centre també realitza un seguiment exhaustiu és la taxa de rendiment
de les diferents assignatures. En aquelles assignatures amb un percentatge de suspesos igual o
superior al 30% ENTI-UB, a part d’analitzar les enquestes, valorar amb els delegats les causes i les
propostes de millora que ells plantegen, es realitzen reunions de coordinació amb els professors per
dissenyar les millores que es poden introduir en base a les propostes de l’alumnat i aquelles que el
propi PDI creu que poden afavorir una millora en el rendiment. Aquest percentatge sols és superior al
30% en algunes assignatures de 1r i 2n curs del Grau en CDI (no hi ha cap incidència a 3er i 4rt de
GCDI ni a 1r GCAVJA). Les assignatures amb una taxa de rendiment inferior al 70%són:
- A primer curs: Matemàtica discreta i estadística, Àlgebra, Fonaments de computadors i Programació
en llenguatge interpretat.
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- A segon curs: Tecnologia de la programació i Informàtica gràfica.
En totes elles s’ha implementat propostes de millora en diferents cursos i creat classes de repàs
gratuïtes per millorar el seguiment de les mateixes. S’espera que l’evolució en el perfil d’estudiants de
nou ingrés així com la consolidació de les millores aplicades es reflecteixi en una millor taxa de
rendiment en els propers cursos.
L’adequació dels recursos humans, la coordinació acadèmica i l’organització de les assignatures es
reflecteix en el grau de satisfacció expressat pels estudiants en les enquestes d’activitat docent i la
opinió dels propis representant de l’alumnat. Tot plegat posa de manifest el creixement de la qualitat
del PDI del centre en els darrers anys.
Taula 20. Resultats globals de la titulació

Taxa de rendiment: Crèdits aprovats / crèdits matriculats
Taxa d’eficiència: Crèdits matriculats pels estudiants graduats en un curs / crèdits del pla d’estudis de la titulació
Durada mitjana dels estudis: Mitjana de la diferència de temps entre l’any de titulació i l’any d’inici dels estudiants titulats
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Pel que fa a taxa de graduació (36,54%), tot i tenir present que encara falta la taxa de graduació en
t+1, és molt inferior al 60% previst en la memòria. Una possible explicació d’aquesta taxa de graduació
inferior al que havíem previst la podem situar en les particulars circumstàncies personals del nostre
alumnat i en les característiques del mercat de treball actual. Els nostres estudiants compaginen, en
uns casos, la feina i els estudis i, en altres casos, són buscadors actius de feina. Atès el perfil personal
de l’alumnat d’ENTI-UB, trobem alguns casos en què un alumne pot haver de matricular-se de menys
crèdits o deixar-se de matricular perquè prioritza l’acceptació d’una feina.
També hem de tenir present que la nota d’accés a la universitat d’un percentatge important dels nostres
alumnes no és molt elevada sobretot en les primeres promocions; a més, al ser el primer grau específic
de videojocs va fer el que perfil d’accés fos molt variat i que molts alumnes tinguessin problemes amb
assignatures de la branca d’enginyeria i arquitectura.
L’abandonament del 37,60% és també molt superior al 20% previst en la memòria. És possible que
l’abandonament estigui relacionat amb que els estudiants amb un perfil més artístic no els motivi la
titulació; també és possible que l’exigència dels estudis (assignatures amb taxa de rendiment inferior al
70%) faci desistir estudiants amb una via d’accés menys científica o amb una nota d’accés limitada.
Les dades de graduació i abandonament del Grau en Enginyeria Informàtica a la Universitat de
Barcelona (no es disposa de dades de les altres universitats catalanes a WINDDAT) són similars
(34,31% de taxa de graduació i 35,29% de taxa d’abandonament el 2016).
Tot i els arguments exposats, veient la dada en aquest primer any que hi ha hagut graduats creiem
convenient proposar una proposta de millora (PM 1607) que consistirà en la realització d’un estudi per
intentar identificar les causes de la taxa de graduació baixa que tenim actualment al centre en el Grau
en CDI així com la taxa d’abandonament. És possible haver d’actualitzar la taxa de graduació i la taxa
d’abandonament de la titulació.
Per altra banda, es pot afirmar que la taxa de rendiment i la taxa d’eficiència són molt bones; són
superiors en un 10% a la mitjana de les diferents universitats catalanes que ofereixen el Grau en
Enginyeria Informàtica. La taxa d’eficiència (99,61%) és molt superior al 80% previst en la memòria de
verificació, posant de manifesta la qualitat del treball dut a terme pels estudiants de la primera promoció
del Grau en CDI que han finalitzat els estudis en 4 anys.
Taula 21. Resultats globals del primer curs
Continguts Digitals Interactius

13-14

14-15

15-16

16-17

Taxa
Taxa
Taxa
Taxa

94%
82%
75%

88%
83%
75%

29%
93%
83%
77%

25%
89,51%
82,38%
74,26%

d’abandonament
de presentats
d’èxit
de rendiment

Continguts Digitals Interactius

16-17

Taxa
Taxa
Taxa
Taxa

94,62%
95,69%
90,58%

d’abandonament
de presentats
d’èxit
de rendiment

Pel que fa als resultats a primer curs es pot afirmar que la taxa d’abandonament a primer curs (25%)
és adequada per a les característiques d’aquestes titulacions (valors similars als del Grau en Enginyeria
Informàtica de la UB), tot i que està una mica per sobre del que es va preveure a la Memòria.
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En el Grau en CAVJA sols tenim resultats de primer curs. La taxa de rendiment del 90,58% és bona
(igual que la d’èxit) i és un primer indici que l’estimació de les diferents taxes a la memòria verificada
poden ser similars.
Es pot consultar les dades dels diferents cursos i assignatures a l’evidència 3.6.1. CDI i 3.6.1. CAVJA.
6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació.
No aplicable donat que el Grau en Continguts Digitals Interactius va graduar la primera promoció durant
el curs 2016-2017, i el Grau Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats ha implantat el primer curs
durant.
ENTI-UB encara no participa, mitjançant el conveni amb la UB i AQU, en l’estudi de la inserció dels
graduats en el món laboral ja que el curs 2016-17 s’ha graduat la primera promoció. Per a la valoració
de la inserció laboral dels nostres graduats s’ha fet per primera vegada una enquesta telefònica per a
preguntar-los sobre els serveis Alumni i la seva ocupació en aquest moment, les dades de la qual es
poden veure a la taula 22 (setembre 2017). L’enquesta la van contestar 11 dels 19 alumnes graduats
en la segona promoció.
Un 72,73% dels alumnes graduats que van respondre l’enquesta està treballant actualment. D’aquests
un 37,5% treballen a temps parcial i un 62,5% a temps complert.
Taula 22. Seguiment de la inserció laboral dels titulats

De manera general, un 45,45% considera que el fet de graduar-se ha millorat la seva situació laboral.
Podem destacar que, gràcies a l’estreta relació amb els centres de pràctiques, el disseny de les
pràctiques externes, la implicació de tots els agents i els diversos projectes realitzats en diferents
assignatures el 42,11% dels graduats de la primera promoció ha trobat feina en el sector dels videojocs.
També cal destacar que 4 alumnes de la dues primera promoció un cop finalitzat en grau s’han
incorporat a treballar al mateix centre on havien fet les pràctiques. A més la majoria d’estudiants que
no treballen és perquè estan realitzant altres estudis.
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4. Pla de millores (de tot el centre)
Analitzant els diferents estàndards es pot dir que:
Es valora la qualitat del programa formatiu (Estàndard 1) com a bona ja que l’estructura del pla dona
resposta a les necessitats de l’alumnat. Es proposa, en base a l’informe de verificació d’AQU Catalunya,
fer una modificació en la memòria verificada del Grau en CDI que permeti incorporar la capacitat de
comunicar-se de manera clara oralment i per escrit; es proposa ampliar el redactat de la competència
general 4 (CG4).
Respecte a l’Estàndard 2 (Pertinença de la informació pública), es pot concloure que, en general, la
informació és pública i accessible als diferents grups d’interès.
El model d’assegurament de la qualitat és accessible a la web (http://enti.cat/normativa-i-qualitat/), així
com també ho són les memòries verificades dels Graus i els informes de seguiment de les titulacions
garantint l’accessibilitat a tota la comunitat universitària.
Pel que fa a l’Estàndard 3, el Centre valora que la implantació del SAIQU avança adequadament i
contribueix de manera significativa a la millora contínua de la titulació. ENTI-UB el curs 2016-2017 ha
implantat 2 processos (PEQ).
En els propers cursos el centre farà, de manera similar al que es realitzarà als centres integrats de la
UB, una adaptació del SAIQU d’ENTI-UB al SAIQU de la UB (proposta de millora 1505).
En referència a l’adequació del professorat al programa formatiu (Estàndard 4), tot i la joventut del
centre, els dos graus compleix els percentatges de doctors i doctors acreditats. A part de complir amb
la legislació vigent, la valoració que fa l’alumnat sobre la qualitat del professorat és satisfactòria.
En l’Estàndard 5 (Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge) es pot dir en general que el grau
disposa de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat. En
aquest sentit, durant aquest curs 2016-2017 s’ha plantejat a l'alumnat realitzar la mobilitat durant el
segon semestre de quart en base als canvis de semestre introduïts a les assignatures optatives; aquest
canvi afavoreix la mobilitat dels estudiants perquè contribueixi a garantir la progressió en els estudis.
Finalment, pel que fa a la qualitat dels resultats dels programes formatius (estàndard 6) estan dintre de
la normalitat. Les diferents taxes segueixen l’evolució dels darrers anys i tenen valors similars als
publicats per altres centres que desenvolupen estudis similars. També cal assenyalar que no es pot
participar encara, mitjançant el conveni amb la UB i AQU, en l’estudi de la inserció dels graduats en el
món laboral; ENTI-UB comença a tenir alumnes que finalitzen els estudis a partir d’aquest curs 20162017. En base a l’informe de verificació d’AQU Catalunya durant el curs 2017-18 es durà a terme una
modificació de la memòria ampliant la justificació de les taxes de graduació, abandonament i eficiència
(PM 1607).
4.1. Propostes de millora
Dins els següents quadres hi han citades les diferents propostes de millora.
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 020

Abast

Transversal al centre:

Grau en CDI: X

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Autoinforme PM2:
Codi de la millora
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 16-17: X (informe de PM 1601
verificació)

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció
Modificar el redactat de la Competència General 4 (CG4) per
incorporar la competència de comunicació oral i escrita

Responsable i càrrec

Fites o indicadors
Equip directiu i vicerectorat
Aprovació pel CACG i Data prevista de
de seguiment de
Juny 2018
UB
implantació el curs 18-19 finalització
l’acció

Prioritat

Alta X

Mitja

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Equip
directiu
de
vicerectorat UB

i

Data prevista de
Setembre
la
primera
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Adaptació del redactat de la CG4 perquè incorpori explícitament la
competència de comunicació oral i escrita
Aprovació pel CACG de la modificació
Incorporació del nou redactat als programes de les assignatures i
publicació a la web
Aprovació de la modificació

Persones implicades
Òscar García (director), Rafel Magrinyà
(director de qualitat)
CACG

Data de finalització
Març 2018
Abril 2018

Rafel Magrinyà

Juny 2018

AQU

-

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 120

Abast

Autoinforme PM2:
Codi de la millora
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 16-17: X (informe de PM 1602
verificació)

Prioritat

Grau en CDI: X

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre:

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció
Incloure en la memòria (modificació) informació sobre els òrgans
responsables i el calendari orientatiu de les accions prèvies a la
matrícula.

Fites o indicadors
Equip directiu i vicerectorat
de seguiment de Aprovació pel CACG
UB
l’acció

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Equip
directiu
de
vicerectorat UB

Data prevista de
Abril 2018
finalització

i

Data prevista de
la
primera Abril 2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Redacció de la taula (accions prèvies a la matrícula, calendari i
responsable) a incloure en la modificació de la memòria del Grau en CDI
Aprovació pel CACG de la modificació
Aprovació de la modificació

Persones implicades
Òscar García (director), Rafel Magrinyà
(director de qualitat)
CACG
AQU

Data de finalització
Març 2018
Abril 2018
-
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 070

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre: X

Carles
d’estudis)

Alta

Vilella

Mitja X

(cap

Baixa

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM 1603

Redacció dels criteris d’assignació i publicació de places de
pràctiques externes (PE) per corregir i optimitzar el seu
funcionament.

Fites o indicadors Actualització de les
Data prevista de Setembre
de seguiment de fitxes
de
les
finalització
2017
l’acció
assignatures a la web
Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
Setembre
la
primera
2017
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Redacció consensuada dels criteris
Introducció de les millores informació a l’alumnat i publicació al moodle
Assignació de places en base als criteris publicats

Persones implicades
Carles Vilella, Joan Júdez, Teresa Vidal i Jordi
Radev
Coordinadors de Grau, Carles Vilella, Juan
júdez i Rafel Magrinyà
Carles Vilella i Joan Júdez

Data de finalització
Abril 2017
Maig 2017
Setembre 2017
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ ENTI-140 i 011

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Transversal al centre: X

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Abast

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM 1504 (2n any)

Disseny dels diferents PEQ.
Publicació dels PEQ del SAIQU.

Fites o indicadors
Rafel Magrinyà (director de
Visualització dels PEQ a Data prevista de Setembre
de seguiment de
qualitat)
la web del centre
finalització
2018
l’acció

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
Setembre
la
primera
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Redacció dels processos de seguiment que falten per desenvolupar
Aprovació del PEQ per Junta de Govern d’ENTI-UB
Publicació dels PEQ a la web

Persones implicades
Rafel Magrinyà
Junta de Govern
Rafel Magrinyà

Data de finalització
Juliol 2018
Setembre 2018
Setembre 2018
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 011

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre: X

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM 1505 (2n any)

Revisió i actualització del sistema d’assegurament de la
qualitat (SAIQU)

Fites o indicadors Aprovació
de
Rafel Magrinyà (director de
Data prevista de Setembre
de seguiment de l’actualització del SAIQU
qualitat)
finalització
2018
l’acció
i publicació del mateix

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
Setembre
la
primera
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Redacció de les adaptacions de SAIQU al creixement del centre
Aprovació de la nova versió del SAIQU per Junta de Govern d’ENTI-UB
Publicació dels PEQ a la web

Persones implicades
Rafel Magrinyà
Junta de Govern
Rafel Magrinyà

Data de finalització
Juliol 2018
Setembre 2018
Setembre 2018
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 120

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre: X

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM 1506 (2n any)

Facilitar que el professorat d’ENTI-UB participi en les
activitats formatives de l’ICE.

Fites o indicadors Nombre de professors
Rafel Magrinyà (director de
Data prevista de
de seguiment de que participen en les
Juny 2018
qualitat)
finalització
l’acció
activitats de l’ICE

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
Setembre
la
primera
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Seguiment dels cursos que va realitzant el PDI

Persones implicades
Carles Vilella i Rafel Magrinyà

Data de finalització
Periòdicament
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 020

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 16-17: X

Prioritat

Grau en CDI: X

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre:

Carles
d’estudis)

Alta

Vilella

Mitja X

(cap

Baixa

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM 1604

Coordinar el TFG amb el desenvolupament de les
assignatures del primer semestre de 4rt curs. Millorar la
coordinació interna i el propi desenvolupament del TFG.

Fites o indicadors Publicació
i
Data prevista de Setembre
de seguiment de desenvolupament de la
finalització
2017
l’acció
fitxa del TFG
Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
la
primera Juny 2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Discussió de les propostes de millora amb els tutors i els representants
dels estudiants. Discutir amb els professors implicats la coordinació del
TFG amb les assignatures de 1er semestre
Millora de la redacció de la fitxa del TFG, presentació a l’alumnat
Desenvolupament del TFG i les assignatures amb les millores acordades

Persones implicades

Data de finalització

Carles Vilella

Febrer 2017

Carles Vilella
Carles Vilella

Setembre 2017
Setembre 2017
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 060

Abast

Transversal al centre:

Grau en CDI: X

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta
Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 16-17: X

Responsable i càrrec

Carles
d’estudis)

Prioritat

Alta

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció
Millora continuada dels programes de les assignatures:
Disseny d’interfícies, Mètodes àgils de producció, Mecàniques
de joc avançades, Fonaments de modelatge i animació de
personatges i Modelat d’escenaris.

PM 1605

Vilella

Mitja X

(cap

Baixa

Fites o indicadors Implementació de les
Data prevista de
de seguiment de millores i visibilització de
Juny 2017
finalització
l’acció
les mateixes en les fitxes
Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
la
primera Febrer 2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Reunions de coordinació amb el professorat afí per dissenyar les
millores
Introducció de les millores en les fitxes de les assignatures
Valoració de les millores en funció de la opinió de l’alumnat, el PDI i la
coordinació del Grau

Persones implicades

Data de finalització

Carles Vilella, Jordi Radev i professorat

Maig 2017

Carles Vilella i Jordi Radev

Juny2017

Carles Vilella, Jordi Radev i professorat

Febrer i juliol 2018
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 060

Abast

Transversal al centre:

Grau en CAVJA: X

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta
Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 16-17: X

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM 1606

Canviar de semestre les següents assignatures:
Mecàniques bàsiques per experiències de l’entreteniment
(de 3er a 4rt semestre)
Guió Interactiu en Entorns Transmèdia (de 4rt a 3er
semestre)

Responsable i càrrec

Fites o indicadors
Equip directiu i vicerectorat
de seguiment de Aprovació pel CACG
UB
l’acció

Prioritat

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
Maig 2018
finalització
Data prevista de
la
primera Febrer 2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Reunions de coordinació amb el professorat afí per exposar i coordinar
el canvi de semestre
Aprovació pel CACG
Introducció de la informació a la web, al moodle i informar a l’alumnat
Valoració de les millores en funció de la opinió de l’alumnat, el PDI i la
coordinació del Grau

Persones implicades

Data de finalització

Carles Vilella, Teresa Vidal i professorat

Maig 2017

CACG
Carles Vilella i Teresa Vidal

Maig 2018
Juny2017

Carles Vilella, Teresa Vidal i professorat

Febrer i juliol 2018
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 130

Abast

Transversal al centre:

Grau en CDI: X

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Codi de la millora
Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 16-17: X (informe de PM 1607
verificació)

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció
Ampliació en la memòria (modificació) de la informació sobre les
taxes de graduació, abandonament i eficiència i la justificació de
l’estimació de les mateixes.

Anàlisi de les dades per esbrinar els motius de la taxa de
graduació per sota de la prevista en la memòria i la taxa
d’abandonament superior.

Responsable i càrrec

Fites o indicadors
Equip directiu i vicerectorat
de seguiment de Aprovació pel CACG
UB
l’acció

Prioritat

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Equip
directiu
de
vicerectorat UB

Data prevista de
Abril 2018
finalització

i

Data prevista de
la
primera Abril 2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Redacció de la justificació de les taxes per la modificació de la memòria
del Grau en CDI
Aprovació pel CACG de la modificació
Aprovació de la modificació
Estudi per valorar l’evolució de les taxes de graduació i abandonament

Persones implicades
Òscar García (director), Rafel Magrinyà
(director de qualitat)
CACG
AQU
Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Data de finalització
Març 2018
Abril 2018
Octubre 2018
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4.2. Seguiment del pla de millora anterior

Dins els quadres (10) de les següents pàgines es realitza el seguiment de les propostes de millora del
curs 2016-2017.

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 020

Abast

Transversal al centre:

Grau en CDI: X

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Codi de la millora

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

PM1501

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció
Passar del De 3r a 2n semestre l’assignatura Tecnologia
de Programació De 2n a 3r semestre l’assignatura
Programació en llenguatges interpretats.

Responsable i càrrec

Fites o indicadors
Equip directiu i vicerectorat
Aprovació pel CACG i Data prevista de
de seguiment de
Juny 2017
UB
implantació el curs 17-18 finalització
l’acció

Prioritat

Alta

Estat de l’acció

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Equip
directiu
de
vicerectorat UB

i

Data prevista de
Setembre
la
primera
2017
revisió

(deixar només la columna que apliqui)

Finalitzada: Si
Resultats i valoració de l’eficàcia de l’actuació
Aprovació de la modificació pel CACG i organització preparada per impartir cada una de les assignatures en el nou semestre

Responsable i data de la revisió Director de Qualitat d’ENTI-UB

Signatura

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 020

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Estat de l’acció

Grau en CDI: X

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre:

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM1502

Disposar de l’assignatura optativa vinculada a la
coordinació entre diferents perfils professionals per
recerca, disseny, prototipatge, testeig i anàlisi de resultats.

Fites o indicadors
Equip directiu i vicerectorat
Aprovació pel CACG i Data prevista de
de seguiment de
Juny 2017
UB
implantació el curs 17-18 finalització
l’acció

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Equip
directiu
de
vicerectorat UB

i

Data prevista de
Setembre
la
primera
2017
revisió

(deixar només la columna que apliqui)

Finalitzada: Si
Resultats i valoració de l’eficàcia de l’actuació
Aprovació pel CACG de la nova optativa i organització preparada per impartir l’assignatura

Responsable i data de la revisió Director de Qualitat d’ENTI-UB

Signatura

74

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ ENTI-140

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Estat de l’acció

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre: X

Carles
d’estudis)

Alta

Vilella

Mitja X

(cap

Baixa

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM1503

Optimització de la Fitxa de l’assignatura amb major
concreció de les activitats formatives, de les metodologies
emprades i del sistema d’avaluació.

Fites o indicadors Actualització de les fitxes
Data prevista de
de seguiment de de les assignatures a la
Juny 2017
finalització
l’acció
web
Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
la
primera Juny 2017
revisió

(deixar només la columna que apliqui)

Finalitzada: Si
Resultats i valoració de l’eficàcia de l’actuació
Publicació de les fitxes millorades de totes les assignatures a la web del centre

Responsable i data de la revisió Director de Qualitat d’ENTI-UB

Signatura

75

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ ENTI-140

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Estat de l’acció

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre: X

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM1504

Disseny dels diferents PEQ.
Publicació dels PEQ del SAIQU.

Fites o indicadors
Rafel Magrinyà (director de
Visualització dels PEQ a Data prevista de
de seguiment de
Juny 2017
qualitat)
la web del centre
finalització
l’acció

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
la
primera Juny 2017
revisió

(deixar només la columna que apliqui)

Finalitzada: No
Resultats i valoració de l’eficàcia de l’actuació
S’ha prioritzat en el desenvolupament del primer any del grau en CAVJA i el desenvolupament final del grau en CDI. el centre disposarà
de més informació per tal de revisar i actualitzar el SAIQU i els seus respectius PEQ.

Responsable i data de la revisió Director de Qualitat d’ENTI-UB

Signatura

76

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 011

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Estat de l’acció

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre: X

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM1505

Revisió i actualització del sistema d’assegurament de la
qualitat (SAIQU)

Fites o indicadors Aprovació
de
Rafel Magrinyà (director de
Data prevista de
de seguiment de l’actualització del SAIQU
Juny 2017
qualitat)
finalització
l’acció
i publicació del mateix

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
la
primera Juny 2017
revisió

(deixar només la columna que apliqui)

Finalitzada: No
Resultats i valoració de l’eficàcia de l’actuació
S’ha prioritzat en el desenvolupament del primer any del grau en CAVJA i el desenvolupament final del grau en CDI. el centre disposarà
de més informació per tal de revisar i actualitzar el SAIQU i els seus respectius PEQ.

Responsable i data de la revisió Director de Qualitat d’ENTI-UB

Signatura

77

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 120

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Estat de l’acció

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre: X

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM1506

Facilitar que el professorat d’ENTI-UB participi en les
activitats formatives de l’ICE.

Fites o indicadors Nombre de professors
Rafel Magrinyà (director de
Data prevista de
de seguiment de que participen en les
Abril 2017
qualitat)
finalització
l’acció
activitats de l’ICE

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
la
primera Juny 2017
revisió

(deixar només la columna que apliqui)

Finalitzada: No
Resultats i valoració de l’eficàcia de l’actuació
ENTI-UB s’ha posat en contacte amb l’ICE. S’ha informat al professorat de la possibilitat d’accedir als diferents cursos oferts per l’ICE
(correu electrònic). Cap professor s’ha matriculat a alguna de les formacions ofertes per l’ICE.

Responsable i data de la revisió Director de Qualitat d’ENTI-UB

Signatura

78

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ ENTI-050

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Estat de l’acció

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre: X

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM1507

Habilitar un espai a la intranet que faciliti el contacte amb
els alumnes, el seguiment de l’acció tutorial i el registre de
les evidències.

Carles
Vilella
(cap Fites o indicadors
Utilització espai intranet Data prevista de Setembre
d’estudis) i Rafel Magrinyà de seguiment de
pel PAT
finalització
2017
(director de qualitat)
l’acció

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
la
primera Juny 2017
revisió

(deixar només la columna que apliqui)

Finalitzada: Si
Resultats i valoració de l’eficàcia de l’actuació
S’ha dissenyat i implementat la intranet pel PAT i també s’ha utilitzar pel seu seguiment.

Responsable i data de la revisió Director de Qualitat d’ENTI-UB

Signatura

79

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ ENTI-050

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Estat de l’acció

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre: X

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM1508

Implantar l’enquesta perquè els alumnes valorin la
satisfacció amb el PAT.

Carles
Vilella
(cap Fites o indicadors Obtenció dels resultats
Data prevista de
d’estudis) i Rafel Magrinyà de seguiment de de l’enquesta sobre el
Juny 2017
finalització
(director de qualitat)
l’acció
PAT

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
la
primera Juny 2017
revisió

(deixar només la columna que apliqui)

Finalitzada: Si
Resultats i valoració de l’eficàcia de l’actuació
S’ha dissenyat i passat per primer cop l’enquesta sobre el PAT.

Responsable i data de la revisió Director de Qualitat d’ENTI-UB

Signatura

80

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 130

Abast

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Prioritat

Estat de l’acció

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Responsable i càrrec

Transversal al centre: X

Codi de la millora

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció

PM1509

Enquestar a l’alumnat perquè es pugui valorar el seu nivell
de satisfacció amb les instal·lacions i el material del centre.

Fites o indicadors Obtenció dels resultats
Rafel Magrinyà (director de
Data prevista de
de seguiment de de l’enquesta sobre les
Juny 2018
qualitat)
finalització
l’acció
instal·lacions i el material

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
la
primera Febrer 2018
revisió

(deixar només la columna que apliqui)

Finalitzada: Si
Resultats i valoració de l’eficàcia de l’actuació
S’ha implantat i passat per primera vegada l’enqueta sobre instal·lacions i material.

Responsable i data de la revisió Director de Qualitat d’ENTI-UB

Signatura

ENTI – centre adscrit a la UB

81

Procés

(caldria indicar a quin
procés del Mapa de processos del
centre pertany)

PEQ 060

Abast

Grau en CDI:

Implica modificació de la memòria (cal aprovació del VR i avaluació d’AQU
Catalunya): si
no X

Origen de la proposta

Codi de la millora

Autoinforme PM2:
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 15-16: X

Responsable i càrrec

Carles
d’estudis)

Prioritat

Alta

Estat de l’acció

Transversal al centre: X

Títol de l’acció de millora i, si escau, la seva descripció
Millora continuada dels programes de les assignatures:

PM1510

Vilella

Mitja X

(cap

Baixa

Fonaments de computadors, Matemàtica discreta i estadística,
Projectes I, Principis de composició i disseny, Disseny
d’interfícies, Metodologies àgils de producció, Projecte III,
Intel·ligència artificial i Mecàniques de joc avançades.

Fites o indicadors Implementació de les
Data prevista de
de seguiment de millores i visibilització de
Juny 2017
finalització
l’acció
les mateixes en les fitxes
Responsable
seguiment
l’acció

del
de Rafel Magrinyà

Data prevista de
la
primera Febrer 2017
revisió

(deixar només la columna que apliqui)

Finalitzada: Si
Resultats i valoració de l’eficàcia de l’actuació
S’ha realitzat les diferents reunions de coordinació amb els professors implicats i els representants dels estudiants i el setembre de 2017
s’han pogut implantar les propostes de millora continuada en les assignatures implicades.

Responsable i data de la revisió Director de Qualitat d’ENTI-UB

Signatura

82

