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1. Presentació del centre
L’Escola de Noves Tecnologies Interactives, centre adscrit a la UB (d’ara endavant “ENTI-UB”) és 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 curs 2013-2014 ENTI-UB implantà al sistema
universitari català el Grau en Continguts Digitals Interactius que fou el primer Grau universitari centrat
en el disseny i creació de videojocs i jocs aplicats. Al llarg d’aquests anys l’oferta ha crescut fins arribar
a l’actual que incorpora el Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (UdG), Grau en Disseny i
Desenvolupament de Videojocs (CITM -UPC), Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs
Aplicats (ENTI-UB), Grau en Disseny, Animació i Art Digital (CITM-UPC), Grau en Disseny i Producció
de Videojocs (Tecnocampus-UPF), Grau en Enginyeria Multimedia – Menció en Videojocs (La SalleURL), Grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs (UVic-UCC) i es preveu pel curs 2019-20 la
implantació del Grau Disseny Digital i Tecnologies Creatives (UdL).
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
l’associació Desarrollo Español de Videojuegos (DEV), que referencia a la consultora Newzoo, la
indústria global del videojoc augmentarà un 8,2% entre 2016 i 2020 i arribarà als 134.5 bilions de dòlars
al 2019, essent la meitat de la facturació relativa al sector dels dispositius mòbils. El sector de l’esport
electrònic està creixent un 26% anual i Europa suposa el 16.3% de tot el mercat mundial; gairebé un
50% de la seva població és “gamer” i Espanya està en el 4art lloc, després de França, Anglaterra i
Alemanya. De fet, plataformes de venda en línia de videojocs com Steam, han passat de 2000 títols
disponibles al 2014 als més de 6000 en catàleg a hores d’ara.
Tal com esmenta el mateix informe de DEV, Catalunya i en particular Barcelona, “...se ha ido
posicionado en los últimos años, a nivel nacional e internacional, como un lugar atractivo para el sector
del videojuego, tanto por su localización geográfica como por haber sabido desarrollar de forma exitosa
un ecosistema que ha alimentado la industria y ha generado casos de éxitos importantes. En este
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sentido, cabe mencionar Social Point, startup catalana que fue adquirida por la estadounidense Take
Two Interactive por 276 millones de dólares. Además, Barcelona ha sido elegida por grandes empresas
y estudios de desarrollo internacionales, que han establecido en la ciudad sus sedes: Ubisoft, Gameloft,
King, Zeptolab, Scopely y Riot Games.”
La gran demanda de mercat (la meitat de les empreses manifesten tenir dificultats per trobar 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 estimada entorn els 925 milions d’euros el
2018 i que s’espera estigui per sobre dels 1000 milions d’euros el 2020), fan dels estudis oferts a ENTIUB una notable oportunitat de present i futur.
El Centre té la seu principal, el Campus Centre (C/ Diputació, 231) i l’ENTI-PRO, per desenvolupar
projectes i TFG) al C/ Baldiri i Reixach, 7. En els Graus en Continguts Digitals Interactius (CDI) i Creació
Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (CAVJA) la docència s’organitza en un grup de matí i un grup
de tarda a cada curs. El primer curs del Grau en Grau en Producció de Música i So per a la Indústria
de l’Entreteniment (PMSIE) iniciat el curs 2018-2019 es desenvolupa en horari de matí i el Màster en
Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals (PECD) a la tarda. Finalment, el Grau en Fisioteràpia
(interuniversitària (UdG – UB)) es duu a terme en l’edifici docent de la Universitat de Barcelona al
Campus de Bellvitge (C/ de la Feixa Llarga s/n. L' Hospitalet de Llobregat). El volum de places de nou
accés, el volum i organització dels recursos humans (tant de Personal Docent i Investigador (PDI) com
de Personal d’Administració i Serveis (PAS)), els respectius horaris de cada titulació i l’estat inicial
d’implantació dels esmentats graus, fan que no hi hagi dificultats coordinatives en la gestió simultània
de les seus, ni des del punt de vista administratiu ni des de l’acadèmic.

OFERTA FORMATIVA
El centre, com un primer pas, desenvolupa cicles formatius de grau superior orientats a la indústria de
l’entreteniment digital amb la voluntat d’oferir una formació professional de qualitat que proporcioni als
alumnes un camp de treball engrescador i la possibilitat d’enllaçar amb l’oferta de graus universitaris
que desenvolupa ENTI-UB. Concretament el CFGS en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
per a videojocs i el CFGS en animació 3D, jocs i entorns interactius.
En el següent quadre es pot consultar l’oferta de titulacions oficials de grau i de màster que hi ha a
ENTI-UB en l’actualitat.
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El Grau en Continguts Digitals Interactius (d’ara endavant “Grau en CDI” o Grau en Continguts
Digitals Interactius”, perfil Developer) ofereix 80 places de nou accés cada curs i va ser el primer
estudi de grau que es va fonamentar en l’ensenyament de la conceptualització, disseny i creació de
jocs, jocs aplicats i videojocs pel que fa a Catalunya; els estudis es van iniciar el curs 2013-2014.
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. No es tracta sols de l’aprenentatge de la programació i el 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. El videojoc es multidisciplinar per definició i requereix del treball entorn eixos diversos:
narrativa, tecnologia, psicologia i art.
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 i cada cop hi ha més empreses
que cerquen gamificar els seus productes o serveis.
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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 aprèn, 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 (perfil 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 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 del primer curs. Aquesta formació permet dissenyar 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.
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.

El Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment ofereix 60 places de nou
accés a partir del curs 2018-2019 i permet a l’estudiant adquirir formació universitària en l'àmbit de la
producció musical i les noves tecnologies musicals, el disseny de so o música així com la seva aplicació
a continguts digitals i altres formes d'entreteniment.
L'objectiu d'aquest grau és dotar els titulats dels coneixements i habilitats per a la producció musical i
el disseny de so, ja sigui en el sector de la publicitat, del cinema, de la televisió o dels videojocs, serious
games, simuladors, aplicacions de mobilitat i animació digital entre d'altres.
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El Grau en Fisioteràpia internacional (100% de la docència en anglès) i interuniversitari (EUSES-UdG
i ENTI-UB) ofereix 60 places de nou accés cada curs.
Es tracta d’una formació orientada a l’aprenentatge dels diferents aspectes de la Fisioteràpia (valoració,
diagnòstic, disseny i desenvolupament de tractaments) treballant en anglès competències transversals
d’excel·lència acadèmica i integració curricular de les noves tecnologies aplicades al món de la
Fisioteràpia. La gamificació s’utilitza cada vegada més per a la promoció de la salut, l’educació sanitària
o la rehabilitació física i cognitiva. Especialment, aquesta tècnica influeix sobre el comportament i la
conscienciació dels afectats de determinades malalties per ajudar a millorar la seva qualitat de vida.
El Grau aprofita les sinergies entre l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES-UdG) i l’Escola
de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), les dues universitats que imparteixen conjuntament el
grau, per integrar les noves tecnologies al món de la Fisioteràpia.
La formació està enfocada a més dels aspectes propis de la fisioteràpia, a l’adaptació d’eines
tecnològiques per a poder desenvolupar tractaments innovadors, que a més millorin l’eficàcia dels
diagnòstics i els resultats terapèutics dels pacients. En el grau s’inclou formació pel disseny i
desenvolupament d’eines informàtiques interactives i aplicacions per a dispositius mòbils per tal de
complementar la tasca de fisioterapeuta, englobant la totalitat d’àrees d’actuació: tant l’avaluació, com
la diagnosi i el tractament.

A nivell de màster ENTI-UB ofereix el Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals
(d’ara endavant “Màster en PECD” o perfil Producer). Aquest màster oficial té 30 places de nou
accés i un volum creditici de 60 ECTS. La finalitat del mateix és l'adquisició per part de l'estudiant d'una
formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica i professional,
així com la promoció de la iniciació en tasques investigadores en l'àmbit de la producció de continguts
digitals interactius i en emprenedoria en el sector.
És un Màster que es centra en el perfil Producer de la indústria digital. En el màster s’inclou formació
sobre diferents models de negoci, gestió de projectes, aspectes legals com la propietat intel·lectual, la
monetització del producte i el màrqueting digital. A més d’aquest continguts el Màster en Producció i
Emprenedoria de Continguts Digitals incorpora àmbits de treball per la millora de la capacitat creativa
i executiva del Producer com tecnologies digitals, gamificació o usabilitat avançada.

Vídeo promocional del Màster en PECD: youtube
L'adreça web del centre és: http://enti.cat/
La informació sobre la presentació del centre es pot trobar específicament a:
https://enti.cat/qui-som/ i https://enti.cat/campus-enti/

7

La informació sobre el Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals es pot trobar
específicament a: https://enti.cat/course/master-en-produccio-i-emprenedoria-de-continguts-digitals/,
https://enti.cat/course/master-en-produccio-i-emprenedoria-de-continguts-digitals/#info,
https://enti.cat/course/master-en-produccio-i-emprenedoria-de-continguts-digitals/#assignatures

i

https://enti.cat/course/master-en-produccio-i-emprenedoria-de-continguts-digitals/#acces.

La memòria Oficial de verificació del Títol va obtenir informe favorable el 15 de juny de 2016 i es va
implantar el màster a la Universitat de Barcelona el curs 2017-2018 i encara no s’ha modificat.

L’anàlisi respecte als nombre d’estudiants del Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts
Digitals s’ha desenvolupat per primer cop el curs 2017-18 perquè no es va oferir el 2016-17 tenint en
compte la data de verificació i el moment d’implantacions dels diferents graus d’ENTI-UB.
El nombre d’estudiants matriculats en el Màster en PECD ha estat de 10; tot i que el volum és del 33%
de la capacitat del mateix es considera positiu tenint en compte que és la primera edició del mateix i
que no hi ha hagut estudiant dels propi centre matriculats en el màster; sols hi ha tingut accés a nivell
intern els alumnes de la primera promoció del Grau en CDI (la més petita de totes 52 alumnes dels
quals se’n van graduar 19) que tenen un perfil més proper a l’enginyeria (desenvolupador) i amb menys
orientació a la producció i l’emprenedoria. Encara no hi ha egressats del Grau en CAVJA. El 60% dels
estudiants han estat estrangers, un 30% provenen d’estudis propers a l’enginyeria (tots nois) i un 70%
d’estudis més propers a l’àrea artística i de producció de continguts digitals. El 40% són noies que tenint
8

en compte l’àmbit de coneixement és una dada molt bona, ja que la presència femenina és molt petita
en el sector dels videojocs.

Aquest curs 2017-18 s’ha graduat la primera promoció del Màster en PECD d’ENTI-UB. El número de
graduats ha estat de 8; sols no s’ha graduat dos alumnes, un dels quals es va matricular a temps parcial.

El curs 2017-18, 11 professors han impartit classes al màster. Els percentatges entre homes i dones
han estat d’un 55,55% d’homes i un 45,45% de dones. Aquestes dades tant properes a la paritat entre
els dos sexes, tenint en compte l’àmbit de coneixement és extraordinària tal com s’ha comentat pel que
fa als estudiants, ja que la presència femenina és molt petita en el sector dels videojocs.
En l’estàndard 4 d’aquest informe es poden consultar les diferents tipologies de professorat existent en
el centre i comprovar que ENTI-UB compleix amb els percentatges de doctors establerts en la normativa
vigent.

Estretament lligat a la indústria del videojoc
Gran part del professorat d’ENTI-UB, especialment en els darrers cursos de grau i al màster, està
vinculat professionalment a la indústria del Videojoc i dels Serious Games. Això garanteix l’actualització
permanent dels continguts i de les eines narratives, estètiques, psicològiques i tecnològiques. També
suposa una millor garantia d’inserció laboral un cop acabats els estudis.
Professionals d’àmbits com el màrqueting, la gestió de projectes, el texturat 2D, el modelatge 3D, l’art
conceptual, de tècniques com el “matte painting”, del “rigging”, l’animació 2D i 3D, la programació a
baix i alt nivell, la Realitat Virtual, l’Augmentada, la Música per a l’Entreteniment els efectes de so, la
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Psicologia conductual i el Disseny de Jocs, la Matemàtica Algebraica i el Càlcul Numèric, la Propietat
Intel·lectual, la Física que permet animacions automàtiques, la monetització i els plans de negoci, la
narrativa i el guió, etc.

Aquest professorat forma part de les classes teòriques i de les pràctiques, de les ponències magistrals
i de les mentories als tallers de co-creació, i també de les tutories relatives als treballs finals de grau i
màster, que tenen un enfoc empresarial real. Es situen a tot tipus d’empreses del sector (videojocs,
jocs aplicats de tipus exergames, games for Health, newsgames, edugames, Gamificació, tecnologies
immersives i entreteniment temàtic).
A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que han liderat projectes de
recerca potents i aplicats en l’àmbit, com varen ser JamToday i GameBIZ. Gràcies a ambdós es disposa
de connexions poderoses amb professionals dels videojocs de Dinamarca, Holanda, Àustria, Regne
Unit, Itàlia, França, Bèlgica, entre d’altres.
Finalment, en el camp de la ciència i la tecnologia aplicades a la salut i l’esport ja fa 3 anys que ENTIUB ofereix en conveni amb Harvard Medical Faculty Physicians el curs de Serious Games for Health
& Sport. L'objectiu d'aquesta formació és promoure el coneixement de l'impacte dels Serious Games
en la salut i l'esport, dotant els professionals de les millors estratègies i exemples de disseny,
implementació i avaluació dels serious games en el sector de la salut i l'esport. Complementàriament
els Drs. Yuri Quintana (Harvard) i Òscar García (ENTI-UB) van escriure el primer llibre en espanyol
sobre “Serious Games for Health – mejora tu salud jugando”.
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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

Grau en Fisioteràpia
(interuniversitari UdG – UB)

2503269

03/08/2015

Màster en Producció i
Emprenedoria de Continguts
Digitals

4315822

20/07/2016

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:
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Titulació

Màster en Producció i Emprenedoria de
Continguts Digitals

Descripció de la proposta de modificació
En base a l’informe de seguiment del Màster en
PECD:
1.- Programar l’assignatura Motor de joc i art
avançats (6 ECTS) dintre de la matèria
Tecnologia de la innovació enlloc de
l’assignatura Narrativa transmetia dintre de la
matèria Art, disseny visual i creativitat que
deixen d’existir.
2.- Ajustar el nom de la matèria de Tecnologia
de la innovació pel de Tecnologia i art per a la
innovació (seguiment).
Programar l’assignatura Pla de preproducció (3
ECTS) i reduir de 6 ECTS a 3 ECTS
l’assignatura de Monetització i nous models de
negoci digitals dintre de la matèria Estratègia i
gestió de negoci.
3.- Fer les següents modificacions temporals
(seguiment):
• Tendències en el context de l’economia
digital (de 1r semestre a 1r i 2n
trimestre)
• Motor de joc i art avançats (nova
assignatura de 1r trimestre)
• Pla de preproducció (nova assignatura
de 1r trimestre)
• Monetització i nous models de negoci
digitals (de 1r semestre a 2n trimestre)
• Gestió de projectes de l’economia digital
(de 1r semestre a 2n trimestre)
• Habilitats directives (de 2n semestre a
2n trimestre)
• Totes les assignatures optatives (de 2n
semestre a 1r o 2n trimestre)
• Emprenedoria en el context de
l’economia digital (de 1r semestre a 3r
trimestre)
• Treball Final de Màster (TFM) (de 2n
semestre a 3r trimestre)
4.- Incorporar les competències específiques
CE7 i CE8 a l’assignatura Tendències en el
context de l’economia digital de la matèria
Tecnologia de la innovació (seguiment).
5.- Incorporar a la memòria 3 assignatures
optatives de 6 ECTS: Programació backend as
a server, Rigging i skinning avançats i
Practiques externes (seguiment).

c) Taula indicant les dades analitzades per a cada titulació segons la seva situació i
que es presenten en aquest informe de seguiment:
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Titulació
Grau en
Continguts
Digitals
Interactius
Grau en Creació
Artística per a
Videojocs i Jocs
Aplicats
Màster en
Producció i
Emprenedoria de
Continguts
Digitals

En procés
d’acreditació

Exclusivament
el Pla de
Millores (PM)

Seguiment un
curs + PM

Seguiment dos
cursos + PM

X

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 4 de març de 2019.
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.
La Junta de Govern del centre va aprovar l’informe de seguiment en la sessió 2 de 6 de març de 2019.
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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
•
Producció i Emprenedoria de Continguts Digital

Web de qualitat ENTI-UB

EUC Informes (AQU)
3.1.2

Informes de verificació i modificació (si escau)
•
Producció i Emprenedoria de Continguts Digital

Web de gestió dels ensenyament
(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 la titulació de MPECD (Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts
Digitals), tal com s’especifica a l’apartat 1. Presentació del centre.
Com a evidències es presenten les memòria original i el corresponent informe de verificació.
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 aquest primer any d’implantació, tot i que un 30% provenen d’estudis propers a l’enginyeria i un 70%
d’estudis més propers a l’àrea artística i de producció de continguts digitals i que el 60% dels estudiants
han estat estrangers no s’observa la necessitat de cursar complements formatius.
Si que s’observa, per aconseguir una adquisició òptima d'una formació avançada, de caràcter
multidisciplinari, orientada al disseny i implantació de models de negoci, gestió de projectes, tecnologia
per a la innovació, monetització del producte i màrqueting digital que millori la capacitat creativa i
executiva dels estudiants, la necessitat d’incorporar les següents propostes de millora:
Proposta de millora PM 1709. Programar l’assignatura Motor de joc i art avançats (6 ECTS) dintre de
la matèria Tecnologia de la innovació, tenint en compte el perfil d’accés del màster, enlloc de
l’assignatura Narrativa transmetia dintre de la matèria Art, disseny visual i creativitat que deixen d’existir
(modificació).
A més, ajustar el nom de la matèria de Tecnologia de la innovació pel de Tecnologia i art per a la
innovació (seguiment).
Proposta de millora PM 1710. Programar l’assignatura Pla de preproducció (3 ECTS) i reduir de 6 ECTS
a 3 ECTS l’assignatura de Monetització i nous models de negoci digitals dintre de la matèria Estratègia
i gestió de negoci per millorar l’organització dels continguts i el desenvolupament temporal del màster
(modificació).
Proposta de millora PM 1711. Per millorar l’adquisició de les competències es proposa passar d’una
organització semestral a una de trimestral, mitjançant la següent reorganització (seguiment):
- Tendències en el context de l’economia digital (de 1r semestre a 1r i 2n trimestre)
- Motor de joc i art avançats (nova assignatura de 1r trimestre)
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- Pla de preproducció (nova assignatura de 1r trimestre)
- Monetització i nous models de negoci digitals (de 1r semestre a 2n trimestre)
- Gestió de projectes de l’economia digital (de 1r semestre a 2n trimestre)
- Habilitats directives (de 2n semestre a 2n trimestre)
- Totes les assignatures optatives (de 2n semestre a 1r o 2n trimestre)
- Emprenedoria en el context de l’economia digital (de 1r semestre a 3r trimestre)
- Treball Final de Màster (TFM) (de 2n semestre a 3r trimestre)
Proposta de millora PM 1712. En base a la reorganització de continguts i assignatures desenvolupades
en les PM 1709 i PM1710, incorporar les competències específiques CE7 i CE8 a l’assignatura
Tendències en el context de l’economia digital de la matèria Tecnologia de la innovació (seguiment).
Proposta de millora PM 1713. Incrementar l’oferta optativa amb 3 assignatures: Programació backend
as a server (6 ECTS), Rigging i skinning avançats (6 ECTS) i Practiques externes (6 ECTS) per oferir
a l’alumnat una major vinculació a la realitat professional del sector.
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
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El perfil d’entrada recomanat pel màster en PECD és múltiple atès que es tracta d'emprendre d'una
banda i de treballar en grups multidisciplinaris per una altra. Múltiples perfils sumen més i ajuden a
pensar "diferent" i per tant a innovar en la conceptualització de nous productes o serveis digitals. Per
tant, els perfils recomanats per a aquesta titulació són variats: estudiants amb coneixements bàsics
d'Art, Humanitats, Enginyeria, Món Empresarial, Màrqueting i / o Continguts Digitals Interactius al nivell
que es tracten en els diversos graus existents al respecte. És interessant tenir, com a mínim,
coneixements de Llengua Anglesa a nivell B1 (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües).
El perfil dels estudiants de la primera promoció del màster s’adiu al previst en la memòria de verificació.
Hi ha alumnes proviments de l’àmbit, del cinema, de la música, del periodisme, de la enginyeria
multimèdia i tecnologia de xarxes informàtiques.
El percentatge d’accés en primera opció és del 100% i tot i que s’han cobert un terç de les places de
nou accés es fa una valoració positiva de les dades de la primera promoció del màster en PECD
sobretot pel que fa a l’interès generat en estudiants internacionals i en nacional externs al centre.

1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
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 la comissió d’ordenació acadèmica. 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:

Calendari acadèmic publicat al Moodle:
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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 Màster.
ENTI-UB té implantada la intranet en la plataforma Moodle. Totes les assignatures hi tenen presència.
És una eina ben valorada per tota la comunitat, professors i estudiants, perquè permet una interacció i
seguiment constant. Tot i que la valoració de l’eina pel que fa al dia a dia és positiva, la coordinació
entre aquesta eina docent i l’aplicatiu informàtic de gestió acadèmica pot ser més fluid. Per tal
d’optimitzar la coordinació entre l’activitat docent i la gestió acadèmica (sobretot pel que fa al procés de
matriculació i l’exportació de la qualificació final i gestió d’expedients) durant el curs 2017-18 s’han
estudiat diferents possibilitats per tenir integrats els dos aplicatius i es proposa començar a utilitzar el
curs 2018-19 una nova eina que permet una gestió integral de la docència i la gestió acadèmica i
administrativa (Classlife) (Proposta de Millora 1701 – PM1701).
Val la pena fer notar que el centre docent articula mecanismes de coordinació docent tals com:
- Les diferents reunions del claustre d’estudis (mínim dos a l’any) de cada grau o màster.
- Reunions setmanals de la comissió d’ordenació acadèmica a cada un dels estudis amb la
participació del cap d’estudis, el director de la titulació 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 Màster.
- Reunions anuals d’anàlisi dels continguts curriculars per evitar solapaments i descoordinacions
entre assignatures (punt 6.1 de l’Estàndard 6). Durant el curs el cap d’estudis i el director de la
titulació 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 desenvolupament òptim de la titulació i el no solapament de continguts concretades
en els propostes de millora PM 1709, PM 1710, PM 1711, PM 1712 i PM 1713.
1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació.
17

Tenint en compte que s’apliquen les normatives academico-docents en vigor a la Universitat de
Barcelona per indicació del vicerectorat, 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

3.2.3

Web de la titulació Màster en PECD
•
Accés al Grau
•
Pla d’estudis

Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts
Digitals
Accés a MPECD
Assignatures

3.2.4

Web del SAIQU

Agència de Polítiques i de Qualitat UB
Web Qualitat d'ENTI-UB

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu.
La 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:
- Informació general
- Requisit d'accés
- Perfil de competències
- Preinscripció / Matrícula
Durant el curs 2017-2018 s’ha detectat que la pàgina web d’ENTI tenia certs aspectes millorables;
entre ells, el disseny (més actual i atractiu per als futurs estudiants), la gestió de les notícies i la
organització de les diferents àrees temàtiques. També es fa aconsellable un canvi de servidor que
permeti un funcionament més àgil i la implantació de noves eines (Proposta de Millora 1702 –
PM1702). Durant el curs 2018-19 s’han reorganitzat els continguts de la plana web d’ENTI i s’han
dissenyat els requeriments tecnològics de les propostes de millora aprovades en aquest
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autoinforme d’acreditació (en el moment de redactar-se l’informe la nova web ja està en
funcionament).
A més a més, s'ha procedit a la migració del servidor anterior a un servidor virtual amb dedicació
exclusiva a la web del centre.
Informació de la titulació MPECD

Pel que fa a informació més general relacionada amb el centre docent, a partir del web d’ENTI-UB es
pot accedir a informació més general com la informació acadèmica (plans d’estudis, guies docents de
les assignatures, accés, tràmits, etc.), informació de pràctiques en empresa, treballs finals de grau i
màster així com els documents i els enllaços referents a normativa i qualitat.
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La informació relativa al màster es pot trobar a l’enllaç Màster en Producció i Emprenedoria de
Continguts Digitals del web de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives adscrita a la UB, trobem tota
la informació sota l’apartat “Màsters” a www.enti.cat.

Els futurs estudiants poden accedir a informació descriptiva general, breu i sintètica amb referents per
poder demanar més informació:
-

Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals
http://enti.cat/faq/
https://enti.cat/blog/

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):
-

https://enti.cat/course/master-en-produccio-i-emprenedoria-de-continguts-digitals/#acces
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/acces_preinscripci
o/acces_preinscripcio.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/P/M1901/inde
x.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
(fins al curs 2017-18) 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 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: https://enti.cat/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 “Qualitat” publica informació completa relacionada amb els
indicadors de tots els seus ensenyaments oficials a l'enllaç: https://enti.cat/qualitat/.
Es comunica als diferents grups d’interès a través de la intranet les novetats i/o actualitzacions de
calendaris, horaris, normatives, sessions informatives de mobilitat, optativitat, accés a beques, etc.
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.
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Igualment, l’informe de seguiment dels cursos anteriors és accessible a la intranet d’APQUP i a
https://enti.cat/qualitat/.

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: https://enti.cat/qualitat/.

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i
l’acreditació de 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:
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El SAIQU específic d’ENTI-UB és públic i accessible en el següent enllaç del web del centre.
Els mecanismes articulats (PEQ ENTI-140) per donar a conèixer les actualitzacions referents a
- Política i objectius de qualitat del centre
- Informació sobre la Comissió de Qualitat
- Informació sobre el mapa de processos del SAIQU
- Els procediments del SAIQU (PEQs)
- Les memòries de verificació
- Els informes de seguiment
- Indicadors i dades rellevants per l’avaluació dels ensenyaments
als principals grups d’interès són:
✓
✓

Pública a l’apartat de Qualitat de la web.
Notícia a la plana web i/o correu electrònic als membres de l’Escola (PDI, PAS, estudiants).
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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 al web de Qualitat d’ENTI-UB

3.3.4

Pla de millora del centre

Enllaç al web de Qualitat d’ENTI-UB

3.3.5

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

Gabinet tècnic del rectorat (UB)
Annexos Estàndard 3

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

La UB té el seu sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU en endavant) i, a través de
l’agència de polítiques i de qualitat (APQUB en endavant) dona suport als centres per elaborar la seva
política i objectius de qualitat, així com les responsabilitats en la garantia de la qualitat dels
ensenyaments en el SAIQU dels centres docents.
Dins d'aquest context, ENTI-UB ha dissenyat i aprovat la seva Política de qualitat i el Manual de Qualitat
on es defineixen els processos que en formen part.
 Política de Qualitat
 Manual de Qualitat
 Processos de qualitat
Revisió i millora
PEQ ENTI-011 Revisió del sistema d’assegurament intern de la qualitat
Processos estratègics
PEQ ENTI-010 Definició de la política i els objectius de qualitat del centre
PEQ ENTI-020 Gestió dels programes formatius en el marc VSMA
Processos clau
PEQ ENTI-060 Desenvolupament de l’ensenyament
PEQ ENTI-030 Accés, admissió i matrícula d’estudiants
PEQ ENTI-050 Orientació a l’estudiant
PEQ ENTI-070 Gestió de les pràctiques externes
PEQ ENTI-075 Gestió del TFG /TFM
PEQ ENTI-080 Gestió dels estudiants entrants (mobilitat in)
PEQ ENTI-090 Gestió dels estudiants sortints (mobilitat out)
Processos de suport
PGQ ENTI-030 Captació, gestió, avaluació, promoció i reconeixement del personal
PGQ ENTI-040 Gestió de la formació del personal
PEQ ENTI-110 Gestió dels recursos materials i serveis
PGQ ENTI-011 Gestió documental
Resultats
PEQ ENTI-100 Consultes, queixes, reclamacions i suggeriments
Comunicació
PEQ ENTI-140 Publicació d’informació sobre titulacions

25

La Junta de Govern d’ENTI-UB designa el/la Director/a del SAIQU de l’Escola (en endavant DSAIQU)
que s’encarrega que s’estableixin, implantin i mantinguin els processos necessaris per al
desenvolupament del SAIQU del centre i informa l’equip directiu d’ENTI-UB sobre l’acompliment del
SAIQU i de qualsevol necessitat de millora.
APQUB dóna suport al procés d’implantació, revisió i millora del SAIQU dels centres de la Universitat,
aportant documentació genèrica i col·laborant en la seva revisió i seguiment.
Des de la implantació de les titulacions a ENTI-UB fins a l’actualitat, s’han assolit els objectius següents:
- Definir i aprovar la política de qualitat d’ENTI-UB, aprovada per Junta de Govern el 20/12/2018
(Documents CAI a Classlife d’ENTI-UB).
- Dissenyar, aprovar i implantar el Manual de qualitat d’ENTI-UB, aprovada per Junta de Govern el
21/12/2018. El disseny del SAIQU es va fer prenent com a base el model d’assegurament de la qualitat
de la UB i adaptant-lo a les característiques pròpies d’ENTI-UB i les seves titulacions.
- Crear un espai web on fer públics els documents relacionats amb el seguiment de la qualitat d’acord
amb les directrius d’AQU Catalunya): https://enti.cat/qualitat/
Els processos del SAIQU han permès fer un seguiment acurat de les nostres titulacions. La informació
qualitativa, derivada d’aquest sistema, ens ha aportat les dades necessàries per poder analitzar el
desenvolupament de les mateixes.
En l’actualitat ENTI-UB ja disposa d’un nou SAIQU tenint en compte que un dels aspectes fundacionals
del centre va ser el desenvolupament d’estudis universitaris de qualitat. Fruit d’aquesta voluntat el
centre va implementar el SAIQU que ha permès l’obtenció dels informes favorables d’avaluació dels
títols que hi ha actualment implantats:

Denominació
GRAUS
Grau en Continguts
Digitals Interactius
Grau en Creació
Artística
per
a
Videojocs i Jocs
Aplicats
Grau en Fisioteràpia
Grau en Producció
de Música i So per a
la
Indústria
de
l’Entreteniment
MÀSTERS
Màster en Producció
i Emprenedoria de
Continguts Digitals

Dates Informes d’avaluació externa de les titulacions
Verificació
Autorització Seguiment
Última
(si n'hi ha)
Modificació
25/09/2013

28/04/2014

17/01/2017

31/05/2017

03/08/2015

29/06/2018

20/07/2016

29/06/2018

Acreditació

05/06/2018

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i
l’acreditació de les titulacions.
ENTI-UB va implantar el Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals en el marc de
l’antic SAIQU del centre. Els preceptes generals i els processos del SAIQU de la UB són d’aplicació a
ENTI-UB i s’han adaptat 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.
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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.
Per tal de dur a terme aquestes funcions la CQ de centre docent està formada per:
• Delegat del Rector de la UB pels Centres Adscrits: Dr. Gaspar Roselló
• Director 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 del SAIQU: 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 cap
d’estudis, dels director de grau, de la responsable de secretaria acadèmica, de l’Agència de Polítiques
i de Qualitat de la Universitat de Barcelona (APQUB) així com altre personal vinculat al centre i
involucrat en el desenvolupament i recollida d’evidències dels diversos processos.
➢ Disseny i aprovació de les titulacions
El nou SAIQU d’ENTI-UB incorpora el procés “Gestió dels programes formatius en el marc de la
Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA)” (PEQ ENTI-020) en què es descriuen els
mecanismes implantats per assegurar la participació de tots els grups d’interès en el disseny i aprovació
dels programes formatius amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat de les noves propostes de
titulació. Els mecanismes posats en marxa permeten el disseny i aprovació dels programes formatius,
amb l’objectiu de mantenir i renovar adequadament l’oferta de la universitat, i en concret, la del centre.
En la darrera programació acadèmica del centre, corresponent al curs 2017-2018, es va presentar a
avaluació el Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment; la proposta va
superar l’avaluació d’AQU Catalunya i el curs 2018-2019 ja s’està implantant.
➢ Seguiment i millora contínua de les titulacions
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El procés PEQ ENTI-020 “Gestió dels programes formatius en el marc de la Verificació, Seguiment,
Modificació i Acreditació (VSMA)” del SAIQU del centre descriu la sistemàtica per realitzar el seguiment
periòdic de les titulacions. La finalitat d’aquest seguiment és detectar i identificar punts forts i febles i
proposar accions de millora que garanteixin la qualitat dels programes formatius.
El responsable de portar a terme el seguiment de la qualitat del conjunt de titulacions d’ENTI-UB, dels
processos del SAIQU, així com dels aspectes globals de qualitat que afecten tota l’Escola, és el/la
DSAIQU d’ENTI-UB.
Per a portar a terme el seguiment de les titulacions, el/la Cap d’Estudis, el/la Director/a de la Titulació i
el DSAIQU compten amb el suport de les unitats i responsables dels processos analitzats en el
seguiment de la titulació i l’APQUB.
Al llarg del curs, la secretaria acadèmica i la comissió d’ordenació acadèmica s’encarrega de recopilar
i tractar, si cal, la informació i dades necessàries per a portar a terme el seguiment de la qualitat de les
titulacions de l’Escola. El/la DSAIQU seguint el treball de la comissió d’ordenació acadèmica, la
comissió de qualitat i el director de titulació elabora l’informe anual de seguiment de les titulacions. La
UB disposa d’un sistema d’informació de dades de la Universitat que es mostra públicament en l’espai
VSMA; ENTI-UB ha incorporat i adaptat el sistema d’informació de dades de la UB a les necessitats del
centre.
L’experiència dels darrers anys demostra que el SAIQU constitueix una bona eina per identificar
aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua. El procés de
seguiment de les titulacions ajuda als directors de grau a avaluar i retre compte dels resultats de les
mateixes mitjançant l’anàlisi d’indicadors concrets. Aquest procés facilita l’elaboració dels informes de
seguiment que permeten fer una anàlisi global de desenvolupament de les titulacions i de l’Escola. El
resultat final és el pla de millora de centre que facilita la millora contínua de les titulacions i la detecció
de possibles modificacions de la memòria.
Per a l’elaboració dels informes de seguiment també es tenen en compte les propostes de millora i
recomanacions indicades en els diferents informes d’avaluació rebuts.
Els informes de seguiment de les titulacions i els autoinformes d’acreditació es presenten a la Junta de
Govern per a la seva aprovació, òrgan en el qual participen els càrrecs directius del centre i els
representants de la UB.
El PEQ ENTI-020 descriu el procediment a seguir en cas que del procés de seguiment de les titulacions
se’n derivi una modificació de la Memòria verificada.
També cal tenir en compte, tal com s’ha exposat en el punt 1.4 de l’Estàndard 1, que ENTI-UB té
implantats com a mecanismes de coordinació docent els claustres, les reunions periòdiques de la
comissió d’ordenació acadèmica i les reunions anuals d’anàlisi de continguts curriculars per evitar
solapaments i descoordinació entre assignatures (punt 6.1 de l’Estàndard 6).
➢ Acreditació de titulacions
El procés PEQ ENTI-020 “Gestió dels programes formatius en el marc de la Verificació, Seguiment,
Modificació i Acreditació (VSMA)” descriu el procés d’acreditació de les titulacions. Fins al curs 20172018 no s’ha realitzat cap procés d’acreditació.
3.2. El SGIQ 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. Aquests instruments es defineixen,
quan n'hi ha, en cada un dels processos del SAIQU i se’n fa el seguiment i anàlisi dels resultats en el
marc del procés del SAIQU PEQ ENTI-020 “Gestió dels programes formatius en el marc de la
Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA)”.
També, com a instrument de recollida de la satisfacció, es té en compte la informació recollida en el
procés de Consultes, queixes, reclamacions i suggeriments (PEQ ENTI-100) i les aportacions rebudes
a través de la bústia de contacte del centre. ENTI-UB recull la satisfacció dels diferents grups d’interès
principalment a inici de curs i a final de cada semestre; també es recull la satisfacció al final d’algunes
accions concretes; l’ús d’enquestes virtuals però, en la majoria de casos de manera presencial

28

garanteix un índex de resposta adequat; aquest aspecte augmenta la validesa de les enquestes i de
les accions de millora adoptades després del seu anàlisi. El volum d’alumnat que té el centre i la
possibilitat que tenen els mateixos per exposar qualsevol situació a secretaria acadèmica i a l’equip de
direcció fa que la bústia no s’hagi utilitzat; ja sigui a través de secretaria o de l’equip de direcció, la
queixa, reclamació o suggeriment es fa arribar a l’òrgan o persona responsable i aquest/a respon si
correspon i es té en compte en el procés de seguiment de la titulació. En aquest sentit, el curs 2017-18
el cap d’estudis ha rebut i resolt per escrit 13 sol·licituds relacionades amb l’avaluació i la permanència
en estudis de grau fonamentalment (6 sobre l’avaluació, 6 sobre permanència i 1 sobre pràctiques
externes extracurriculars).
Actualment el centre compta amb els següents instruments per a la recollida d’informació relacionada
amb la satisfacció del diferents grups d’interès:
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Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès
Id.

Instrument /
Mecanisme (1)

Dimensions o ítems de
satisfacció inclosos

Abast

Format

Periodicitat

Últimes
dades
disponibles

Participació
201620172015-16
17
18

Estudiants
"PROFESSORAT"
ENQUESTA
ASSIGNATURA

●Actuació
professorat

ENQUESTA
ASSIGNATURA
PE-ENQUESTA
ASSIGNATURA GRAU
TFG-ENQUESTA
ASSIGNATURA GRAU
Serveis, activitats i
instal·lacions d’ENTIUB
Enquesta de satisfacció
dels estudiants amb el
PAT

docent

del

Grau i
Virtual
Màster

Quadrimestral

Últim curs
finalitzat

X

X

X

●Experiència
educativa
●Altres dimensions del
programa formatiu i serveis
(2)

Grau i
Virtual
Màster

Quadrimestral

Últim curs
finalitzat

X

X

X

●Execucions clau

Grau

Virtual

Anual

--

X

X

●Execucions clau

Grau

Virtual

Anual

--

X

X

●Execucions suport

Grau i
Virtual
Màster

Anual

Últim curs
finalitzat

--

X

X

●Altres dimensions del
programa formatiu i serveis
(2)

Grau

Virtual

Anual

Últim curs
finalitzat

--

X

X

●Estructura
del
pla
d’estudis (matèries i el seu
pes).
●Perfil de competències
(resultats d’aprenentatge
previstos) de la titulació.
●Perfil dels estudiants que
han accedit a la titulació.
●Organització
del
desplegament
del
pla
d’estudis (grups, horaris,
etc.).
Grau
●Coordinació docent i la
comunicació
interna.
●Metodologies docents i
les estratègies d’avaluació.
●Recursos
docents
disponibles.
●Treball i la dedicació dels
estudiants.
●Resultats
de
l’aprenentatge
obtinguts
pels estudiants.

Virtual

Anual

Últim curs
finalitzat

--

X

X

2014

--

--

--

Últim curs
finalitzat

--

--

--

2014

--

--

--

Últim curs
finalitzat

--

X

X

Últim curs
finalitzat
Últim curs
finalitzat

Professorat i responsable de la titulació

Enquesta de satisfacció
de professorat pròpia
d’ENTI-UB

Ocupadors
●Convenis de pràctiques
●Perfil
dels
graduats
●Relacions
universitat/ocupadors.

Grau i
Virtual
Màster

Enquesta de satisfacció
dels titulats de grau
(AQU Catalunya)

●Formació rebuda
●Experiència
educativa
●Altres dimensions del
programa formatiu i serveis
(2)

Grau

Virtual

Enquesta
d'inserció
laboral als graduats i
graduades
(AQU Catalunya)

●Formació
rebuda
●Ocupació i la satisfacció Grau
de l’ocupació.

Virtual

Enquesta de titulats pròpia d’ENTI-UB

●Formació
rebuda
●Ocupació i la satisfacció Grau
de l’ocupació.

Telefòni
ca

Estudi
d’Ocupadors
(AQU Catalunya)
Graduats

Anual

Llegenda:
(1) Cal identificar l’enquesta o els altres procediments emprats, com per exemple grups de discussió, informes de comissions,
etc.
(2) Inclou: PAT, serveis d’orientació professional, serveis bibliotecaris, instal·lacions docents i altres serveis especialitzats.

Els resultats de totes les enquestes s'incorporen al procés PEQ ENTI-020 Gestió dels programes
formatius en el marc de la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA). La satisfacció dels
diferents agents d’interès s’analitza a l’estàndard corresponent, depenent de l’aspecte valorat.
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La participació actualment és molt bona, essent igual o superior al 66% en la majoria de les enquestes
(la participació en les enquestes a nivell de centre ha de millorar ja que en algunes ocasions el
percentatge de resposta és proper al 25%); finalment el percentatge de participació en l’enquesta sobre
instal·lacions, activitats i serveis ha estat del 27,47% a nivell de centre). S’entén que això és degut al
volum d’alumnes del màster i a que tot i ser enquestes virtuals s’ha facilitat un horari i espai per poderles respondre en el propi centre. Tot i els índex de resposta elevats en la majoria d’enquestes cal
treballar per millorar de la participació dels diferents col·lectius i per aquest motiu ENTI-UB analitzarà
el protocol pel desenvolupament de les enquestes de satisfacció adreçades a estudiants (proposta de
millora 1703 – PM1703). L’objectiu és donar coherència al procés, optimitzar el nombre d’enquestes
per recollir informació rellevant, simplificar i informatitzar el procés de recollida de dades, i calendaritzar
adequadament cada enquesta a més de fomentar la participació. El curs 2018-19, les enquestes ja es
passaran amb la nova eina (classlife), de forma que l’accés sigui més intuïtiu i l’obtenció dels resultats
sigui més automàtica (l’eina genera un excel per assignatura i professor amb les estadístiques ja fetes).

Pel que fa al procés de recollida dels resultats, cal destacar la implicació de secretaria acadèmica i
l’equip de direcció del grau en la utilització del sistema d’enquesta que facilita la resposta, la recollida
de resultats i l’anàlisi dels mateixos per a la gestió universitària.
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 de la web https://enti.cat/qualitat/ (Al curs 2017-2018 sota de Màster
en Produccó i Emprenedoria de Continguts Digitals: “Taules i gràfics Màster en PECD” i “Pla de
millora”).
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3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a
la seva millora continuada.
La revisió i actualització del SAIQU es realitza seguint el procés PEQ ENTI-011 “Revisió del sistema
d’assegurament intern de la qualitat”. L’objectiu d’aquest procés és establir les activitats per definir,
revisar i millorar el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del centre.
L’equip de direcció del centre és el responsable de portar a terme les revisions del SAIQU. Aquestes
revisions han de permetre comprovar el grau de compliment dels processos i els resultats dels
indicadors, així com l’adequació del SAIQU per a la millora contínua de les titulacions. Tots els agents
d’interès de l’Escola estan implicats en la realització d’activitats relacionades amb el SAIQU; és per això
que tots poden realitzar propostes de millora.
El seguiment del SAIQU queda recollit en l’informe anual de seguiment, que conté un apartat
específicament dedicat a la valoració del desenvolupament del SAIQU i de la seva utilitat per al
seguiment de les titulacions del centre i per a la identificació d’àrees de millora. Les propostes de millora
de la revisió del SAIQU s’incorporen també en el pla de millora de l’informe anual de seguiment del
centre. La responsabilitat del seguiment de la implantació de les propostes de millora detectades recau
en el DSAIQU.
ENTI-UB va iniciar el curs 2017-2018 la revisió del seu propi SAIQU a partir del model global, adaptantlo a les particularitats del centre. Aquesta revisió es va portar a terme tenint en compte l’estat
d’actualització del SAIQU i el calendari d’acreditació de titulacions.
Així, fins al moment, s’ha redactat la Política de qualitat i el Manual de Qualitat i, a nivell de processos,
a més dels processos “PEQ ENTI-011 Revisió del sistema d’assegurament intern de la qualitat” i “PEQ
ENTI-140 Procés de publicació d’informació sobre titulacions” (ja en funcionament) s’han incorporat els
processos clau “d’accés, admissió i matrícula de l’estudiant”, “desenvolupament de l’ensenyament”,
“gestió dels estudiants entrants (mobilitat in)”, “gestió dels estudiants sortints (mobilitat out)”, “gestió de
les pràctiques externes” i “gestió del TFG /TFM”, a més del procés “PEQ ENTI-050 Procés d’orientació
a l’estudiant” (ja en funcionament),”. S’han incorporat també els processos de suport “gestió dels
recursos materials i serveis”, “captació, gestió, avaluació, promoció i reconeixement del personal”,
“gestió de la formació del personal” i “gestió documental”. A nivell dels processos estratègics, a més
del procés “Definició de la política i els objectius de qualitat del centre” (ja en funcionament), s’ha
incorporat “Gestió dels programes formatius en el marc VSMA” . Finalment, pel que fa a resultats s’ha
incorporat “consultes, queixes, reclamacions i suggeriments”.
Totes les incorporacions s’han aprovat per Junta de Govern d’ENTI-UB en data 21/12/2018.
Per tot l'exposat anteriorment podem afirmar que el SAIQU d’ENTI-UB facilita el disseny, aprovació,
desenvolupament i acreditació de les titulacions, garanteix la recollida d'informació i resultats de cada
procés, així com la satisfacció dels grups d'interès, dades que s’incorporen al procés de seguiment de
les titulacions. L'anàlisi de les dades porta a l'elaboració del pla de millora que permet la millora continua
de les titulacions i, si cal, a la modificació de la memòria seguint el procés de modificació (PEQ ENTI020).
A més, el procés de revisió del sistema d’assegurament intern de la qualitat contempla la seva revisió
periòdica per tal de garantir la validesa.
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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 suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau,
professional.
4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar
les seves funcions i atendre els estudiants.
Adequació i suficiència del professorat
El professorat d’ENTI-UB obté la seva Venia Docendi en Junta de Govern d’ENTI-UB seguint el procés
estipulat pel centre i sempre amb el vist-i-plau del Delegat del Rector de la UB.
Pel que fa a la contractació del professorat, ENTI-UB té el seu propi procés independentment de la UB.
La direcció de l’Escola Universitària gestiona el procés de selecció i accés, la vinculació contractual i la
gestió de la vida laboral de les persones, els temes retributius i altres qüestions que s’hi relacionen a
través del procés PGQ ENTI-030 “Captació, gestió, avaluació, promoció i reconeixement del personal”.
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 d’altres de relacionats que són susceptibles de
participar-hi com a docents. La base de dades de que es disposa és potent, propera i accessible.
A més, ENTI-UB publica les diferents ofertes de treball a través d’empreses de contractació i col·legis
professionals.
Pel que fa a l’atenció al perfil cal tenir en compte que pot ser diferent en cada cas; es poden atendre
una o vàries necessitats relatives a Art, Disseny, Tecnologia, Narrativa, Producció, Màrqueting, etc.
En qualsevol de les places sempre es fa una valoració 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), la connexió
internacional, l’experiència pràctica, la capacitat docent, l’alineació amb el sector productiu que s'està
tractant i la proactivitat.
Un cop l’aspirant ha superat el procés, el centre disposa d’un protocol d’acollida pel PDI.
El protocol inclou les passes següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Captació d’un professor
Enviament del pla d’acollida
Sol·licitud confecció de guia docent (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
Introducció en l’ús del campus virtual
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:
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És important fer constar que les categories acadèmiques de les que es disposa són, seguint el “VII
Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de
formación de postgraduados”:
PROFESSORS AMB CONTRACTE LABORAL
Professor Agregat – nivell III (Dr. Acreditat)
Professor Adjunt – nivell IV (Dr.)
Professor Ajudant – nivell V (Llicenciat/Graduat)
PROFESSORS COL·LABORADORS
Professor Col·laborador Doctor Acreditat (nivell III)
Professor Col·laborador Doctor (nivell IV)
Professor Col·laborador Llicenciat/Graduat (nivell V)
El centre compleix amb els percentatges de docència impartida per doctors (50% del total de la
docència impartida) i doctors acreditats (60% de la docència impartida pels doctor) en el cas dels graus
i 70% del total de la docència impartida per doctors en el cas dels màsters. El professorat que imparteix
docència al Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals són principalment professionals
(majoritàriament doctors) de l’àrea de videojocs i serious games, així com professionals de la industria
de l’entreteniment en general. Tal i com s’extreu de la taula 8 i de l’encàrrec docent (Annex 3.4.1), un
72,7% dels professors són Doctors, els quals tenen una càrrega docent del 75% del total. Els professors
col·laboradors doctors i doctors acreditats són les categories professionals que imparteixen major
volum de crèdits totals. La tendència en quant a sexe i edat dins del professorat indica que un 45,45%
(5 dels 11 docents) són dones.
El professorat implicat en docència presenta majoritàriament una experiència d’almenys 7 anys en
docència, i fins i tot alguns arriben als 20 anys d’experiència. A més a més, el professorat està altament
qualificat i es actiu en recerca en àrees afins a la producció i emprenedoria en la industria de
l’entreteniment (majoritàriament en videojos i serious games), la qual cosa aporta un valor afegit a les
assignatures impartides en el Màster.
Els 11 professors que imparteixen docència són gairebé els previstos en la memòria de verificació (10)
perquè el centre prioritza que la docència sigui impartida per professorat molt especialitzat en el
contingut que imparteix. Majoritàriament tenen una dedicació parcial que equival a 2,5 professors a
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temps complert (la memòria de verificació preveia 3,1 professors equivalents a temps complert)
corcordant amb el volum d’alumnes matriculats.

Pel que fa a la càrrega docent dels professors, la taula 8.1 (Perfil del professorat per categoria),mostra
com els professors agregats, col·laboradors doctors i col·laboradors doctors acreditats tenen una major
càrrega docent al màster. La resta de professors col·laboradors tenen una càrrega docent menor, ja
que normalment són professors especialistes en una àrea professional concreta però amb menys
experiència en activitats de recerca.

Els professors no doctors ENTI-UB intenta que siguin professionals de prestigi que els puguin aportar
el valor afegit que representa un coneixement precís del sector i ajudar a cobrir les necessitats de
present i futur dels estudiants.
El 11 professors del màster representen, en relació als 10 estudiants, un rati de 0,9 alumnes per
professor. 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 del títol.
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ENTI-UB té uns criteris d’assignació del professorat a les matèries.
Pel que fa al Treball final de màster (TFM) cal tenir present que:
• El tutor de cada TFM s’assigna en base a la definició prèvia de TFM que elabora l’alumne
conjuntament amb el coordinador de l’assignatura. Els criteris que s’usen per assignar el tutor
estan basats en la productivitat investigadora, l’experiència i el coneixement dels candidats en
l’àmbit de realització del treball.
• El coordinador de l’assignatura és el director d’ENTI-UB, que a més de ser doctor acreditat, té
una àmplia experiència universitària en tasques docents i de gestió.
Pel que fa a la satisfacció de l’alumnat, l’enquesta realitzada als alumnes respecte als professors del
Màster, en la qual són valorats de l’1 al 10 segons si la satisfacció és molt baixa o molt alta
respectivament, reflexa dades bastant homogènies sobre els 11 professors analitzats. De les 5
qüestions avaluades, totes reflecteixen una puntuació sempre superior a 7,5, la qual cosa representa
una satisfacció notable i molts cops excel·lent sobre els aspectes enquestats, tals com el clima de
comunicació, la motivació, els continguts explicats o la puntualitat.
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Globalment, les enquestes per assignatures i professors les han contestat un 77,93% de l’alumnat
(Taula 7.1). Aquests resultats, consultables en “Taules i gràfics Màster PECD” del curs 2017-18 a la
web de qualitat. En general els resultats s’analitzen en claustres, reunions de direcció, comissions
d’ordenació acadèmica i les específiques amb els delegats dels estudiants per a poder treure’n
conclusions i establir accions de millora que portin a augmentar els nivells de satisfacció (annexos
3.3.5.a i 3.3.5.b).
Aquest curs 2017-18 ha estat el primer en el qual s’ha cursat el Treball de Fi de Màster i la valoració
del mateix la podem veure en l’estàndard 6.
4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i
investigadora del professorat.
ENTI-UB ofereix suport adequat i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat docent del
professorat, complint així amb aquest estàndard. De fet, la millora de la qualitat docent és un dels
objectius prioritaris d’ENTI-UB.
El centre porta a terme una tasca de suport a la qualitat docent a través del director, el cap d’estudis,
els directors de titulació i el director del SAIQU. També té en consideració la coordinació i col·laboració
per a la planificació docent i es fa a través de l’Encàrrec Docent on es regula la dedicació de cada un
dels professors.
Pel que fa a l’avaluació de la qualitat docent, ENTI-UB avalua la qualitat docent i investigadora del seu
professorat a través del procés PGQ ENTI-030 “Captació, gestió, avaluació, promoció i reconeixement
del personal” orientat a garantir la idoneïtat del professorat de nova incorporació, millorar l’activitat
docent de cada professor/a, potenciant la qualitat dels ensenyaments impartits i fomentant el
creixement personal que necessàriament ha de revertir en ENTI-UB. El centre en aquest apartat
sempre té en compte l’experiència docent i professional del professorat, la vinculació actual del
professorat amb l’àmbit de coneixement, els mèrits acadèmics que va incorporant i les evidències de
construcció i transferència de coneixement. El doctorat, les acreditacions i els reconeixements de
l’activitat investigadora són mèrits determinants en la progressió dintre de les diferents categories
laborals que hi ha en el centre. També es té en compte la valoració que fan els alumnes i la direcció de
la titulació de l’activitat docent desenvolupada pel professor.
Els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) i el Servei Lingüístic també estan
a disposició d’ENTI-UB.
Els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), integren en un entorn comú tots
els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la informació
i les Tecnologies de la Informació (TIC) per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC).
En el Servei Lingüístic, el professorat i tota la comunitat universitària troben suport i assessorament per
al coneixement i el perfeccionament de llengües, que és cada vegada més necessari en la docència,
la investigació, el món laboral i les relacions universitàries (català, espanyol, anglès, francès i italià).
Aquest Servei també assessora en matèria lingüística (consultes lingüístiques i terminològiques, i
correcció i traducció de textos). I facilita la normalització lingüística promovent l’ús del català a la
Universitat.
➢ Formació i innovació per a la millora de la pràctica docent
El professorat de la UB disposa també del suport de l’ Institut de Ciències de l’Educació (ICE), que és
l’organisme encarregat de promoure accions de millora de la formació i innovació docent. És un
col·laborador actiu del desenvolupament de les polítiques universitàries relatives a la innovació i a la
millora de la qualitat de la docència, especialment a través de la formació 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 tot i que s’informa de la possibilitat
d’accedir als diferents cursos oferts (correu electrònic); no s’ha pogut assolir la PM 1506 (2n any) i
s’haurà de seguir insistint en la difusió d’aquests cursos (proposta de millora 1704 – PM1704). 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.
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ENTI-UB disposa d’un procés en relació a la formació del personal (PGQ ENTI-040 “Gestió de la
formació del personal”). El centre ofereix formació al seu professorat; els últims anys s’han realitzat
seminaris de: Moodle (1) i Classlife (1) amb 8 i 5 professors assistents respectivament, implantació del
seguiment i de la guia pel Treball Final de Grau (TFG), Treball Final de Màster (TFM) i la Pràctiques
Externes (PE) (tot el professorat amb docència assignada a TFG, TFM i/o PE) i presentació i
funcionament del PAT (tot el professorat tutor). Aquesta formació s’ha dissenyat tenint en compte la
joventut del centre i les necessitats inicials d’implantació del grau i del professorat que s’incorpora per
primera vegada a la institució.
A més, dos professors han realitzat el Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals, dos
en la curs de Serious Games for Health, sis en el curs de narrativa i vuit en els tres seminaris formatius
de train the trainees dintre del projecte GameBiz. Periòdicament, el PDI del centre també col·labora en
l’organització de jornades i/o activitats de reflexió (meetups) sobre temes d’actualitat professional que
afecten l’àmbit dels videojocs (realitat virtual, realitat augmentada, gamifació, etc.).
Finalment, ENTI-UB posa a disposició del professorat ajudes econòmiques pel desenvolupament
d’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).
Paral·lelament, durant el curs 2017-18 el professorat d’ENTI-UB ha participat en diferents activitats i
events acadèmics i professionals de l’àmbit dels videojocs amb el suport del propi centre.
Setembre 2017:
- Conferència a Fitness EHIT (Serious Games for Sport)
- Gamejam Citilab-St Peter's School i ENTI-UB
Octubre 2017:
- Participació al Certamen internacional de Serious Games ECGBL a Graz, Austria
- Participació en conferències i debats a BCN Games World
- Moderació i participació de taula rodona a certamen Startup Grind
Novembre 2017:
- Conferencia de Serious Games a Fisioterapia Internacional EUSES a Bellvitge
- Participació al certamen HR Gamification Day a Madrid
- Ponència a certamen sobre Serious Games al Col.legi de Metges
- Participació al 2o Congreso Nacional de eSalud a Madrid
Desembre 2017:
- Participació a la taula de jurat de les jornades del Cluster Audiovisual
- Participació en Comissió Cultura Digital de la Generalitat
- Participació Jornada TICSalut
Gener 2018:
- Participació en el gameBCN
- Conferència sobre Serious Games Hospital del Mar de BCN
Febrer 2018
- Participació a l'EIT Health Workshop de l'Hospital Clínic de BCN
- Participació al certamen Gamelab Mobile
Març 2018:
- Greg Street de Riot Games a ENTI-UB
- Gamejam ARKTEK amb el CAATEEB
- Focus Group Serious Games for Health
Abril 2018:
- Xerrada de KING a ENTI-UB
- Gamejam amb la EUHT St Pol (UdG)
- Taller EIT Health amb l'Hospital Clínic
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Maig 2018:
- Gamejam "Not Only Games Jam" amb KING, GameBCN
- Sessió mentoria de l'expert Stephane Assadourian a estudiants emprenedors de ENTI-UB
Juny 2018:
- Focus Group Serious Games
- 3a edició curs Serious Games for Health and Sport amb la Harvard Medical School
- Participació en el Gamelab 2018
Juliol 2018:
- Participació en la Comissió Cultura Digital de la Generalitat
- Conferència sobre Gamificació a Consorci Turístic Palafrugell
Des de la creació d’ENTI-UB el centre ha estat proactiu en la recerca; fruit d’aquesta voluntat ha
participat com a partner en dos projectes europeus JamToday i GameBiz. El primer relatiu a la
incorporació de metodologia educativa innovadora, rigorosa i efectiva en matèria de co-creació. Tres
anys de recerca continuada amb més de 20 partners internacionals que a més de permetre aplicar els
taller de disseny participatiu en l'àmbit de les classes, també ha ampliat molt la xarxa de contactes
internacionals, i la confiança, possibilitant així l'establiment de ponts amb d'altres països com
Dinamarca, Holanda o Àustria, signant també acords de mobilitat Erasmus +. Pel que fa al segon
projecte, GameBIZ, es va tracta de 2 anys de recerca en matèria d'emprenedoria aplicada des de la
mateixa universitat. I és que hem de garantir que els nostres estudiants siguin empleables però també
que disposin d'una mentalitat emprenedora que els permeti imaginar les seves pròpies aventures
empresarials. Gràcies també aquest projecte, es va gestar l'espai ENTI-Pro a on els nostres estudiants
treballen durant el darrer curs acadèmic de grau i en el Màster en PECD sota premisses i paràmetres
de realitat empresarial.
A banda, actualment s’estan posant els fonaments de l’"ENTI Lab", un espai de desenvolupament
acadèmic-científic futur que vol arribar a ser un grup de recerca. Això es possible gràcies a la
participació de 10-15 professors del centre d'àmbits diversos i sempre lligats al videojoc: Usabilitat,
Educació i Pedagogia, Estudi i Avaluació Competencial, Realitat Virtual, Realitat Augmentada,
Intel·ligència Artificial, Plataformes Transmedia, Creativitat, entre d'altres.
ENTI-UB col·laborarà, com a extern, amb el projecte europeu Robogenius 2018-2020, fent-hi de "host"
d'una de les trobades que s'hi faran durant l'any 2019. Aquest projecte encara l’educació competencial
per a tot tipus de públic des de l'aplicació de la metodologia "Lego Serious Play" amb robots de tipus
Mindstorms. Tot plegat amb partners holandesos, romanesos, grecs i francesos.
A més, mitjançant el professor Dr. Joan Llobera, s’ha sol·licitat finançament europea per un nou projecte
de recerca en l'àmbit de l'Animació i la Realitat Virtual, en entorns educatiu i corporatiu. Es tracta de
l'IMIME.
Amb la finalitat de fomentar la innovació docent, el centre d’ENTI-UB proposa continuar de cara al
proper curs, igual que en els anys precedents, amb les reunions de professors destinades a garantir
una distribució adient dels continguts de cada assignatura i evitar solapaments entre aquestes, així com
introduir elements de millora.
Finalment, cal tenir en compte la valoració que fa el professorat (a nivell de centre) sobre la implicació
de la institució en la formació i innovació per a la millora de la pràctica docent. En l’enquesta de
satisfacció del professorat de la titulació (Annex 3.6.1) el professorat mostra un nivell de satisfacció
molt elevat amb el suport institucional per al desenvolupament de l'activitat docent (5,23 sobre 7).
Al ser el primer any d’implantació del màster, ser un grup reduir de professors i la realització de claustres
valoratius al llarg del curs no s’ha realitzat una enquesta específica per valorar la satisfacció del
professorat amb el desenvolupament del màster.
➢ Accions de mobilitat per al professorat
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A l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB (http://www.ub.edu/uri/) es programa, es fa
difusió i es gestiona la mobilitat internacional dels estudiants, PAS i PDI dels diferents programes de
mobilitat que es poden consultar a la següent web: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm
Els objectius D’ENTI-UB són incrementar la visibilitat internacional del centre, potenciar la
internacionalització de la nostra comunitat universitària i, finalment, atreure estudiants i personal
internacional d’alta qualificació. A través de la Comissió de promoció i relacions exteriors es gestiona
la documentació i la informació de tots els processos implicats amb la internacionalització d’ENTI-UB.
A més, la coordinació de mobilitat i la secretaria donen suport als estudiants, PDI i PAS del centre que
surten a realitzar estades internacionals, i atent al preestudiant, estudiant i personal visitant
internacional durant la seva estada a ENTI-UB.
ENTI-UB té signats convenis de mobilitat amb:
o
o
o
o

Dania Academy of Higher Education (Dinamarca)
FH JOANNEUM University of Applied Sciences (Àustria)
DongSeo University (Korea)
HKU University of Arts Utrech (Holanda)

Aquests convenis signats permeten la mobilitat tant a l’alumnat com al professorat (excepte el de
DongSeo University) , ja que aquests últims també formen part de l’acord i tenen la possibilitat de
realitzar estades de recerca.
El centre també està realitzant contactes a nivell estatal i internacional per anar ampliant el ventall
d’opcions de mobilitat.
La participació, en cursos precedent, 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.
Durant aquest curs no hi ha hagut mobilitat per part del professorat, ja que estem en una fase
d’implantació de de la titulació.
➢ Personal de suport a la docència
El Suport a la docència segueix, en general, la línia de la Universitat de Barcelona. Segons el que indica
l’'Estatut de la Universitat de Barcelona , la formació del professorat universitari per a l'exercici acadèmic
es desenvolupa, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació "(ICE) (Art. 45.3); actualment s’anomena
Institut de Desenvolupament Professional.
Forma part de les funcions de la Secció d'Universitat col·laborar amb altres institucions per a
l'organització de tot tipus d'activitats relacionades amb el professorat universitari.
Per donar resposta a les diferents demandes o necessitats tant des del punt de vista institucional com
individual s’ofereixen programes i activitats de suport i assessorament al desenvolupament professional
del professorat entre les que cal destacar per a l’interès del nostre Centre entre altres:
• Programa de formació en docència
• Formació específica a petició dels centres
• Formació en tutoria
• Programa de formació en recerca i transferència
A ENTI-UB les tasques pròpies del personal de suport les assumeixen els membres de coordinació
acadèmica i la secretaria. Tot i això, en certes parts de les assignatures i en el TFM que requereixen
de feedback individualitzat el professorat pot convidar especialistes i/o mentors en l’àmbit de manera
puntual i sota la seva supervisió.
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Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció

3.5.1.a

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

Subministrador

Pla d’Acció Tutorial a
Classlife d’ENTI-UB

3.5.1.b

Guia el tutor del PAT

3.5.2

Documentació del SAIQU sobre el procés de gestió del TFG /TFM

https://enti.cat/qualitat/

3.5.3

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

https://enti.cat/qualitat/

3.5.4

Enquesta sobre serveis, activitats i instal·lacions

Annexos estàndard 5
a classlife d’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.
La Universitat i ENTI-UB compten amb diferents serveis horitzontals i verticals de suport a l’orientació
acadèmica, professional i a la mobilitat dels estudiants, que inicien la seva feina en el moment de la
preinscripció/admissió i asseguren un seguiment continu dels estudiants durant la seva estància en la
universitat fins a l’obtenció del seu títol.
Prèviament al Pla d’Acció Tutorial (PAT) des de ENTI-UB s’han impulsat una sèrie d’ accions puntuals
adreçades a l’ alumnat potencial. Les accions prèvies a l’ingrés de l’estudiant a ENTI-UB destinades
als potencials estudiants de màster són: sessions informatives grupals i/o individualitzades 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 la llista pròpia de persones interessades.
- Xarxes socials digitals.
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Accions prèvies a l’ingrés
Activitat

Responsable

Calendari

Jornades de portes
obertes

Direcció i secretaria

10 de febrer, 7 d’abril
i 26 de maig

Saló de
l’ensenyament

Direcció i secretaria
acadèmica

Del 14 al 18 de març

Altres Fires
(Badalona, Girona,
Mallorca i Menorca)

Direcció i secretaria

Octubre, novembre
de 2017 i febrer de
2018

Professors
implicats
Dr. Òscar García,
Jordi Radev,
Teresa Vidal, Carles
Vilella, Lourdes
Nicolich, alumat
col·laborador (Davis
García i Eduard
Arnau) i alumnat
voluntari
Dr. Òscar García,
Jordi Radev, Teresa
Vidal, Carles Vilella.
Montse Pitarch i
Joan Júdez i alumnat
voluntari

Nombre d’activitats

3

Joan Júdez

En relació a les accions prèvies a l'ingrés de l'estudiant a ENTI-UB, com el Saló de l’Ensenyament i
altres fires (500 per tots els estudis) i Jornades de Portes Obertes (430 per tots els estudis),
estimativament s'ha aconseguit arribar, tenint en compte que una mateixa persona pot participar en les
dues activitats, a més de 700 persones interessades en la formació en l’àmbit dels videojocs.
També s’organitzen els DemoDay (3 de juliol de 2018), 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
2017/2018.
Un cop els estudiants han accedit al Grau, els objectius principals de l’orientació a l’estudiant a través
del Pla d’Acció Tutorial (annex 3.5.1.a) 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 i informació sobre les activitats d’ENTI-UB.
• 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, 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 que iniciarà, els horaris de les classes, horaris d’exàmens i normatives
de funcionament).
En el moment de realitzar la matrícula al màster l’alumne, a més a més del personal d’administració i
serveis, te al seu costat al director de la titulació o algun professor/a que desenvolupa tasques de
coordinació per si necessita orientació prèvia a la formalització administrativa de la matrícula (respondre
o solucionar dubtes o problemes).
Al marge de l’operativitat de les tutories transversals, el PAT dels estudis de màster preveu una sola
línia tutorial, de caràcter acadèmic, que realitza el director de màster mateix –o una persona nomenada
per ell– i la duu a terme en el marc de les directrius generals establertes en el PAT.
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Aquesta tasca de tutorització del director de màster és constant durant tot l’ensenyament i es duu a
terme de forma presencial o mitjançant correu electrònic. Se centra especialment en la tria
d’assignatures i/o especialitats, o a l’hora de detectar possibles incidències de funcionament i prendre,
en el aquest cas, les mesures adients per solucionar-les. Però també és especialment important en el
moment de l’elecció del TFM que sigui més idoni segons el perfil i l’orientació de l’estudiant. En aquest
cas, el director també coordina el TFM.
Accions durant els estudis

Acció

Responsable

Calendari

Professors
implicats

Número
d’estudiants

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 i
Dr. Òscar Garcia

10

Tutories de
seguiment

Direccció d’estudis i
tutors

Del 15 de novembre
al 15 de desembre i
a demanda de
l’alumnat

Dr. Òscar Garcia

10

Sessió sobre
optatives

Cap d’estudis

31 d’octubre de 2017

Dr. Òscar Garcia

9

Sessió sobre
inserció laboral i
pràctiques extern

Direcció i secretaria

9 de maig de 2018

Dr. Òscar García i
Joan Júdez

30

Sessió sobre
mobilitat

Direcció i secretaria

24 d’octubre de 2017

Dr. Òscar García i
Joan Júdez

38

Sessió sobre TFM

Direcció

14 de novembre de
2017

Dr. Òscar Garcia

9
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El contingut de les accions de tutorització grupal del PAT són:
Temàtica reunió
Ordre del dia
Inserció laboral i
pràctiques externes

-Empreses i sector
-Protocol pràctiques externes
-Modalitats. Curriculars i Extracurriculars
-Temporalitats i papers a fer
-Precs i preguntes

Mobilitat Internacional

-Informació sobre les destinacions internacionals que s’ofereixen
-Informació sobre el protocol d’actuació en cas d’interès
-Precs i preguntes

Informació optatives

-Informació sobre les optatives que hi ha previst obrir el curs 2017/18
-Precs i preguntes

Informació TFM

-Protocol TFM
-Temporalitats i tràmits a fer
-Precs i preguntes

A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial
(PAT).
• ENTI-UB, desenvolupa el PAT en base al Pla d’Acció Tutorial institucional de la Universitat de
Barcelona i l’alumnat pot accedir a la informació sobre el mateix a través de la intranet d’ENTIUB). Aquesta informació es complementa amb la que els transmet el tutor.
•
Els tutors poden trobar una guia d’actuació i els diferents models de documents necessaris pel
desenvolupament del propi PAT a classlife (l’annex 3.5.1.b) i a la intranet de seguiment del
PAT.
• Anualment es realitza una avaluació del PAT que conclou amb una valoració que és la que
s’inclou en cada informe de seguiment.
• S’han realitzat tallers de formació per als tutors. Cada vegada que s’incorpora un o varis tutors
es realitza una sessió de formació.
• S’han realitzat diferents accions d’orientació als estudiants: la jornada d’ acollida, quatre
sessions grupals específiques, una tutoria individual, com a mínim, i si ha estat el cas, altres
sol·licitades pels alumnes.
La ràtio d’estudiants per tutor és de 10 alumnes/tutor (Curs 2017-2018).

Mobilitat dels estudiants
ENTI-UB té signats convenis de mobilitat amb:
o Dania Academy of Higher Education (Dinamarca)
o FH JOANNEUM University of Applied Sciences (Àustria)
o Dongseo University (República de Corea)
o HKU University of Arts Utrech (Holanda)
El centre també està realitzant contactes a nivell estatal i internacional per anar ampliant el ventall
d’opcions de mobilitat.
El curs 2017-18 no hi ha hagut mobilitat d’estudiants de màster per la dificultat coordinativa pròpia
d’aquests estudis i per ser el primer any d’implantació.
Orientació i inserció professional
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En el màster, hi ha alumnes que compaginen els estudis amb la feina però el centre ofereix
periòdicament per a tots els estudiants l’oportunitat de fer pràctiques extracurriculars.
Al llarg del curs, s’organitzaren algunes jornades sobre pràctiques i inserció laboral 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 pels propis estudiants que així anar coneixent les diferents
possibilitats que pot anar oferint el mercat laboral. Les activitats més destacades del curs 2017-2018
són:
• Març 2018:
o Greg Street de Riot Games a ENTI-UB
•

Abril 2018:
o Xerrada de KING a ENTI-UB

•

Maig 2018:
o Sessió mentoria de l'expert Stephane Assadourian a estudiants emprenedors de ENTIUB

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 titulats en el món laboral ja que el curs 2017-18 s’ha graduat la
primera promoció. Per a la valoració de la inserció laboral dels nostres titulats s’ha fet una enquesta
telefònica per a preguntar-los sobre el servei Alumni (ex-alumnes) i la seva ocupació en aquest moment,
les dades de la qual es poden veure a la taula 18. L’enquesta la van contestar 6 dels 8 alumnes que
van finalitzar el màster.
Un 100% dels alumnes enquestats està treballant actualment, el 66,67% en el sector dels videojocs.
Un 66,67% a temps complert i els mateix percentatge de titulats treballa per compte aliè; el 75,00%
dels titulats que treballen per compte aliè té un contracte indefinit.
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.

ENTI Alumni ofereix als seus socis:
• Orientació individual per a estudiants. Recursos per ajudar als estudiants, com a futurs
graduats, en tot el procés de recerca d’ocupació.
• Borsa de Treball. Els socis poden accedir als processos de selecció de les empreses i entitats
que col·laboren amb la Borsa de Treball d’ENTI Alumni.
• Xarxa de networking.
• Servei de gestió i promoció d’activitats de voluntariat.
• Accés a actes i conferències.
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Les dades més destacades d’ENTI Alumni durant el curs 2017-2018, són:
El volum d’associats en els primers dos anys de vida d’ENTI-Alumni és força bo. A nivell de nous
associats s’ha de tenir present que hi ha alumnes que al tenir una ràpida inserció laboral no s’associen
fins al cap d’uns mesos i que tots els estudiants que han entrat en el mercat laboral en aquest curt
període de temps són associats.
Nous associats ENTI-UB
Màster en PECD

4 alumnes – 50,00%

A nivell d’orientació professional, ENTI Alumni atén personalment les demandes d’orientació
professional dels estudiants; el curs 2017-18 hi ha hagut i s’ha atès una sol·licitud.
Pel que fa als actes i les conferències s’ha convidat a tots els associats a 3 activitats vinculades a la
professió i l’autoucupació també obertes a alumnes i professors:
o Greg Street de Riot Games a ENTI-UB
o Xerrada de KING a ENTI-UB
o Sessió mentoria de l'expert Stephane Assadourian a estudiants emprenedors de ENTIUB
A nivell de networking ENTI Alumni posa a disposició de l’associat un grup tancat al Linkedin amb 118
persones.
ENTI Alumni ofereix als titulats la possibilitat de participar com a mentors en les diferents Game jam en
les que el centre és organitzador. Aquesta activitat permet al graduat, a més a més de mantenir un
vincle més estret amb el centre, augmentar el vincle amb diferents agents del sector dels videojocs i
els serious games.
Finalment, l’associació periòdicament envia a l’associat informació sobre la borsa de treball, els
voluntariats i les diferents activitats socials, les activitats formatives i de networking així com les novetats
del pla d’aventatges de l’associat.
S’estan desenvolupant eines i mecanismes (enquestes i estadístiques) per tal d’obtenir informació
directa sobre el grau de satisfacció dels usuaris d’aquests serveis més enllà de la bústia de
suggeriments virtual. En els propers cursos s’anirà disposant d’aquesta informació, que serà molt útil
per a la millora continuada d’aquestes activitats.
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 de
Barcelona. A més, l’ENTI-PRO, (per desenvolupar projectes i TFG) està ubicat al Campus 2 (C/ Baldiri
i Reixach, 7).
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 amb un ordinador per a cada estudiant,
pissarra, ordinador i projector. La comunitat universitària també té accés wifi les 24 hores.
Al ser estudis de caire tecnològic (o amb un important vincle amb la tecnologia), ENTI-UB posa a
disposició dels alumnes que ho necessiten un ordinador per cada un d’ells, el centre li cedeix durant tot
el curs un ordinador portàtil d’altes prestacions per poder desenvolupar de manera adequada tot el
referent a les assignatures de quart com, sobretot, al TFM que s’estructura en format d’incuvadora:
ENTI Pro.
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
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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:
- 10 consoles i els accessoris respectius que el mercat ofereix
- 50 videojocs
- 10 tablets
- 1 pulsera mio
- 3 Ulleres vr
- 2 micròfons
- 50 jocs taula
- 60 llibres especialitzats
El campus virtual ENTI-UB es troba disponible a l’adreça electrònica https://enti.classlife.education/ (a
partir del curs 2018-2019) http://campus.enti.cat/ (fins al curs 2017-2018) 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.

A cada una de les aules de l’espai virtual hi té accés el professorat que la imparteix i els alumnes
matriculats a la mateixa.
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Aquests espais-aules són lloc de comunicació entre professor i alumne, és el lloc de publicació de
documents per part del professor, lloc de comunicació de les diferents activitats que els alumnes poden
realitzar on-line, també existeix un espai dins de cada aula que correspon al fòrum de l’assignatura,
que esdevé un lloc de debat, de publicació de dubtes, en definitiva de contacte entre el conjunt dels
alumnes i el professor. Cada professor, pot personalitzar-se el seu entorn per adaptar-lo al màxim a la
seva assignatura. Amb la utilització d’aquest entorn virtual es facilita al màxim la comunicació alumneprofessor.
La intranet disposa d’un espai de secretaria (a Classlife a partir del curs 2018-2019 s’anomena espai
de l’alumnat) un es pot accedir a la normativa, calendari, horaris, el PAT, el SAIQU i altres processos.
Totes les assignatures del pla d’estudis disposen d’aula virtual.
Durant el curs 17-18 a l’ENTI s'han realitzat les següents millores en infraestructures i material:
- S'ha incrementat el catàleg de jocs de taula i videojocs per a les assignatures que fan treballar
als alumnes fent-los servir.
- Una nova sala d’estudi amb ordinadors (10-15).
- Adquisició d’un vestit de de captura de moviment (ROKOKO)
El nivell de satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge, expressat en les
reunions amb els delegats, és positiu però, tenint en compte el nombre d’estudiants que ja té el centre,
per segon any consecutiu s’ha desenvolupat una enquesta una enquesta perquè l’alumnat valori 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. El curs 2017-18 s’ha desenvolupat de manera independent per cada
titulació de grau i els resultats es tracten en cada una d’elles i de manera global; han respost l’enquesta
un 27,47% dels estudiants matriculats a Grau. 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.
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.
És el primer anys d’implantació del Màster en PECD 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 https://enti.cat/course/master-en-produccio-iemprenedoria-de-continguts-digitals/#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).
➢ Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups
Les metodologies docents esmentades en la memòria de verificació del Màster, es van implantar 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.
Hi ha assignatures que són més teòriques, les quals han estat bàsicament impartides a través de
classes magistrals, conferències, resolució de problemes i atenció personalitzada (tutorització).
També hi ha d’altres assignatures més pràctiques i d’aplicació que, 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.
Les assignatures de gran interès professionalitzador també han utilitzat com a metodologia principal
l’elaboració de projectes.
L’avaluació ha estat establerta en les guies docents, i la 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). Utilitzar diversos sistemes d’avaluació
afavoreix que l’alumne pugui demostrar haver assolit les competències descrites en les diferents
assignatures.
En les guies docents (fitxes) 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.
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Taula 20. Llista de competències de la titulació MPECD
Llistat de competències de la titulació (perfil de formació)
Competencias básicas
CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan–
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias generales
CG1. Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.
CG2. Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida.
Competencias Transversales
CT1. Que los estudiantes sean capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante
el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas al ámbito.
CT2. Desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas
o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente
de transferencia del conocimiento.
Competencias Específicas
Competencias específicas Disciplinares
CE1.
Interpretar de forma experta el proceso completo de producción de un proyecto de contenidos digitales
(Identificar y valorar las diferentes fases: detección necesidad cliente, objetivos generales y específicos,
investigación de mercado, público objetivo, diseño, ejecución y coordinación del proyecto desde un punto de vista
tecnológico, artístico y económico, marketing, prototipado e iteración, implementación final, cierre y
mantenimiento).
CE2.
Contrastar, comprender y evaluar las tendencias en el mercado de la Economía Digital, así como estimar su
impacto en el desarrollo social, económico y cultural.
CE3.
Adquirir el conocimiento de las distintas técnicas y herramientas de marketing, como la investigación comercial y
de mercados aplicables a entornos digitales.
CE4.
Diseñar planes optimizados de monetización digital: capacidad para diseñar y coordinar la implantación de planes
de monetización en economía digital, incluyendo, entre otros, modelos de negocio, planes de retención, tráfico de
usuarios y precios.
Competencias específicas Profesionalizantes
CE5.
Diseñar y desarrollar sistemas para la presentación de la información basados en realidad aumentada, realidad
virtual y sistemas de geolocación.
CE6.
Aplicar de forma experta las herramientas y técnicas avanzadas empleadas en la creación de contenidos
digitales.
CE7.
Aplicar los principios de narrativa audiovisual a la creación de contenidos digitales complejos.
CE8.
Diseñar y aplicar métodos de evaluación de la usabilidad en entornos digitales.
CE9.
Utilizar las técnicas en juego a un entorno específico no necesariamente lúdico.
CE10.
Planificar y gestionar proyectos piloto: capacidad para lanzar proyectos de prueba utilizando el menor número de
recursos posible y generando el menor nivel de riesgo, con el fin de obtener información que permita una
planificación más eficiente del proyecto en economía digital.
Competencias Académicas
CE11.
Ser capaz de gestionar las líneas de pensamiento contemporáneas para la producción de discursos artísticos o
creativos en el entorno digital junto con el análisis sociológico para dar solución a propuestas concretas.
Otras competencias
CE12.
Planificar y gestionar procesos completos de negociación tanto nacional como internacional: capacidad para
preparar y gestionar un proceso de negociación a nivel global, incluyendo definición de objetivos o condiciones
comerciales.
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Taula 21. Relació de competències bàsiques i generals adquirides i avaluades en les diferents matèries
del Màster en PECD:

COMPETENCIAS
CB6
CB7
CB8
CB9
CB10
CG1
CG2
CT1
CT2
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

de
fin
Trabajo
máster

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Estrategia
Gestión
Negocio

X
X
X
X

Créditos
Trabajo Final de
Máster

Herramientas para
la Producción y
Emprendimiento
Contenidos
de
Digitales

Créditos optativos

y
de

Créditos obligatorios

Diseño
Arte,
y
Visual
Creatividad

CRÉDITOS

Tecnología de la
Innovación

TIPO
MATERIA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Un dels aspectes sobre el que el centre també realitza un seguiment 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.
Els indicadors de resultats del màster en PECD són molt satisfactoris. Per una banda, la taxa de
rendiment és del 91,48%. Això denota que els estudiants es presenten majoritàriament a les
convocatòries de totes les assignatures i les acaben superant. Les qualificacions de les assignatures
del màster també són molt positives. Exepte un alumne que ha abandonat, tots els alumnes s’han
presentat a totes les assignatures matriculades i les han superat.
Pel que fa a les enquestes de valoració de les assignatures, de les 8 assignatures dels estudis de
MPECD no n’hi a cap amb una nota mitja inferior a 7 (mitjana superior a 8), la qual cosa indica que en
general les valoracions dels estudiants a les diferents assignatures és molt positiva.
Tot i que la majoria d’assignatures obtenen una valoració notable o acceptable i una taxa de rendiment
en les assignatures del 91,48%, el centre implantarà diverses accions per millorar-ne la qualitat, el
seguiment i la potencialitat professionalitzadora i de recerca (propostes de millora PM1709, PM1710,
PM1711, PM1712 i PM1713 desenvolupades a l’estàndard 1).
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Pel que fa a la opinió de l’alumnat, dintre de l’enquesta d’assignatura (taula 15 i annexos 3.3.5.a i
3.3.5.b) consideren que les activitat d’avaluació són adequades per valorar el seu aprenentatge amb
un valor mig de 7,82 sobre 10. L’assignatura en les que és més complicat que els alumnes facin una
valoració del sistema d’avaluació és el TFM. Les assignatures en les que l’avaluació és responsabilitat
d’un tribunal dificulta la homogeneïtzació del criteri; no tots els membres del tribunal són especialistes
en els diferents aspectes de la rúbrica. A més, quan els alumnes treballen en equip solen ser crítics
amb l’avaluació pel coneixement intern del desenvolupament del treball en grup i la dificultat de fer
autoanàlisi.
A nivell de professorat, l’opinió exposada en els claustres i reunions de coordinació posa de manifest
que el col·lectiu considera que s’han desplegat i coordinat adequadament en màster en els següents
aspectes:
‐

Organització del desplegament del pla d'estudis (grups, horaris, etc.).

‐

Metodologies docents que ha utilitzat.

‐

Sistemes d'avaluació que ha utilitzat.

‐

Coordinació amb la resta de docents de la titulació.

Però que és convenient optimitzar els aspectes comentat en l’estàndard 1 i desenvolupats en les
propostes de millora PM1709, PM1710, PM1711, PM1712 i PM1713).
➢ Treball Final de Màster
Aquest curs 2017-18 ha estat el primer en què s’ha cursat l’assignatura de Treball de Final de Màster.
Tota la informació acadèmica sobre el TFG es va recollir en els següents enllaços:
- Normativa del Treball final de màster
El TFM consisteix en el desenvolupament d’un projecte de l’àmbit dels videojocs o jocs aplicats,
incorporant totes les àrees de coneixement necessàries: tecnologia, art, narrativa, música, producció i
negoci. El treball és en grup i cada alumne s’especialitza i es responsabilitza d’una o més àrees de les
anteriors.
En tots els casos, l’avaluació de TFM és individual, i acaba amb la defensa del treball davant un tribunal.
La temàtica concreta del TFM 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
TFM, des de la definició fins a la demostració pràctica, redacció de la memòria i presentació davant un
tribunal.
El tutors s’han escollit d’entre els professors del màster, cobrint les diferents àrees de coneixement que
intervenen en el desenvolupament d’un videojoc. En tots els TFM en grup la tutoria ha estat compartida
entre dos o tres tutors (un mes generalista (game designer), un altre més especialista (programador o
artista) i un altre amb un perfil més enfocat a l’emprenedoria i la producció.
Les defenses davant el tribunal s’han organitzat en una única convocatòria, on s’han presentat 9
alumnes englobats en 3 projectes. Tots els alumnes han superat satisfactòriament el TFM.
La valoració global del desenvolupament del TFM en aquest primer any de posada en funcionament de
l’assignatura és positiva, tot i que amb diversos aspectes de millora. El format de preincubadora ENTI
Pro afegeix un valors diferencial al treball que cal apreciar però que al mateix temps genera la necessitat
d’actualitzar el TFM de manera constant.
La valoració dels alumnes (amb un percentatge de resposta del 66,67%) d’aquesta edició del TFM és
suficient (5,91 sobre 10) però, el curs 2018-19 tenint en compte també la opinió de professors es
planteja una nova proposta de millora (PM1706) amb 3 punts fonamentals en el cas del màster:
- Descartar les co-totories i deixar un tutor principal i els altres professors desenvolupant les mentories
sense responsabilitat de seguiment.
- Enumeració del que s’espera al final del TFM amb un conjunt d’objectius a assolir.
- Els membres del tribunal sols valoraran la part en la que són experts.
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➢ Resultats de l’aprenentatge assolits
La planificació docent de les titulacions assegura l’assoliment de les competències generals i
específiques al llarg del Màster en PECD. Aquestes competències estan repartides entre les diferents
assignatures del pla d’estudis. A més, el TFM serveix per consolidar que els alumnes assoleixin
correctament aquestes competències abans de titular-se.
A més, si ens fixem en les evidències documentades dels assoliments dels estudiants, podem
concloure 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.
En l’enllaç al pla d’estudis es posa de manifest que l’accés a informació relativa a les activitats i els
criteris de valoració, a través de les guies docents de les assignatures, és suficient.
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.
Reunions anuals d’anàlisi dels continguts curriculars per evitar solapaments i descoordinacions
entre assignatures.

Cal tenir present que ENTI-UB encara no ha participat en l’enquesta de satisfacció dels titulats (AQU
Catalunya).
L’enquesta de satisfacció amb les assignatures (Qualitat a Taules i gràfics (curs 2017-2018) taula 14 i
15 a i annexos 3.3.5.a i 3.3.5.b) amb un percentatge de resposta del 77,93% i una puntuació mitja de
8,02 sobre 10 posa de manifest un grau de satisfacció elevat amb el desenvolupament de les diferents
assignatures cursades.
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Les notes mitjanes de valoració al professorat dels cinc ítems valorats està aproximadament al voltant
del 8 i 9 (entre un 8,41 i un 9,08), per tant, la valoració global dels estudiants del MPECD és molt
positiva.

A nivell de professorat opina, mitjançant les diferents reunions de treball, que el nivell formatiu assolit
pels estudiants que es titulen és satisfactori. Es pot concloure que el professorat està satisfet amb el
nivell assolit pels estudiants graduats.
També s’opina que cal tenir en consideració l’esforç, l’organització i l’avaluació del TFM, al novedós
sistema de preincubació ENTI-Pro, que garanteix l'aprenentatge de competències toves (soft skills) de
gestió i comercial, alhora que permet treballar en grup les propostes per a emular els rols que s'empren
a la industria i fer-ho amb garanties, mitjançant tutories dutes a terme per professorat professional i
expert en el medi.
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A nivell de tercera llengua, ENTI-UB, coneixedor de que l’idioma de la indústria del videojoc és l’anglès
està treballant per tal d’avançar en el procés d’assoliment i d’acreditació de llengua estrangera per part
dels seus titulats. En el Màster en PECD hi ha diverses assignatures impartides parcialment en anglès
per professors que tenen aquesta llengua com a materna o principal. L’alumne té la possibilitat de fer
tot el Treball Final de Màster (TFM) en anglès.
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
En la taula 19 (resultats acadèmic per assignatura 2017-18), podem veure amb tot detall les notes de
cada una de les assignatures de Màster.
La taxa de rendiment del 91,48% és molt positiva i indica que els alumnes matriculats es presenten a
les diferents activitats d’avaluació del màster i que, a més, amb un nivell de preparació adient per
superar l’assignatura.
En relació als resultats, la taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) és del 96,30% de mitjana de
totes les assignatures, aspecte que posa de manifest el treball continu realitzat al llarg del curs i la
qualitat del mateix.
S’espera que l’evolució en el perfil d’estudiants de nou ingrés així com la consolidació de les propostes
de millora contribueixin a mantenir els bon resultats d’aquesta primera edició del màster.
➢ Indicadors de resultats globals de la titulació

En global, analitzant les dades consultables a la taula 16:
- La taxa d’eficiència és immillorable (100%); és molt superior al 80% previst en la memòria de
verificació, posant de manifesta la qualitat del treball dut a terme pels estudiants que han finalitzat el
MPECD de la primera promoció.
- Pel que fa a taxa de graduació (80%), és també molt superior al 60% previst en la memòria. La dada
encara seria millor si no tinguéssim en compte l’estudiant que ha fet una matrícula a temps parcial per
poder compaginar la vida laboral amb l’acadèmica.
- L’abandonament del 10% és inferior al previst en la memòria (20%).L’estudiant d’aquesta promoció
tenia clar en què consistia el màster i, en general, no ha tingut dificultats ni causes de força major que
li hagin impedit estudiar.
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6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la
titulació.
ENTI-UB encara no participa, mitjançant el conveni amb la UB i AQU, en l’estudi de la inserció dels
titulats en el món laboral ja que el curs 2017-18 s’ha graduat la primera promoció.
Per a la valoració de la inserció laboral dels titulats d’ENTI-UB (Màster en PECD) 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 18 (setembre 2017). L’enquesta la van
contestar 6 dels 8 alumnes graduats en la primera promoció.
Un 100% dels alumnes enquestats està treballant actualment, el 66,67% en el sector dels videojocs.
Un 66,67% a temps complert i els mateix percentatge de titulats treballa per compte aliè; el 75,00%
dels titulats que treballen per compte aliè té un contracte indefinit.

Podem destacar que, gràcies a la implicació de tots els agents en les diverses activitats de recerca,
professionalitzadores i de preincubació (TFM), la relació d’ENTI-UB amb el sector productiu dels
videojocs, el 66,67% treballa en el sector.
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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 però per optimitzar que l’estructura
del pla doni resposta a les necessitats de l’alumnat. Es proposa fer una modificació en la memòria
verificada del MPECD que permeti incorporar les següents millores:
•

•
•
•
•

Proposta de millora PM 1709. Programar l’assignatura Motor de joc i art avançats (6 ECTS)
dintre de la matèria Tecnologia de la innovació, enlloc de l’assignatura Narrativa transmetia
dintre de la matèria Art, disseny visual i creativitat que deixen d’existir (modificació).
A més, ajustar el nom de la matèria de Tecnologia de la innovació pel de Tecnologia i art per a
la innovació (seguiment).
Proposta de millora PM 1710. Programar l’assignatura Pla de preproducció (3 ECTS) i reduir
de 6 ECTS a 3 ECTS l’assignatura de Monetització i nous models de negoci digitals dintre de
la matèria Estratègia i gestió de negoci (modificació).
Proposta de millora PM 1711. Per millorar l’adquisició de les competències es proposa passar
d’una organització semestral a una de trimestral (seguiment).
Proposta de millora PM 1712. Incorporar les competències específiques CE7 i CE8 a
l’assignatura Tendències en el context de l’economia digital de la matèria Tecnologia de la
innovació (seguiment).
Proposta de millora PM 1713. Incrementar l’oferta optativa amb 3 assignatures: Programació
backend as a server (6 ECTS), Rigging i skinning avançats (6 ECTS) i Practiques externes (6
ECTS).

Finalment, es proposa com a proposta de millora (PM 1701) l’adquisició de l’aplicatiu Classlife per
gestionar coordinadament tot el referent a la gestió acadèmica i la gestió d’expedients enlloc de treballar
amb Moodle i una aplicació feta ad-hoc per la gestió d’expedients que implicava certes dificultats a
l’hora de la migració de dades.
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.
La política, el manual i els processos de qualitat són accessibles a la web (https://enti.cat/qualitat/), així
com també ho són les memòries verificades i els informes de seguiment de les titulacions garantint
l’accessibilitat a tota la comunitat universitària.
Per tal d’adaptar la pàgina web a les necessitats actuals s’ha dissenyat un canvi complert en
l’estructura, allotjament i gestió de la mateixa per permetre un funcionament més àgil i la incorporació
de noves eines (PM 1702).
Pel que fa a l’Estàndard 3, el Centre valora que la implantació del SAIQU avança molt adequadament
i contribueix de manera significativa a la millora contínua de la titulació. ENTI-UB el curs 2017-2018 ha
realitzat l’adaptació dels seus processos al SAIQU de la UB havent-se redactat els diferents manuals i
processos (propostes de millora 1504 i 1505).
ENTI-UB ha fet, de manera similar al que es realitza als centres integrats de la UB, una adaptació dels
processos del SAIQU d’ENTI-UB al SAIQU de la UB mantenint certes particularitats inherents al centre.
El curs 2017-2018 es pot dir que:
El SAIQU verificat en les memòries ha facilitat la implantació dels quatre cursos del Grau en CDI, els
dos primers cursos del Grau en CAVJA així com la del Màster en Producció i Emprenedoria de
Continguts Digitals.
El SAIQU del centre està garantint la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió
eficient dels diferents ensenyaments.
El SAIQU facilita els processos de seguiment dels títols i de millora continuada de la seva qualitat a
partir de l’anàlisi de dades objectives.
El SAIQU del centre garanteix el desenvolupament satisfactori dels diferents ensenyaments que ofereix
el centre.
Pel que fa al SAIQU, com a conclusió general podem dir que constitueix una bona eina per identificar
aspectes que poden modificar-se, i planificar i dur a terme accions de millora contínua.
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En relació al procés de recollida de l’opinió dels diferents col·lectius del centre cal seguir treballant en
l’augment de la participació buscant el temps i l’espai més adients per cada un d’ells (PM 1703).
En referència a l’adequació del professorat al programa formatiu (Estàndard 4), tot i la joventut del
centre, el grau 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.
Com a proposta de millora el centre treballarà en afavorir la participació del professorat en les activitats
de formació continuada ofertes per l’ICE de la Universitat de Barcelona (PM 1704).
En l’Estàndard 5: eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge, ENTI-UB ofereix als seus estudiants
accés activitats i events vinculats al món professional i fer un TFM en format de preincubadora (ENTI
Pro) amb l’objectiu de formar graduats a la vanguardia de les necessitats del sector i amb capacitat de
generar noves idees i integrar-se ràpidament en la indústria ja sigui treballant per compte aliè o
mitjançant l’emprenedoria.
En general, el grau d’assoliment en aquest estàndard és molt bo; el centre disposa de serveis
d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat.
Finalment, pel que fa a l’estàndar 6 podem dir:
La qualitat dels resultats dels programes formatius han estat molt bons.
Finalment, tenint en compte la importància del TFM i el valor afegit que aporta a la formació de l’alumnat
un format tant exigent i complex s’ha implementat durant el curs 2018-19 la revisió i modificació d’alguns
aspectes per a solucionar problemes de desenvolupament i coordinació de les diferents activitats (PM
1706).
Podem concloure que, tal com hem comentat anteriorment, actualment el Centre disposa del seu propi
SAIQU aprovat i ha designat un Responsable de Qualitat de centre. A més, té a disposició de tots els
grups d'interès els documents relatius al Sistema Intern d’assegurament de la Qualitat, com la Política
de Qualitat, el Manual de Qualitat que inclou els processos, la Memòria Verificada i la informació relativa
al Seguiment de les titulacions (IST).

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 060

Abast

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
Autoinforme PM2: X
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment:
Responsable i càrrec

Equip de direcció

Prioritat

Alta X

Mitja

Codi de la millora

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

PM 1701

Pas de Moodle a Classlife per la integració dels processos
acadèmics i de gestió d’expedients

Fites o indicadors
Funcionament
de seguiment de
Classlife
l’acció

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

de Data prevista de
Juliol 2019
finalització

del
de Equip directiu

Data prevista de
Setembre
la
primera
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Disseny i seguiment de les adaptacions del sistema a ENTI-UB
Migració de dades dels 2 aplicatius anterior a Classlife
Informació a tots els col·lectius de la comunitat i posada en funcionament
Seguiment i valoració de del funcionament del nou sistema

Persones implicades
Carles Vilella (cap d’estudis), Patricia Matas
(secretaria)
Carles Vilella (cap d’estudis), Patricia Matas
(secretaria), Montse Pitarch (secretària
acadèmica)
Carles Vilella (cap d’estudis) i Montse Pitarch
(secretària acadèmica)
Equip de direcció

Data de finalització
Març 2018
Juny 2018
Juliol 2018
Juliol 2019

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

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

PEQ 140

Abast

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
Autoinforme PM2: X
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment:
Responsable i càrrec

Equip de direcció

Prioritat

Alta

Mitja X

Codi de la millora

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

PM 1702

Disseny i implementació d’una nova web

Fites o indicadors
Data prevista de
de seguiment de Activació de la nova web
Juliol 2019
finalització
l’acció

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
de Equip directiu

Data prevista de
Desembre
la
primera
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Disseny i seguiment de les adaptacions del sistema a ENTI-UB

Migració de dades de la web antiga a la nova
Informació a tots els col·lectius de la comunitat i posada en funcionament
Seguiment i valoració de del funcionament de la web

Persones implicades
Marcos García (comissió de promoció i
relacions exterior), Rafel Magrinyà (director de
qualitat)
Marcos García (comissió de promoció i
relacions exterior), Rafel Magrinyà (director de
qualitat)
Carles Vilella (cap d’estudis) i Montse Pitarch
(secretària acadèmica)
Equip de direcció

Data de finalització
Setembre 2018

Desembre 2018
Gener 2019
Juliol 2019
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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 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
Autoinforme PM2: X
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres:

Codi de la millora

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

PM 1703

Augment del percentatge de resposta de les diferents
enquestes que es desenvolupen a ENTI-UB

Responsable i càrrec

Fites o indicadors
Rafel Magrinyà (director de
50% de participació en Data prevista de
de seguiment de
Juliol 2019
qualitat)
les diferents enquestes finalització
l’acció

Prioritat

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Data prevista de
Rafel Magrinyà (director
de
la
primera Març 2019
de qualitat)
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Adaptació de les diferents enquestes a Classlife i calendarització de les
enquestes i valoració de la incorporació de les preguntes referents a PE
Passar les enquestes
Primera valoració de la participació del primer semestre
Valoració sobre la participació 2018-2019

Persones implicades
Carles Vilella (cap d’estudis), Rafel Magrinyà
(director de qualitat)
Òscar Garcia, Jordi Radev, Teresa Vidal
(directors de les titulacions)
Carles Vilella (cap d’estudis), Rafel Magrinyà
(director de qualitat)
Carles Vilella (cap d’estudis), Rafel Magrinyà
(director de qualitat)

Data de finalització
Octubre 2018
Desembre 2018
Gener 2019
Juliol 2019
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

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

PGQ 040

Abast

Autoinforme PM2: X
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres, Informe seguiment 16-17: 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 (3er any) – Facilitar que el professorat d’ENTI-UB participi en les
PM 1704
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
Juliol 2019
qualitat)
finalització
l’acció
activitats de l’ICE

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Data prevista de
Rafel Magrinyà (director
Setembre
de
la
primera
de qualitat)
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Informació sobre els cursos de l’ICE i coordinació per facilitar el seu
desenvolupament
Seguiment dels cursos que va realitzant el PDI

Persones implicades
Carles Vilella
Jordi Radev,
titulacions)
Carles Vilella
Jordi Radev,
titulacions)

Data de finalització

(cap d’estudis), Òscar Garcia,
Teresa Vidal directors de les

Periòdicament

(cap d’estudis), Òscar Garcia,
Teresa Vidal directors de les

Juliol 2019
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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

Transversal al centre:

Màster en PECD: X

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

Origen de la proposta

Codi de la millora
Autoinforme PM2: X
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres:

Responsable i càrrec

Carles
d’estudis)

Prioritat

Alta X

Programar l’assignatura Motor de joc i art avançats (6 ECTS)
dintre de la matèria Tecnologia de la innovació, enlloc de
l’assignatura Narrativa transmetia dintre de la matèria Art,
disseny visual i creativitat que deixen d’existir (modificació).
A més, ajustar el nom de la matèria de Tecnologia de la
innovació pel de Tecnologia i art per a la innovació (seguiment).

PM 1709

Vilella

Mitja

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

Incorporació
de
les
Fites o indicadors modificacions
a
la
(cap
Data prevista de
de seguiment de memòria de la titulació i
Juny 2019
finalització
l’acció
publicació a la web del
centre i de la UB

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Data prevista de
Rafel Magrinyà (director
Novembre
de
la
primera
de qualitat)
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Disseny de l’assignatura “Motor de joc i art avançats” (continguts,
resultats d’aprenentatge, competències i sistema d’avaluació)
Aprovació pel CACG de la modificació
Introducció de la modificació al programa de la SEDE
Actualització pàgines web

Persones implicades
Carles Vilella (cap d’estudis) i Òscar García
(director de centre)
Rafel Magrinyà (director de qualitat)
Rafel Magrinyà (director de qualitat)
Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Data de finalització
Desembre 2018
Febrer 2019
Març 2019
Juny 2019

63

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

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

PEQ 070

Abast

Transversal al centre:

Màster en PECD: X

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

Origen de la proposta
Autoinforme PM2: X
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres:

Responsable i càrrec

Carles
d’estudis)

Prioritat

Alta X

Vilella

Mitja

Codi de la millora

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

PM 1710

Programar l’assignatura Pla de preproducció (3 ECTS) i reduir
de 6 ECTS a 3 ECTS l’assignatura de Monetització i nous models
de negoci digitals dintre de la matèria Estratègia i gestió de
negoci (modificació).

Incorporació
de
les
Fites o indicadors modificacions
a
la
(cap
Data prevista de
de seguiment de memòria de la titulació i
Juny 2019
finalització
l’acció
publicació a la web del
centre i de la UB

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Data prevista de
Rafel Magrinyà (director
Novembre
de
la
primera
de qualitat)
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Disseny de l’assignatura “Pla de preproducció” (continguts, resultats
d’aprenentatge, competències i sistema d’avaluació)
Aprovació pel CACG de la modificació
Introducció de la modificació al programa de la SEDE
Actualització pàgines web

Persones implicades
Carles Vilella (cap d’estudis) i Òscar García
(director de centre)
Rafel Magrinyà (director de qualitat)
Rafel Magrinyà (director de qualitat)
Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Data de finalització
Desembbre 2018
Febrer 2019
Març 2019
Juny 2019

64

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

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

PEQ 070

Abast

Transversal al centre:

Màster en PECD: X

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

Origen de la proposta
Autoinforme PM2: X
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres:

Responsable i càrrec

Carles
d’estudis)

Prioritat

Alta

Vilella

Mitja X

Codi de la millora

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

PM 1711

Per millorar l’adquisició de les competències es proposa passar
d’una organització semestral a una de trimestral (seguiment).

Incorporació
de
les
Fites o indicadors modificacions
a
la
(cap
Data prevista de
de seguiment de memòria de la titulació i
Juny 2019
finalització
l’acció
publicació a la web del
centre i de la UB

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Data prevista de
Rafel Magrinyà (director
Novembre
de
la
primera
de qualitat)
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Redistribució de les assignatures per trimestres
Aprovació pel CACG de la modificació
Introducció de la modificació al programa de la SEDE aprofitant les PM
1709 i 1710
Actualització pàgines web

Persones implicades
Carles Vilella (cap d’estudis) i Òscar García
(director de centre)
Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Data de finalització
Desembbre 2018
Febrer 2019

Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Març 2019

Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Juny 2019
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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

Transversal al centre:

Màster en PECD: X

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

Origen de la proposta
Autoinforme PM2: X
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres:

Responsable i càrrec

Carles
d’estudis)

Prioritat

Alta

Vilella

Mitja X

Codi de la millora

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

PM 1712

Incorporar les competències específiques CE7 i CE8 a
l’assignatura Tendències en el context de l’economia digital de
la matèria Tecnologia de la innovació (seguiment).

Incorporació
de
les
Fites o indicadors competències
a
(cap
Data prevista de
de seguiment de l’assignatura i publicació
Juny 2019
finalització
l’acció
a la web del centre i de la
UB

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Data prevista de
Rafel Magrinyà (director
Novembre
de
la
primera
de qualitat)
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Incorporació de les competències CE7 i CE8 a l’assignatura Tendències
en el context de l’economia digital
Aprovació pel CACG de la modificació
Introducció de la modificació al programa de la SEDE aprofitant les PM
1709 i 1710
Actualització pàgines web

Persones implicades
Carles Vilella (cap d’estudis) i Òscar García
(director de centre)
Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Data de finalització
Desembbre 2018
Febrer 2019

Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Març 2019

Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Juny 2019

66

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés

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

PEQ 070

Abast

Transversal al centre:

Màster en PECD: X

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

Origen de la proposta
Autoinforme PM2: X
Informe visita CAE:
Informe final d’acreditació AQU:
Vicerectorat:
Altres:

Codi de la millora

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

PM 1713

Incrementar l’oferta optativa amb 3 assignatures: Programació
backend as a server (6 ECTS), Rigging i skinning avançats (6
ECTS) i Practiques externes (6 ECTS).

Responsable i càrrec

Incorporació
de
les
Carles
Vilella
(cap Fites o indicadors
optatives al pla d’estudis Data prevista de
d’estudis) i Teresa Vidal de seguiment de
Juny 2019
i publicació a la web del finalització
(directora Grau en CAVJA l’acció
centre i de la UB

Prioritat

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
seguiment
l’acció

del
Data prevista de
Rafel Magrinyà (director
Novembre
de
la
primera
de qualitat)
2018
revisió

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Disseny de les tres assignatures optatives noves (continguts, resultats
d’aprenentatge, competències i sistema d’avaluació)
Aprovació pel CACG de la modificació
Introducció de la modificació al programa de la SEDE aprofitant les PM
1709 i 1710
Actualització pàgines web

Persones implicades
Carles Vilella (cap d’estudis) i Òscar García
(director de centre)
Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Data de finalització
Desembbre 2018
Febrer 2019

Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Març 2019

Rafel Magrinyà (director de qualitat)

Juny 2019
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