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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 el curs 2019-20 s’ha implantat 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 superarà els 189.600 milions de dòlars al 2022, amb un creixement anual
mitjà del 8,1 %, obtenint les videoconsoles i els mòbils el 80 % dels beneficis.
Els eSports segueixen creixent, arribant al 2019 a superar per primer cop els mil milions de dòlars
d'ingressos mundials, suposant un 26,7 % més respecte de l'any passat. Europa té a Alemanya,
França, Espanya en tercer lloc i Itàlia dins les 10 primeres posicions de tot el mercat mundial essent
Espanya la novena a nivell mundial amb un mercat per sobre dels 2500 milions de dòlars i gairebé 7000
treballadors/es.
Tal com esmenta el mateix informe de DEV, “... La mayor parte de las empresas se concentran en
cuatro comunidades autónomas: Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y
Andalucía... Cataluña mantiene, con diferencia, su liderazgo siendo el principal polo de la industria
española del videojuego. Con el 28 % de empresas, supone el 53 % de la facturación y el 47 % del
empleo de todo el sector.”.
La gran demanda de mercat (el 57% 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 de 813 milions d'euros el 2018, un 14% més
que al 2016, i que s'espera estigui en 1223 milions d'euros al 2022), fan dels estudis oferts a ENTI-UB
una notable oportunitat de present i futur.
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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. 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 seguiment
d’aquesta titulació es realitza en l’informe de seguiment d’EUSES – centre adscrit a la UdG (l’informe,
el pla de millora i les diferents taules es poden consultar a https://barcelona.euses.cat/ca/qualitat/). 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.

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
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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.
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.
Finalment, en el marc de les diferents accions del procés d’acreditació dels estudis de CDI a la UB, el
dia 9 d’abril de 2019, el Comitè d’Avaluació Externa (CAE) d’AQU Catalunya va realitzar la visita a les
instal·lacions d’ENTI-UB. L’avaluació per a l’acreditació del Grau en CDI d’ENTI– centre adscrit a la UB
dut a terme per AQU Catalunya va finalitzar amb un informe favorable de la Comissió Específica en
l’àmbit de l’enginyeria i arquitectura el 19 de setembre de 2019 en base a les conclusions preliminars
fetes pel propi CAE.
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 per primera vegada el 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 oferia el Màster en Producció i Emprenedoria de Continguts Digitals
(d’ara endavant “Màster en PECD” o perfil Producer). El curs 2018-2019 no hi ha hagut cap
matriculat per segon any consecutiu i s’ha desprogramat. Aquest màster oficial tenia 30 places de nou
accés i un volum creditici de 60 ECTS. La finalitat del mateix era 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.
Era un Màster que es centrava en el perfil Producer de la indústria digital. En el màster s’incloïa
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 incorporava àmbits de treball per la millora de
la capacitat creativa i executiva del Producer com tecnologies digitals, gamificació o usabilitat avançada.

Titulació
Grau en Continguts Digitals
Interactius

Responsable de la titulació

Any d’implantació

Sr. Jordi Radev

2013-2014

Grau en Creació Artística per a
Videojocs i Jocs Aplicats

Dr. Teresa Vidal

2016-2017

Grau en Fisioteràpia
(interuniversitari UdG – UB)

Dr. Mariano Gacto

2015-2016

Grau en Producció de Música i So
per a la Indústria de
l’Entreteniment

Sr. Lluís Guerra

2018-2019

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/
La informació sobre els diferents graus es pot trobar a https://enti.cat/graus/:
• Grau en Continguts Digitals Interactius: https://enti.cat/course/grau-en-continguts-digitalsinteractius/
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•
•

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats: https://enti.cat/course/grau-encreacio-artistica-per-a-videojocs/
Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment:
https://enti.cat/course/grau-en-produccio-de-musica-i-so-per-a-la-industria-de-lentreteniment/
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Estretament lligats a la indústria del videojoc
Gran part del professorat d’ENTI-UB, especialment en els darrers cursos de grau, 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
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,
que tenen un enfoc empresarial real. Es situen a tot tipus d’empreses del sector (videojocs, jocs aplicats
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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 4 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”.

10

2. Relació amb els processos de Verificació-ModificacióAcreditació (VSMA)
a. Dades de les titulacions del centre:
Titulació

Codi RUCT

Data de
Verificació

Data
d’Acreditació

Data de
Modificació

Grau en Continguts Digitals
Interactius

2502825

25/9/2013

21/10/2019

14/1/2016

Grau en Creació Artística per a
Videojocs i Jocs Aplicats

2503384

17/1/2017

Grau en Fisioteràpia
(interuniversitari UdG – UB)

2503269

03/08/2015

Grau en Producció de Música i So
per a la Indústria de
l’Entreteniment

Pendent

16/2/2018

Màster en Producció i
Emprenedoria de Continguts
Digitals

4315822

20/07/2016

Extingit

21/6/2019

b. Taula indicant les dades analitzades per a cada titulació segons la seva situació i que es
presenten en aquest informe de seguiment:
Titulació
Grau en
Continguts
Digitals
Interactius
Grau en Creació
Artística per a
Videojocs i Jocs
Aplicats
Grau en
Producció de
Música i So per a
la Indústria de
l’Entreteniment

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 1 de data 24 de març de 2020.
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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 25 de març de 2020.
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3. Valoració de l’assoliment dels estàndards
Com en qualsevol autoavaluació, a més del resultat o producte final, hem tingut present el procés
desenvolupat durant el període de temps entre els processos del marc VSMA previs en cada una de
les titulacions.
El seguiment implica unes propostes de millora en diferents estàndards que desenvoluparem en cada
apartat específic.
Segons la nostra percepció, el resultat dels canvis implantats en base a les propostes de millora prèvies
es tradueix en el que tot seguit s’especifica. Indiquem que, per ajudar-nos en l’autoavaluació, hem
establert un codi de colors per detectar visualment la qualificació que rep l’estàndard i/o subestàndard.
En progrés vers l’excel·lència
S’assoleix
S’assoleix amb condicions
No s’assoleix
Estàndards
Estàndard 1 – Qualitat del programa
formatiu
Estàndard 2 – Pertinència de la informació
pública
Estàndard 3 - Eficàcia del sistema de
garantia interna de la qualitat (SAIQU) de
la titulació
Estàndard 4 - Adequació del professorat al
programa formatiu
Estàndard 5 - Eficàcia dels sistemes de
suport a l’aprenentatge
Estàndard 6 - Qualitat dels resultats dels
programes formatius
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.
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.
1.3 – Els estudiants
admesos tenen el
perfil
d’ingrés
adequat per a la
titulació i el seu
nombre és coherent
amb el de places
ofertes.

Autoavaluació
S’assoleix
En progrés vers l’excel·lència
S’assoleix
S’assoleix
En progrés vers l’excel·lència
S’assoleix

CDI

Estàndard 1 – Qualitat del programa formatiu
CAVJA PMSIE El perfil de competències és l’adequat i compleix
amb els requisits.

CDI

CAVJA

PMSIE

El pla d’estudis i l’estructura del currículum són
coherents.

CDI

CAVJA

PMSIE

La majoria d’estudiants matriculats presenten un
perfil d’accés que s’adiu amb l’establert per la
titulació. Cada vegada l’alumnat té més clar el perfil
d’accés tot i que accedeixen als Graus alumnes
provinents de batxillerats diferents.
El nombre d’estudiants matriculats és baix
comparat amb el nombre de places ofertes i s’han
redactes dues propostes de millora al respecte.
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1.4 – La titulació
disposa
dels
mecanismes
de
coordinació docent
adequats.
1.5 – L’aplicació de
les
diferents
normatives
es
realitza de manera
adequada i té un
impacte positiu sobre
els resultats de la
titulació.

CDI

CAVJA

PMSIE

Els mecanismes de coordinació de què disposa la
titulació són adequats.

CDI

CAVJA

PMSIE

L’aplicació de les diferents normatives es realitza
de manera adequada i té un impacte positiu sobre
els resultats de la titulació.

En aquest estàndard s’han fet avenços constants des de l’inici de la implantació dels estudis, garantint
sempre la informació pública i comunicació de l’activitat del centre. A continuació es valoren els
subestàndards.
Estàndard 2 – Pertinença de la informació pública
2.1 – La institució publica informació
La informació que s’ofereix sobre les
veraç, completa i actualitzada i
característiques del programa i el seu
accessible sobre les característiques
desenvolupament operatiu està actualitzada, és
de la titulació i el seu desenvolupament
exhaustiva i pertinent. Així mateix, aquesta
operatiu.
informació és molt clara, llegible, agregada i
accessible a tots els grups d’interès.
2.2 – La institució publica informació
La institució publica informació actualitzada,
sobre els resultats acadèmics i de
agregada, accessible i exhaustiva sobre els
satisfacció.
resultats acadèmics i de satisfacció de la titulació.
2.3 – La institució publica el SAIQU en
La institució publica la política de qualitat, els
què s’emmarca la titulació i els resultats
processos del SGIQ i els elements que se’n
del seguiment i l’acreditació de la
deriven per a la rendició de comptes, que inclouen
titulació.
els resultats del seguiment i de l’acreditació.
Destaquem en aquest estàndard la consolidació del sistema de d’assegurament intern de la qualitat
(SAIQU) redactat agafant de referencia el SAIQU de la UB i adaptant-lo a la realitat del centre.
Estàndard 3 – Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SAIQU) de la titulació
3.1 – El SGIQ implementat té
El SGIQ disposa de processos implementats que
processos que garanteixen el disseny,
faciliten de forma òptima el disseny i l’aprovació de
l’aprovació, el seguiment i l’acreditació
les titulacions, com també el seu seguiment i la
de les titulacions.
seva acreditació, amb implicació de tots els grups
d’interès.
3.2 – El SGIQ implementat garanteix la
El SGIQ disposa d’un procés implementat que
recollida d’informació i dels resultats
gestiona la recollida de resultats rellevants, amb
rellevants per a la gestió eficient de les
l’existència d’un quadre d’indicadors amb
titulacions, en especial els resultats
informació sobre la seva evolució temporal El
acadèmics i la satisfacció dels grups
SGIQ permet la recollida de la informació sobre la
d’interès.
satisfacció dels estudiants i titulats respecte del
programa formatiu.
3.3 – El SGIQ implementat es revisa
El SGIQ disposa d’un procés implementat que
periòdicament i genera un pla de
obliga la institució a revisar de forma periòdica i
millora que s’utilitza per a la seva
completa l’adequació del mateix SGIQ La revisió
millora continua.
es concreta en un informe que recull la reflexió
sobre el funcionament del SGIQ i que permet fer
un seguiment dels canvis realitzats. Les accions
de millora del SGIQ són coherents amb la revisió
efectuada i s’estructuren en plans de millora que
recullen tots els elements necessaris per a un
seguiment òptim i periòdic de la seva implantació.
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ENTI-UB a través del processos de gestió del PDI ha garantit sempre el compliment dels estàndards
de qualitat i posa a disposició del professorat mitjans pel seu creixement i progressió. Essent un centre
jove s’està treballant promoure encara més la recerca i innovació en l’àmbit dels videojocs i jocs
aplicats.
Estàndard 4 – Adequació del professorat al programa formatiu
4.1 – El professorat CDI CAVJA PMSIE El professorat disposa de la qualificació acadèmica i
del centre reuneix
els reconeixements externs rellevants, com també
els requisits del
de l’experiència adequada. El centre té establerts
nivell
de
criteris adequats per a l’assignació de docència, que
qualificació
asseguren en tots els casos el millor professorat. Els
acadèmica exigits
estudiants estan majoritàriament satisfets amb la
per les titulacions
competència
docent
i
l’experiència
del centre i té
investigadora/professional del professorat. Cal
suficient i valorada
seguir treballant en aquest aspecte en alguns casos
experiència docent,
i per això periòdicament s’analitza cada situació.
investigadora i, si
escau,
professional.
4.2 – El professorat CDI CAVJA PMSIE L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre
del
centre
és
de professors són molt adients per impartir la
suficient i disposa
titulació i atendre els estudiants del centre Els
de la dedicació
estudiants estan majoritàriament molt satisfets amb
adequada
per
l’atenció del professorat en el seu procés
desenvolupar les
d’aprenentatge.
seves funcions i
atendre
els
estudiants.
4.3 – La institució CDI CAVJA PMSIE El professorat disposa de suport institucional per al
ofereix suport i
desenvolupament de les seves funcions i per a la
oportunitats
per
millora de la qualitat de la seva activitat docent i
millorar la qualitat
investigadora.
de l’activitat docent
i investigadora del
professorat.
Els centre disposa d’un Pla d’Acció Tutorial consolidat i d’un conjunt d’activitats associades a
l’assoliment de continguts de diferents assignatures - learning by doing que garanteixen el suport
acadèmic i l’aproximació de l’estudiant a la realitat professional. Desenvolupar el TFG en format de
preincubadora (ENTI Pro) fomenta l’empreneduria i l’aprenentatge actiu.
Estàndard 5 – Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
5.1 – Els serveis d’orientació
Es posa de manifest que el pla d’acció tutorial i
acadèmica suporten adequadament el
d’orientació acadèmica dóna resposta a les
procés d’aprenentatge i que els serveis
necessitats dels estudiants.
d’orientació professional faciliten la
L’orientació
professional
és
adequada,
incorporació al mercat laboral.
considerant les evidències disponibles i
l’adequació de les activitats realitzades. Els
estudiants i els tutors estan satisfets amb els
serveis d’orientació acadèmica i professional.
ENTI Alumni treballa per consolidar la tasca i
ampliar els serveis a un col·lectiu cada vegada
més nombrós.
5.2 – Els recursos materials disponibles
Les infraestructures docents i de suport a
són adequats al nombre d’estudiants i
l’aprenentatge donen resposta adequada a les
a les característiques de la titulació.
necessitats d’aprenentatge dels estudiants. Els
recursos i fons de la biblioteca responen
satisfactòriament a les necessitats de la titulació,
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són accessibles i presenten una certa relació amb
l’activitat de recerca del centre.
En aquest estàndard es posa de manifest el treball constant de millora de cada titulació que s’ha anat
realitzant curs a curs. Tot seguit comentem els diferents subestàndards.
Estàndard 6 – Qualitat dels resultats dels programes formatius
6.1 – Els resultats de CDI CAVJA PMSIE Les evidències documentades dels assoliments
l’aprenentatge assolits
dels estudiants posen de manifest un adequat
es corresponen amb
nivell de formació dels estudiants i satisfan
els objectius formatius
suficientment els requisits del nivell especificat en
pretesos i amb el nivell
el MECES per a la titulació.
de MECES de la
Els TFG responen al nivell del MECES requerit
titulació.
per a la titulació i responen a una planificació
temàtica concorda amb les línies de recerca o de
transferència de coneixement del professorat.
Les pràctiques externes (PE) responen al nivell
del MECES requerit per a la titulació i els centres
proporcionen la situació de pràctiques coherent
amb la titulació i en molts casos són empreses de
referència en el món dels videojocs i jocs aplicats.
6.2 – Les activitats CDI CAVJA PMSIE La metodologia i les activitats docents estan
formatives,
la
dissenyades amb l’objectiu d’oferir oportunitats
metodologia docent i
als estudiants per integrar els resultats
el sistema d’avaluació
d’aprenentatge
són
adequats
i
Els sistemes i criteris d’avaluació son adequats
pertinents per garantir
per certificar i discriminar els resultats de
l’assoliment
dels
l’aprenentatge.
resultats
de
Tant en el TFG com en les PE es supervisen i
l’aprenentatge
avaluen amb criteris adequats.
previstos.
6.3 – Els valors dels CDI CAVJA PMSIE Tot i que la sèrie temporal de tots els indicadors
indicadors acadèmics
acadèmics, segons l’evidència documental, és
són adequats per a les
coherent amb la tipologia d’estudiants i les
característiques de la
titulacions equivalents el centre vol estudiar
titulació.
l’evolució sobretot de la taxa de graduació i la taxa
de rendiment a primer curs que no coincideixen
amb els valors previstos a la memòria de
verificació.
6.4 – Els valors dels CDI CAVJA PMSIE La titulació encara no té els suficients anys
indicadors d’inserció
d’implantació per poder participar en l’enquesta
laboral són adequats
d’inserció laboral (UB, AQU i ENTI jtenen signat
per
a
les
el conveni de participació).
característiques de la
El centre, tot i les circumstàncies esmentades, ha
titulació.
realitzat una enquesta telefònica a les dues
primeres promocions.
A continuació es realitza una argumentació basada en evidències sobre el grau d’assoliment dels
estàndards de qualitat. Per a cada estàndard es fa una valoració fent referència directa a les dades
més significatives que posen de manifest el compliment dels estàndards.
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció

3.1.1

Processos del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU)
•
PEQ ENTI-020 Gestió dels programes formatius en el marc
VSMA
•
PEQ ENTI-030 Accés, admissió i matrícula d’estudiants

3.1.2

Memòria original verificada o modificada
•
Grau en CDI (modificada)
•
Grau en CAVJA
•
Grau en PMSIE
•
Grau en Physiotherapy

3.1.3

Informes de verificació i modificació (si escau)
•
Informe de modificació del Grau en CDI
•
Informe de verificació del Grau en CAVJA
•
Informe de verificació del Grau en PMSIE
•
Informe de verificació del Grau en Physiotherapy

3.1.4

Informes de seguiment i acreditació
•
13-14
•
14-15
•
15-16
•
16-17
•
17-18 i pla de millora (web de qualitat d’ENTI)
•
Acreditació CDI (dades 17-18)

Subministrador

Web de qualitat ENTI-UB

Web de qualitat ENTI-UB

EUC Informes (AQU)
Web de gestió dels ensenyament
(UB)
Web de qualitat ENTI-UB

Web de qualitat ENTI-UB

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la disciplina i amb
el nivell formatiu corresponent del MECES.
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.
ENTI-UB imparteix les titulacions de GCDI (Grau en Continguts Digitals Interactius), de GCAVJA
(Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats) i de GPMSIE (Grau en Producció de
Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment) tal com s’especifica a l’apartat 1. Presentació del
centre.
Com a evidències es presenten les memòries originals (i, si escau, memòries modificades) amb els
corresponents informes de verificació.
El curs 2018-2019 les propostes de millora PM 1714 i PM 1715 s’ha implementat amb normalitat:
• Canviar la denominació del nom de 3 assignatures del Grau en CAVJA:
- “Projecció i implementació d’elements de joc” per “Taller de disseny de jocs”.
- “Crònica i cronologia del producte digital” per “Història dels jocs”.
- “Escenografia digital en entorns 3D” per “Modelat 3D”.
• Creació de l’optativa Projecte aplicat de Videojocs (6 ECTS).
El curs 2019-2020 els diferents estudis plantegen les següents propostes de millora:
• GCAVJA:
- Canvi en la denominació de l’assignatura obligatòria “dibuix per produccions digitals”
per “Concept Art” (PM 1801).
• GPMSIE:
- Creació de noves assignatures optatives en base a l’opinió acadèmica i les futures
necessitats dels estudiants (PM 1802):
§ Laboratori de creació sonora (3 ECTS).
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§

Música i emoció (3 ECTS).

En el Grau en CAVJA el conjunt de la comunitat educativa d’ENTI-UB, PDI i estudiants, considera que
seria molt positiu allargar els estudis un quart any per poder desenvolupar amb més profunditat els
continguts més artístics i incrementar el nivell competencial especialment en aquesta àrea. Per aquest
motiu es planteja com a proposta de millora 1803 (PM 1803) la presentació de la memòria de
reverificació del títol per tal que el curs 2022-2023 els estudiants de nou accés ho facin ja en un grau
de 4 anys que mantingui una estructura competencial molt propera a l’actual amb un increment
d’assignatures artístiques especialment en el darrer curs.
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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19

20

21

Els perfils d’entrada recomanats en els 3 Graus exposats en les respectives memòries de verificació
segueixen plenament vigents.
Pel que fa al GCDI, cal destacar en positiu que, segueix disminuint el percentatge d’alumnes que
accedeixen al Grau amb un perfil diferent perquè tenen estudis de caire més artístic dintre del propi
centre per aquells estudiants més interessats per aquest perfil dintre de l’àmbit dels videojocs.
En el cas del GCAVJA i GPMSIE, al ser estudis de la branca d’arts i humanitats, la majoria d’estudiants
tenen un perfil molt proper al de la memòria de verificació de memòria majoritària.
Pel que fa a l’oferta, la demanda i la matrícula els Graus en CDI i CAVJA han experimentat un descens
tant en la demanada en primera opció, com en el nombre final d’estudiants de nou accés. L’augment
tant gran de nous graus en altres universitats catalanes (consultable en l’apartat 1 d’aquest informe de
seguiment) ha provocat, de manera inevitable, un repartiment de la demanda vinculada al sector. Tenint
en compte les dades dels dos darrers cursos en quan a matrícula i la intenció de incrementar les
sinèrgies globals dels diferents estudis (intra i inter graus) unificant en un sol edifici docent l’activitat
acadèmica es planteja la proposta de millora PM1804 per tal de disminuir les places de nou accés de
80 a 40 (en els dos graus – CDI i CAVJA).
El Grau en PMSIE és l’únic que dels tres que ofereix ENTI-UB que per accedir-hi els alumnes han de
superar les Proves d’Aptitud Personal (PAP). Aquest requeriment previ ha influït simultàniament amb
el fet de ser el primer any d’implantació dels estudis amb una demanda i matrícula baixa tal com es pot
constatar en les taules precedents.
Els aspirants que s’han presentat a les PAP han estat 13 (8 al juny i 5 al setembre); tots les han superat
i un estudiant ha estat exempt en base a la normativa. Els aspirants han vingut ben preparada i només
hi ha hagut un cas que ha estat per sota del 6. Tenien una bona informació sobre els continguts i s'han
pogut preparar bé (un dels casos es va presentar directament al setembre per poder preparar bé la
prova i poder-la superat.
Tot i que s’ha fet una tasca de promoció i informació gran, el GPMSIE es proposa la proposta de millora
PM 1805 per millorar la difusió del grau i el volum de persones que realitzin les PAP i es matriculin les
següents cursos.
1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.
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 cada Grau.
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
es van estudiar diferents possibilitats per tenir integrades les dues necessitats el curs 2018-19 s’ha
implenetat una nova eina que permet una gestió integral de la docència i la gestió acadèmica i
administrativa. El Classlife (entorn virtual) incorpora 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. Per tot l’exposat es pot donar per assolida la
PM1701 i tancar-la.
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.
- 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 això com la coordinació de les diferents
activats acadèmiques de cada un dels estudis.
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-

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 les titulacions i el no solapament de continguts
concretades en els propostes de millora PM 1801 i PM 1802.

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte
positiu sobre els resultats de la titulació.
No hi ha canvis en l’aplicació de les normatives i el seu impacte en els resultats de la titulació continua
essent positiu.
Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos que es poden
consultar específicament a “Pla de Millora ENTI” dintre de l’apartat “Curs 2018-2019” a
https://enti.cat/qualitat/:
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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

Grau en CDI
Grau en CAVJA
Grau en PMSIE

3.2.4

Web del SAIQU

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

3.2.5

Portal d’estadístiques de l’Àmbit acadèmics de
la UB

Portal d’estadístiques

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:
- Presentació
- Perfil recomanat
- Pla d’estudis
- Requisits d’accés
- Sortides professionals
Pel que fa a informació més general relacionada amb el centre docent, a partir del web (ENTI) es pot
accedir a les titulacions i a informació general relacionada amb estudis, instal·lacions, professorat,
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projectes, actualitat, normativa, qualitat, etc. i un cop dintre de cada estudi trobem la informació
acadèmica (pla d’estudis, requisits d’accés, sortides professionals,...), informació de pràctiques en
empresa, mobilitat, treballs finals de grau i màster així com els documents i els enllaços referents a
qualitat.
Durant el curs 2018-19 s’han reorganitzat els continguts de la plana web d’ENTI i s’han dissenyat els
requeriments tecnològics de la proposta de millora 1702 (PM 1702). 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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Els futurs estudiants poden accedir a informació descriptiva general, breu i sintètica amb referents per
poder demanar més informació:
-

http://enti.cat/faq/
https://enti.cat/blog/

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, 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.

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.).
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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.
Igualment, l’informe de seguiment dels cursos anteriors és accessible 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).
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Igualment, el portal de la Transparència de la Universitat permet la comunicació directa per sol·licitar
informació a través d'un formulari en línia:
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:
ü Pública a l’apartat de Qualitat de la web.
ü Notícia a la plana web i/o correu electrònic als membres de l’Escola (PDI, PAS, estudiants).
Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos que es poden
consultar específicament a “Pla de Millora ENTI” dintre de l’apartat “Curs 2018-2019” a
https://enti.cat/qualitat/:
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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

Enquestes de satisfacció de diferents grups
d’interès de la UB
Gabinet tècnic del rectorat (UB)
Taules 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 el curs 2018-2019 ha dissenyat i aprovat la seva Política de qualitat i
el Manual de Qualitat on es defineixen els processos que en formen part.
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.
- 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

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

28/04/2014

05/06/2018

Acreditació

21/10/19
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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

17/01/2017

31/05/2017

03/08/2015

29/06/2018

20/07/2016

29/06/2018

2020

21/6/2019

Extingit

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i
l’acreditació de les titulacions.
ENTI-UB va implementar les seves titulacions 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.

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
• Coordinador del GPMSIE: Lluís Guerra
• Director del SAIQU: Rafel Magrinyà
• Representació del PAS: Montserrat Pitarch
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•
•

Representant dels alumnes: Guillem Serra (GCDI), Dimas Angela Conus (GCAVJA) i Laura
Gimenez (GPMSIE)
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 directors 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.
Ø 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). 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.
Ø Seguiment i millora contínua de les titulacions
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).
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Ø 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. El curs 2018-2019
el centre ha superat el procés d’acreditació del GCDI (arribant a la valoració de “s’assoleix” en tots els
estàndards).
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
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 2018-19
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
2017201818
19

2016-17

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
Màster

Virtual

Quadrimestral

Últim curs
finalitzat

X

X

X

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

Grau i
Màster

Virtual

Quadrimestral

Últim curs
finalitzat

X

X

X

●Execucions clau

Grau

Virtual

Anual

X

X

X

●Execucions clau

Grau

Virtual

Anual

X

X

X

●Execucions suport

Grau i
Màster

Virtual

Anual

Últim curs
finalitzat

X

X

X

●Altres dimensions del
programa formatiu i serveis
(2)

Grau

Virtual

Anual

Últim curs
finalitzat

X

X

X

Grau

Virtual

Anual

Últim curs
finalitzat

X

X

X

Grau i
Màster

Virtual

2014

--

--

--

Últim curs
finalitzat
Últim curs
finalitzat

Professorat i responsable de la titulació
●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
Enquesta de satisfacció d’estudis (grups, horaris,
de professorat pròpia etc.).
d’ENTI-UB
●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.
Ocupadors
Estudi
d’Ocupadors
(AQU Catalunya)

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

Graduats
●Formació rebuda
Enquesta de satisfacció ●Experiència
educativa
Últim curs
dels titulats de grau ●Altres dimensions del Grau
Virtual
Anual
--finalitzat
(AQU Catalunya)
programa formatiu i serveis
(2)
Enquesta
d'inserció
●Formació
rebuda
laboral als graduats i
●Ocupació i la satisfacció Grau
Virtual
2017
--graduades
de l’ocupació.
(AQU Catalunya)
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.

X

--

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 bona, essent igual o superior al 42% 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 18,37% a nivell de centre). S’entén que això és degut al
volum d’alumnes de les 3 titulacions de grau i a que tot i ser enquestes virtuals s’ha facilitat un horari i
espai per poder-les 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 perquè no s’ha assolit
la participació del 50% dels diferents grups d’interès; tot i això es considera adient tancar la proposta
de millora 1703 (PM 1703) perquè s’ha pogut optimitzar el nombre d’enquestes per recollir informació
rellevant, simplificat i informatitzat el procés de recollida de dades, i calendaritzar adequadament cada
enquesta. Aquest curs 2018-19, les enquestes ja s’han amb la nova eina (classlife), de forma que
l’accés ha sigut més intuïtiu i l’obtenció dels resultats ha estat més àgil que amb l’eina anterior.
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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/ (A “Informes de seguiment i
acreditació de graus i màsters” Sota curs 2018-2019 podeu consulta: “Informe de seguiment ENTI”,
“Taules i gràfics ENTI” i “Pla de millora ENTI”).
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, el curs 2018-2019, 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
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“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.
Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos que es poden
consultar específicament a “Pla de Millora ENTI” dintre de l’apartat “Curs 2018-2019” a
https://enti.cat/qualitat/:
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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.
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”.
És important fer constar que les categories acadèmiques de les que es disposa són, seguint el “VIII
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)
Tant el PGQ ENTI-030 com el protocol d’acollida del PDI exposats en informes de seguiment i
acreditació anteriors funcionen correctament i garanteixen la qualitat i adaptació del PDI de nova
incorporació. Els dos protocols s’han aplicat amb normalitat el primer any d’implantació del Grau en
PMSIE.
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 tots els graus.
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 industria de l’entreteniment (majoritàriament en
videojos i serious games), la qual cosa aporta un valor afegit a les assignatures que imparteixen.
Els 10 professors del GPMSIE que imparteixen docència són gairebé els previstos en la memòria de
verificació 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 1,7 professors
a temps complert concordant amb el volum d’alumnes matriculats baix de la primera promoció.
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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 en cada una de les titulacions excepte en el Grau en PMSIE que al ser el primer any i,
sobretot, un grup reduït d’estudiants han impartit docència un percentatge important de professors
col·laboradors amb la coordinació de la direcció del grau. 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.
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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.
En els 3 graus hi ha un rati de per sota de 20 alumnes per professor (8,8 en el cas del GPMSIE).
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 que no s’han actualitzat des de el
curs anterior i que tenen criteris específics a l’hora d’assignar les assignatures de primer curs i el Treball
final de grau (TFG).
Pel que fa a la satisfacció de l’alumnat, l’enquesta realitzada als alumnes respecte als professors dels
diferents graus, 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 professors analitzats. De les 5 qüestions
avaluades, totes reflecteixen una puntuació mitjana a cada grau 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.
Globalment, les enquestes per assignatures i professors les han contestat entre un 42% i un 70% de
l’alumnat (Taula 7.1). Aquests resultats, consultables en “Taules i gràfics ENTI” del curs 2018-19 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.
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.
Ø Formació i innovació per a la millora de la pràctica docent
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 no s’ha pogut assolir la proposta
de millora 1704 – PM 1704. 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 i, per tant, tot i seguir insistint en la difusió d’aquests cursos el centre dona per
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tancada la PM 1704 al haver implantat completament la proposta i mantenir la possibilitat formativa
oberta.
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; aquest curs s’han realitzat
seminaris de: Classlife (1) amb 8 professors assistents, implantació del seguiment i de la guia pel Treball
Final de Grau (TFG) i la Pràctiques Externes (PE) (tot el professorat amb docència assignada a TFG
i/o PE) i presentació i funcionament del PAT (tot el professorat tutor nou). Aquesta formació s’ha
dissenyat tenint en compte les necessitats del professorat que s’incorpora per primera vegada a la
institució i l’actualització del professorat que porta més temps o desenvolupa per primera vegada noves
tasques.
A més, 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 continua posant 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.
Paral·lelament, durant el curs 2018-19 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.
Event:Jornada d’assessors del projecte de referents clínics
Concepte: participació amb ponència de Serious Games for Health
Ubicació: Cornellà, Barcelona
Data: 17-9-2018
Event: 1er Serious Games Camp
Concepte: participació amb 2 ponències sobre Serious Games
Ubicació: Terrassa, Barcelona
Data: 27 i 28-9-2018
Event: ECGBL (European Conference on Game-Based Learning)
Concepte: participació amb ponència de Serious Games
Ubicació: Valbonne, Cannes, França
Data: 4 i 5-10-2018
Event: Taller de Disseny de Serious Games en Salut a event HealthIO
Concepte: gamejam de cocreació de nous conceptes de joc en salut
Ubicació: Barcelona
Data: 17-10-2018
Event: Taller de Disseny de Serious Games en Salut a Hospital del Mar
Concepte: gamejam de cocreació de nous conceptes de joc en salut
Ubicació: Hospital del Mar, Barcelona
Data: 20-10-2018
Event: 1a edició Indie Dev Day
Concepte: Fira de Videojocs “indies”
Ubicació: GameBCN. Canòdrom Sant Andreu, Barcelona
Data: 27-10-2018
Event: 3er Focus Group Serious Games Health
Concepte: Reunió amb entitats en Salut
Ubicació: Col·legi de Metges de Barcelona
Data: 28-11-2018
Event: Barcelona Games World
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Concepte: Fira de Videojocs de consum
Ubicació: Barcelona
Data: 30-11-2018
Event: retro Barcelona
Concepte: Fira de Videojocs antics
Ubicació: Barcelona
Data: 30-11-2018
Event: Gamification Meetup
Concepte: event de Gamificació entre “practitioners”
Ubicació: Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, Barcelona
Data: 30-11-2018
Event: Taula de Videojocs Conselleria Industria Generalitat
Concepte: reunió dels diferents “actors” del sector via Generalitat
Ubicació: Conselleria Industria Generalitat
Data: 30-1-2019
Event: 2o Serious Games Camp Ermua
Concepte: ponencia i gamejam de cocreació de nous conceptes de joc en salut
Ubicació: Ermua, Païs Basc
Data: 8-2-2019
Event: Mobile World Congress
Concepte: taula rodona videojocs i mobilitat
Ubicació: Barcelona
Data: 26-2-2019
Event: jornada sectorial Mobile en l’àmbit Videojocs MTC170
Concepte: Espai de Networking: àmbit Videojocs
Ubicació: Barcelona
Data: 27-3-2019
Event: taller empresa Fiatc
Concepte: gamejam corporativa en serious games i salut
Ubicació: seu de Fiatc a Barcelona
Data: 3-4-2019
Event: gamejam EUSES-ENTI
Concepte: gamejam en serious games i fisioteràpia
Ubicació: seu de ENTI-UB al Campus Universitari Sud a Barcelona
Data: 4-4-2019
Event: gamejam EuHT St Pol de la UdG i ENTI
Concepte: gamejam en serious games i hoteleria (hospitality)
Ubicació: Hotel Gran Sol a Sant Pol de Mar
Data: 6-4-2019
Event: Projecte europeu Robogenius a ENTI-UB
Concepte: meeting i taller gamificat del projecte
Ubicació: ENTI-UB
Data: 27 de maig a 1 de juny de 2019
Event: event a l'Agencia de Salut Pública de Catalunya
Concepte: Xerrada sobre Gamificació
Ubicació: seu conselleria salut Generalitat
Data: 4-6-2019
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Event: 4a edició curs Serious Games for Health
Concepte: curs amb la Harvard Medical School
Ubicació: Barcelona
Data: 11 a 15-6-2019
Event: xerrada sobre addicció als videojocs
Concepte: oberta, a tot públic
Ubicació: seu de gameBCN a Barcelona
Data: 19-6-2019
Event: Indie Burguer Awards
Concepte: premis al sector indie del videojoc estatal
Ubicació: Barcelona
Data: 28-6-2019
A parir de la participació del centre en dos projectes europeus (JamToday i GameBiz) 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, havent fet de
"host" d'una de les trobades de 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 el professorat mostra un nivell de satisfacció elevat amb el
suport institucional per al desenvolupament de l'activitat docent.
Ø Accions de mobilitat per al professorat
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.
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.
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Haver treballat 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.
Ø Personal de suport a la docència
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 TFG que requereixen
de feedback individualitzat el professorat pot convidar especialistes i/o mentors en l’àmbit de manera
puntual i sota la seva supervisió.
Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos que es poden
consultar específicament a “Pla de Millora ENTI” dintre de l’apartat “Curs 2018-2019” a
https://enti.cat/qualitat/:
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Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
EVIDÈNCIES:
Codificació

Descripció

Subministrador

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

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

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

Espai de coordinació
al servidor

3.5.1.

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

febrer, abril i
maig

Saló de
l’ensenyament

Direcció i
secretaria
acadèmica

Del 20 al 24 de
març

Altres Fires
(Badalona,
Girona, Mallorca
i Menorca)

Direcció i
secretaria

Octubre,
novembre de
2018 i febrer de
2019

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

Nombre
d’activitats

3

Davis Garcia

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 650 persones interessades en la formació en l’àmbit dels videojocs.
A més al més s’han realitzat 11 conferències i 26 tallers a instituts i centres educatius que imparteixen
batxillerat i CFGS.
També s’organitzen els DemoDay (22 de maig de 2020), 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
2018/2019.
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.) 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
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presentació dels projectes, xerrades acadèmiques i sessions informatives sobre mobilitat
internacional, inserció laboral, sortides professionals, etc.
Accions durant els estudis
Professors
implicats

Número
d’estudiants

Dr. Carles Vilella
i Dr. Òscar
Garcia

15

Dr. Òscar Garcia

55

octubre de 2018

Dr. Òscar Garcia

30

Direcció i
secretaria

maig de 2019

Dr. Òscar García
i Richard Herbert
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Sessió sobre
mobilitat

Direcció i
secretaria

octubre de 2018

Dr. Òscar García

27

Sessió sobre
TFG

Direcció

novembre de
2018

Dr. Òscar Garcia

19

Acció

Responsable

Tutoria de
matrícula

Direcció i
coordinador
d’estudis

Tutories de
seguiment

Direccció
d’estudis i tutors

Sessió sobre
optatives

Cap d’estudis

Sessió sobre
inserció laboral i
pràctiques
extern

Calendari
Del 1 al 30 de
juliol i de l’1 al
10 de setembre.
Sessió
individualitzada
Del 15 de
novembre al 15
de desembre i a
demanda de
l’alumnat

El contingut de les diferents 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 2019/20
-Precs i preguntes

Informació TFG

-Protocol TFG
-Temporalitats i tràmits a fer
-Precs i preguntes
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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 i a la intranet de seguiment del PAT.
• 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 12 alumnes/tutor (Curs 2018-2019).
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 2018-19 hi ha hagut mobilitat de 2 estudiants del Grau en CAVJA que van fer una estada a
Dongseo University a Corea.
Orientació i inserció professional
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. El curs 2018-19 cal destacar les visites de Greg
Street de Riot Games a ENTI-UB i la xerrada de KING a ENTI-UB per tal d’assessorar a l’alumnat a
participar a la gamejam de KING.
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 2018-19 s’ha graduat la
tercera promoció del Grau en CDI i la primera del Grau en CAVJA. El centre ja podrà participar en la
propera edició de l’enquesta en el estudis de Continguts Digitals Interactius.
L’associació ENTI Alumni va entrar en funcionament durant el curs 2016-2017 com associació
d’exalumnes d’ENTI-UB. L’associació dona servei als exalumnes del centre pel que fa a borsa de
treball, formació continuada, serveis i descomptes complementaris.
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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.
Les dades més destacades d’ENTI Alumni durant el curs 2018-2019, són:
El volum d’associats en els primers tres 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
Grau en CDI
Grau en CAVJA

15 alumnes – 46,87%
12 alumnes – 33%

A nivell d’orientació professional, ENTI Alumni atén personalment les demandes d’orientació
professional dels estudiants; el curs 2018-19 no hi ha hagut cap 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 Taller d’ENTI Alumni per la cerca de feina i preparació del CV, el portafoli i l’entrevista
destinat als alumnes de grau de darrer curs.
A nivell de networking ENTI Alumni posa a disposició de l’associat un grup tancat al Linkedin amb 146
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
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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.
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).
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 TFG que s’estructura en format d’incubadora:
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
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) 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.
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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.
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. 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 18-19 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.
- 70 ordinadors nous de sobretaula.
- 85 ordinadors portàtils.
- 15 ordinadors apple de sobretaula.
- Material de composició i edició musical divers (teclats, software específic, auriculars, etc.).
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 tercer 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.
El curs 2018-19 s’ha desenvolupat de manera conjunta pels estudiants dels 3 graus i els resultats es
tracten globalment; han respost l’enquesta un 18,37% 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 i algun espai docent. En general els estudiants valoren positivament les
diferents instal·lacions i serveis del centre. El centre ha començat a treballar en el desplaçament de
tota l’activitat acadèmica a un sol edifici pel curs 2020-2021 per incrementar les sinèrgies globals dels
diferents estudis (intra i inter graus) unificant en un sol edifici docent tota l’activitat acadèmica
universitària i és per aquest motiu que sols s’ha realitzat millores imprescindibles en espais que deixaran
d’utilitzar-se o que tenen planificada una reforma important en un període curt de temps.
Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos que es poden
consultar específicament a “Pla de Millora ENTI” dintre de l’apartat “Curs 2018-2019” a
https://enti.cat/qualitat/:
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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.
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 GCDI, GCAVJA i GPMSIE) i pels estudiants a
https://enti.classlife.education/).
2. Les execucions dels estudiants consultables pels interessats durant el següent curs
acadèmic com a mínim.
3. L’espai assignatura a Classlife 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 i al Pla
d’Acció Tutorial.
Ø Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups
Les metodologies docents esmentades en la memòria de verificació dels graus, s’estan implantant
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 21. Llista de competències de les titulacions

Llistat de competències Grau en CDI
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
COMPETENCIAS GENERALES
CG1. Capacidad crítica y autocrítica y capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas y
deontológicas.
CG2. Capacidad de trabajar autónomamente, de forma organizada y con resistencia a las situaciones frustrantes y con
tensión.
CG3. Capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común, y para trabajar en equipos
interdisciplinares y en contextos multiculturales.
CG4. Capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos y de buscar e integrar nuevos conocimientos y aptitudes.
CG5. Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir
objetivos de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1.
CE2.
CE3.
CE4.
CE5.
CE6.
CE7.
CE8.
CE9.
CE10.
CE11.
CE12.

Conocimiento y comprensión de la arquitectura de los computadores, así como de las características,
funcionalidades y estructura de los sistemas operativos y las redes de computadores.
Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y
complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Conocimiento y comprensión en un nivel introductorio los principales enfoques en el estudio del comportamiento
y la actividad mental.
Comprensión de los esquemas conceptuales básicos de la Física y capacidad para formular y resolver problemas
físicos sencillos, identificando los principios físicos relevantes mediante el uso de simulaciones por ordenador.
Comprensión y dominio de los elementos que configuran la narración audiovisual interactiva, distinguiendo los
recursos narrativos característicos de los distintos géneros y formatos en su contexto histórico.
Comprensión y dominio del lenguaje y las herramientas gráficas para modelar, simular y resolver problemas,
reconociendo y valorando las situaciones y problemas susceptibles de ser tratados en el ámbito del Diseño.
Capacidad para diseñar y crear contenido audiovisual para videojuegos y productos multimedia que tenga
suficiente calidad técnica, que transmita un concepto decidido de antemano y se realice según unas restricciones
temporales establecidas.
Conocimiento de la estructura de los agentes y actores implicados en la producción, distribución y
comercialización de contenidos digitales interactivos y capacidad para identificar cambios relevantes en las
tendencias fundamentales de los sectores vinculados a contenidos digitales.
Comprensión de los elementos que integran la arquitectura software de un videojuego y dominio de los principales
tipos de herramientas y lenguajes que se emplean en la construcción de los distintos módulos que los componen.
Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas en red así como de los
sistemas inteligentes, y ser capaces de diseñar y construir aplicaciones multimedia y de entretenimiento
interactivo que utilicen dichas técnicas
Conocimiento y comprensión de los procesos involucrados en el desarrollo conceptual del diseño de un
videojuego para una plataforma concreta, incluyendo los principios estructurales, estéticos y formales que
caracterizan una experiencia de juego satisfactoria.
Capacidad para realizar en un grupo multidisciplinar un proyecto de naturaleza profesional en el ámbito del diseño
y desarrollo de videojuegos y contenidos digitales interactivos en el que se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas.
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Llistat de competències Grau en CAVJA
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de
su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica
o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomia.
GENERALES
CG1 - Utilizar la crítica y autocrítica respaldadas por actitudes coherentes con las concepciones éticas y deontológicas.
CG2 - Trabajar autónomamente, de forma organizada y con resistencia a las situaciones frustrantes y con tensión.
CG3 - Colaborar con los demás para contribuir a un proyecto común, trabajando en equipos interdisciplinares y en
contextos multiculturales.
CG4 - Formular, diseñar y gestionar proyectos buscando e integrando nuevos conocimientos y aptitudes desde la
Creatividad.
CG5 - Adaptarse al cambio y enfrentarse a nuevas situaciones de manera creativa y tenaz.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1 - Identificar los principios clásicos de la animación y diferenciar las técnicas y las herramientas artísticas asociadas
a la generación de contenidos digitales.
CE2 - Analizar de forma general un contexto, y en base a los datos recogidos tomar decisiones sobre el proyecto
digital, relacionados con el público objetivo del mismo y el modelo de negocio establecido.
CE3 - Identificar los principios de la narrativa en relación con los medios audiovisuales y su especificidad cultural.
CE4 - Entender las interrelaciones existentes entre las diferentes artes y sus corrientes de pensamiento a lo largo de
la historia.
CE5 - Apreciar los valores formales, semánticos, funcionales y ergonómicos del diseño.
CE6 - Poseer conocimientos básicos de gestión de proyectos de los procesos de diseño y desarrollo de un producto
digital.
CE7 - Aplicar los principios y técnicas de creación artística a la conceptualización, diseño y desarrollo de personajes,
vehículos, props y entornos.
CE8 - Aplicar los principios de animación a la animación digital de personajes y otros elementos y a la creación de
efectos visuales.
CE9 - Utilizar las técnicas esenciales del modelado y la representación tridimensional de las formas a partir de un
diseño.
CE10 - Sintetizar proyectos plasmando ideas gráficamente y por escrito, de forma estructurada, ordenada y
comprensible.
CE11 - Aplicar conocimientos de composición y narrativa audiovisual a la realización, planificación y edición de
secuencias y planos.
CE12 - Utilizar los conceptos y aplicar las herramientas y técnicas que permiten introducir efectos visuales en un
proyecto audiovisual.
CE13 - Sintetizar elementos sonoros y aplicar técnicas de sonorización en un producto digital.
CE14 - Identificar y aplicar la teoría, las técnicas y las herramientas para la iluminación de contenidos digitales.
CE15 - Desarrollar los diferentes tipos de guiones según el medio al que vayan dirigidos, así como de hacer
adaptaciones para trasladar un trabajo de un medio a otro.
CE16 - Expresar ideas y conceptos mediante el conocimiento y la aplicación de los fundamentos estéticos de la imagen
en cuanto a estructura, forma, color y espacio en los entornos digitales.
CE17 - Utilizar el conocimiento de la sociología, la psicología y la antropología para la realización de proyectos.
CE18 - Aplicar las mecánicas y dinámicas de juego adecuadas a cada proyecto.
CE19 - Aplicar las técnicas de juego a un entorno específico no necesariamente lúdico.
CE20 - Diseñar y planificar un proyecto de creación artística para videojuegos y juegos aplicados.
CE21 - Diseñar y desarrollar sistemas para la presentación de la información basados en realidad aumentada, realidad
virtual y sistemas de geolocalización.
CE22 - Hacer uso de una conciencia y un conocimiento de los problemas medioambientales dentro del ámbito de la
profesión.
CE23 - Aplicar la labor integradora del arte en la difusión de los derechos fundamentales.
CE24 - Identificar el contexto socio-cultural que hace posible discursos artísticos determinados.
CE25 - Utilizar la metodología básica de investigación de las fuentes, el análisis y la interpretación para conseguir la
integración del conocimiento en un trabajo académico.
CE26 - Desarrollar estrategias de producción aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.
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Llistat de competències Grau en PMSIE
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
COMPETENCIAS GENERALES
CG1 – Valorar, diseñar y gestionar actividades profesionales utilizando la crítica y autocrítica respaldadas por actitudes
coherentes con las concepciones éticas y deontológicas.
CG2 – Trabajar autónomamente, de forma organizada y con resistencia a las situaciones frustrantes y con tensión.
CG3 – Colaborar con los demás para contribuir a un proyecto común, trabajando en equipos interdisciplinares y en contextos
multiculturales.
CG4 - Formular, diseñar y gestionar proyectos buscando e integrando nuevos conocimientos y aptitudes desde la
Creatividad.
CG5 – Actuar en actividades prácticas adaptandose al cambio y enfrentandose a nuevas situaciones de manera creativa y
tenaz.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1. Identificar y analizar la estética de los principales movimientos musicales presentes en la música comercial
contemporánea y sus antecedentes históricos.
CE2. Utilizar el conocimiento sociológico y antropológico musical para la creación del discurso propio.
CE3. Reconocer y utilizar la voz y el teclado como medios útiles para la generación de ideas musicales y el desarrollo del
propio lenguaje musical.
CE4. Analizar y comprender cualquier pieza musical de los géneros contemporáneos desde el punto de vista armónico,
melódico, estructural, sonoro y estilístico.
CE5. Aplicar técnicas y lenguajes de la creación musical contemporána a la producción de música para audiovisuales y
entretenimiento digital.
CE6. Analizar objetivamente el material videográfico, y saber adaptar el discurso narrativo musical en base a sus
necesidades concretas.
CE7. Reconocer las características físicas de las ondas sonoras así como su tratamiento durante el proceso de grabación
y mezcla de una producción musical.
CE8. Aplicar las herramientas y técnicas de mezcla para adecuar las producciones a la industria del entretenimiento.
CE9. Producir fonogramas de música y sonido de calidad profesional para cualquier medio de entretenimiento digital,
utilizando técnicas actuales de grabación, programación midi, síntesis y procesamiento de audio.
CE10. Planificar, componer, producir, mezclar y masterizar una pieza musical o ambientación sonora para cine, publicidad,
multimedia, apps o videojuegos.
CE11. Gestionar proyectos musicales en el ámbito del cine, videojuegos, publicidad y demás entretenimiento digital.
CE12. Comunicar ideas musicales con un lenguaje apropiado y efectivo en el entorno profesional de la producción de música
y sonido.
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Taula 22. Relació de competències bàsiques i generals adquirides i avaluades en les diferents matèries
de cada un dels graus:
Grau en CDI
MODULO

Materias básicas

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

Módulo optativo

Trabajo fin de grado

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

Grau en CAVJA
TIPO

Materias básicas

Arte digital
Diseño de Experiencias
de Entretenimiento
Gestión y producción
digital

Optativas

Prácticas externas
Trabajo fin de grado

MATERIA
Arte
Expresión Artística
Historia
Psicología
Comunicación
Expresión gráfica
Informática
Arte digital
Referentes en Diseño del
Entretenimiento
Mecánicas y Elementos de Juego
Implementación y Arquitectura del
Sistema de Entretenimiento
Proyectos y gestión digital
Complementos
Complementos
Complementos
Complementos

COMPETENCIAS
BÁSICAS
1
2
3
4
5
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

COMPETENCIAS
BÁSICAS
1
2
3
4
5
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

COMPETENCIAS
GENERALES
1
2
3
4
5
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

Ö

Ö
Ö

de arte digital
de Expresión Artística
de comunicación
de tecnología digital

Prácticas externas
Trabajo fin de grado

COMPETENCIAS
GENERALES
1
2
3
4
5
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

Ö
Ö

Ö

Ö

Ö
Ö

Ö

Ö
Ö
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Grau en PMSIE
TIPO
Materias básicas

Materias obligatorias
comunes

Optativas

Prácticas externas
Trabajo fin de grado

MATERIA
Física
Historia
Informática
Expresión artística
Sonido y tecnología para la industria del
entretenimiento
Producción musical aplicada al
audiovisual y videojuegos
Diseño de sonido para medios
audiovisuales
Técnicas de composición musical
Proyectos y gestión digital
Tratamiento del audio y postproducción
Emprendimiento y gestión musical
Integración del audio en el videojuego
Complementos de diseño de sonido
Complementos de integración del audio
en el videojuego
Complementos de producción musical
Complementos de emprendimiento y
gestión musical
Complementos de sonido y tecnología
Prácticas externas
Trabajo fin de grado

1
Ö
Ö
Ö
Ö

COMPETENCIAS
BÁSICAS
2
3
4
5
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

COMPETENCIAS
GENERALES
1
2
3
4
5
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö

Ö

Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

Ö

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

Ö
Ö

Ö

Ö
Ö
Ö

Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö
Ö
Ö

Ö

Ö

Ö
Ö

Ö
Ö

Ö

Ö
Ö

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö

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 grau en CDI són correctes. Per una banda, la taxa de rendiment global
és del 76,70%; la taxa de rendiment a primer curs és del 60,13%. Aquestes dues dades posen de
manifest la dificultat d’un grau propi de la branca d’enginyeria i arquitectura seguint la tendència del
curs anterior. Entenem que aquesta duresa es posa de manifest en l’abandonament a primer curs que
ha arribat al 33,33.
Pel que fa a la PM 1707, es constata que s’ha desenvolupat les diferents accions contemplades en la
proposta de millora i que s’ha millorat la valoració de l’alumnat PDI i coordinació del Grau en les
assignatures de Principis de composició i disseny, Informàtica gràfica i Projecte III del Grau en CDI. La
proposta de millora es pot donar per tancada.
En el Grau en CAVJA les taxes de rendiment acadèmic són properes al 80% (82,28% a nivell global i
76,03% a primer curs). La taxa d’abandonament és del 23,75% i sembla que pot estar relacionada amb
lla taxa de rendiment i la dificultat dels estudiants d’adaptar-se a l’exigència dels estudis universitaris.
Tot i que les dades estan una mica per sobre del que es va preveure en la memòria de verificació es
creu que són acceptables i que en tot cas s’han de seguir valorant en cursos posteriors.
En el primer any d’implantació del Grau en PMSIE la taxa de rendiment és del 95,10%, dada molt
elevada i positiva que correlaciona amb el volum reduït d’alumnat, que tots superessin les PAP amb un
nivell notable i el seguiment individualitzat dut a terme.
Pel que fa a les enquestes de valoració de les assignatures, els resultats són força positius en els 3
graus assolint mitjanes sempre superiors a 7,5 en tots els cursos de totes les titulacions. Les dades
mostre que, en general les valoracions dels estudiants a les diferents assignatures és molt positiva.
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Tot i que la majoria d’assignatures obtenen una valoració notable o acceptable i una taxa de rendiment
en les assignatures força bona, el centre implantarà diverses accions per millorar-ne la qualitat, el
seguiment i la potencialitat professionalitzadora i de recerca (propostes de millora PM1801, PM1802 i
PM1803desenvolupades a l’estàndard 1).
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 PM1801, PM1802 i PM1803 desenvolupades a l’estàndard 1.

Ø Pràctiques externes
El curs 2018-2019 ha estat el primer en el que els alumnes del Grau en CAVJA han cursat pràctiques
externes i els resultats acadèmics han estat mot bons (taxa de rendiment del 100% - taula 19).
En el cas del Grau en CDI els resultats acadèmics també han estat molt satisfactoris en les dues
assignatures optatives (taxa de rendiment del 97,73% i del 100% respectivament – taula 18).
S’han implementat en totes les assignatures de pràctiques dels diferents graus les següents millores:
•

Incorporació d’una persona especialista en RRHH i una altra en direcció de projectes.

•

Introducció de millores informatives a l’alumnat i publicació a la intranet de l’assignatura.

La valoració de la comunitat universitària (estudiants, centres de pràctiques i PDI) és bona; destaca la
valoració notable de l’assignatura en l’enquesta als estudiants en el Grau en CAVJA.
Havent optimització de la relació empresa – alumne – ENTI-UB de les pràctiques externes per millorarne l’aprofitament i la valoració es dona per tancada la PM 1705.
Ø Treball Final de Grau
Aquest curs 2018-19 també ha estat el primer en què s’ha cursat l’assignatura de TFG al Grau en
CAVJA.
El TFG, en tots dos graus (CDI i CAVJA) es pot desenvolupar seguint diferents formats (bàsicament
dos: desenvolupament d’un joc o estudi d’especialització). El que més han triat els alumnes és el de
desenvolupament d’un videojoc, incorporant totes les àrees de coneixement necessàries: tecnologia,
art, narrativa, música, producció i negoci. En aquest cas, el treball pot ser individual o en grup. Quan el
TFG és en grup, cada alumne s’especialitza i es responsabilitza d’una o més àrees de les anteriors.
Seguint la proposta de millora PM 1706 s’ha:
•
•

Designat un únic tutor amb les seves responsabilitats i els mentors necessaris amb les seves
funcions.
Enumerat els objectius a assolir. Utilització de la matriu que vincula cada objectiu amb els
diferents entregables.
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•
•

Implementació del TFG coordinat entre CDI i CAVJA.
Avaluació del TFG amb expert per àrea.

Els resultats acadèmics han estat satisfactoris en els 2 graus (taxa de rendiment 78,00% en GCDI i
92,68% en GCAVJA) i l’opinió dels estudiants, tutors, mentors i membres de tribunal ha estat notable
tal com es pot observar a nivell dels estudiants en la taula 14.
Per tot l’exposat en aquest punt referent al TFG es valora molt positivament el seu desenvolupament i
es dona per tancada la proposta de millora PM 1706.
Ø Resultats de l’aprenentatge assolits
A ENTI-UB totes les titulacions de Grau estan dissenyant les seves respectives assignatures mitjançant
les taules de competències, metodologies docents, tipus d’activitats i sistemes d’avaluació que
permeten a cada grau recollir les evidències necessàries per acreditar que efectivament s’estan formant
i avaluant els alumnes partint del model de competències definit en cada una de les memòries de
verificació.
La planificació docent de les titulacions assegura l’assoliment de les competències generals i
específiques al llarg del Grau. Aquestes competències estan repartides entre les diferents assignatures
del pla d’estudis. A més, el Treball Final de Grau i de Pràctiques serveixen com a reforç per assegurar
que els alumnes assoleixin correctament aquestes competències abans de titular-se.
Tot i l’exposat anteriorment, en el Grau en CAVJA el conjunt de la comunitat educativa d’ENTI-UB, PDI
i estudiants, considera que seria molt positiu allargar els estudis un quart any per poder desenvolupar
amb més profunditat els continguts més artístics i incrementar el nivell competencial especialment en
aquesta àrea tal com s’ha exposat en l’estàndard 1 d’aquest autoinforme i, per això, es planteja la
proposta de millora 1803 (PM 1803) per presentar la memòria de reverificació del títol per tal que el
curs 2022-2023 els estudiants de nou accés ho facin ja en un grau de 4 anys que mantingui una
estructura competencial molt propera a l’actual amb un increment d’assignatures artístiques
especialment en el darrer curs.
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.
Per primer cop ENTI-UB ha participat en l’enquesta de satisfacció dels titulats (AQU Catalunya) a través
del titulats del Grau en CDI. A nivell de resultat cal tenir en compte que majoritàriament l’alumnat
considera que la formació rebuda ha permès millorar les seves capacitats per a l'activitat professional.
També rep una valoració molt bona per part dels titulats la realització del TFG en format de preincubadora a ENTI Pro (El treball de fi de grau m’ha estat útil per consolidar les competències de la
titulació). Els resutats es poden consulta a EUC Dades).
L’enquesta de satisfacció amb les assignatures (a Taules i gràfics (curs 2018-2019) taula 14 i 15) amb
un percentatge de resposta dintre de la franja del 42% al 70% i una puntuació mitja 7,40 (GCDI), 6,89
(GCAVJA) i 8,75 (GPMSIE) sobre 10 posa de manifest un grau de satisfacció notable amb el
desenvolupament de les diferents assignatures cursades als Graus en CDI i CAVJA i excel·lent al Grau
en PMSIE.
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Les notes mitjanes de valoració al professorat dels cinc ítems valorats està en 7,96 en el GCDI, 7,83
GCAVJA i 9,07 GPMSIE, per tant, la valoració global dels estudiants és molt positiva.
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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 en el Grau en CDI i manifesten que, tot i estar satisfet amb el
nivell assolit pels titulats en CAVJA passar el grau de 180 a 240 ECTS milloraria el nivell formatiu assolit.
6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques de la titulació.
A les taules 18, 19 i 20 (resultats acadèmic per assignatura 2018-19), podem veure amb tot detall les
notes de cada una de les assignatures dels 3 graus.
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.
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Ø Indicadors de resultats globals de la titulació

Analitzant les dades consultables a la taula 16:
- La taxa d’eficiència és excel·lent (97,47% al GCDI i 99,71% GCAVJA); és molt superior al 80% previst
en les memòries de verificació, posant de manifesta la qualitat del treball dut a terme pels estudiants
que han finalitzat els graus aquest curs.
- Pel que fa a taxa de graduació (37,50% al GCDI i 45,00% GCAVJA), 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 (24,17% al GCDI i 23,75% GCAVJA) és superior al previst en les memòries (20%).
L’estudiant d’aquesta promoció tenia prou clar en què consistien els estudis i, en general, tot i ser
percentatges una mica superior estan en la línia del previst.
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En aquest sentit, es pot tenir en compte que les dades de graduació i abandonament del Grau en
Enginyeria Informàtica a la Universitat de Barcelona són similars o superiors (34,31% de taxa de
graduació i 35,29% de taxa d’abandonament el 2016).
Tot i els arguments exposats, veient la dada en aquest tercer any que hi ha hagut graduats creiem
convenient seguir treballant en la proposta de millora (PM 1708) per intentar identificar les causes de
la taxa de graduació baixa que tenim actualment al centre (especialment en el Grau en CDI) així com
la taxa d’abandonament. És possible haver d’actualitzar la taxa de graduació i la taxa d’abandonament
de la titulació.

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 2018-19 s’ha graduat la primera promoció del Grau en CAVJA i
la tercera del Grau en CDI.
S’haurà d’esperar a tenir els resultats de l’enquesta d’AQU Catalunya per fer una valoració acurada
dels resultats d’inserció laboral dels graduats en CDI tot i que la informació que el centre rep dels exalumnes és força positiva.
Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en aquests casos que es poden
consultar específicament a “Pla de Millora ENTI” dintre de l’apartat “Curs 2018-2019” a
https://enti.cat/qualitat/:
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4. Pla de les noves millores de tot el centre fruit d’aquest ISC
4.1. Propostes de millora
Dins els següents quadres hi han desenvolupades les noves propostes de millora del curs 2018-2019.
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés (caldria indicar a quin
procés
del
Mapa
de PEQ ENTI-060 i PEQ ENTI-020
processos del centre pertany)

Abast

Transversal al centre:

Grau en CAVJA: X

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

Origen de la proposta
Autoinforme PM2: 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 1801

Canviar la denominació del nom de 1 assignatura obligatòria del
Grau en CAVJA:
- “Dibuix per produccions digitals” per “Concept Art”

Responsable i càrrec

Carles Vilella (cap d’estudis)

Actualització del nom de
Fites o indicadors de l’assignatura
al
pla Data prevista de
Juny 2020
seguiment de l’acció d’estudis i publicació a la finalització
web del centre i de la UB

Prioritat

Alta

Responsable
del Rafel Magrinyà (director de Data prevista de la Novembre
seguiment de l’acció qualitat)
primera revisió
2019

Mitja X

Baixa

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Actualització del nom de l’assignatura
Informació a UB
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)

Data de finalització
Desembre 2019
Març 2020
Juny 2020

ENTI – centre adscrit a la UB
Procés (caldria indicar a quin
procés
del
Mapa
de
PEQ ENTI-060 i PEQ ENTI-020
processos
del
centre
pertany)

Abast

Transversal al centre:

Grau en PMSIE: 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 1802

Incrementar l’oferta optativa al Grau en PMSIE amb 2
assignatures:
• Laboratori de creació sonora (3 ECTS).
• Música i emoció (3 ECTS).

Responsable i càrrec

Incorporació
de
les
Carles Vilella (cap d’estudis) i
Fites o indicadors de optatives al pla d’estudis i Data prevista de
Lluís Guerra (director del Grau
Juny 2020
seguiment de l’acció publicació a la web del finalització
en PMSIE)
centre i de la UB

Prioritat

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
del Rafel Magrinyà (director de Data prevista de la Novembre
seguiment de l’acció qualitat)
primera revisió
2019

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)
Informació UB i aprovació
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)

Data de finalització
Desembre 2019
Març 2020
Juny 2020
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés (caldria indicar a quin
procés
del
Mapa
de
PEQ ENTI-020
processos
del
centre
pertany)

Abast

Transversal al centre:

Grau en CAVJA: 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:

Codi de la millora

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

PM 1803

Presentació de la memòria de reverificació (passar de 180 a 240
ECTS) del títol de CAVJA per tal que el curs 2022-2023 els
estudiants de nou accés ho facin ja en un grau de 4 anys que
mantingui una estructura competencial molt propera a l’actual
amb un increment d’assignatures artístiques especialment en el
darrer curs.

Responsable i càrrec

Carles Vilella (cap d’estudis)

Incorporació de la nova
Fites o indicadors de memòria de la titulació i Data prevista de
Juny 2022
seguiment de l’acció publicació a la web del finalització
centre i de la UB

Prioritat

Alta X

Responsable
del Rafel Magrinyà (director de Data prevista de la Novembre
seguiment de l’acció qualitat)
primera revisió
2020

Mitja

Baixa

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Adaptació del pla d'estudis i disseny de les noves assignatures.
Redacció de la memòria de reverificació
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 2020
Febrer 2021
Març 2021
Juny 2022
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés (caldria indicar a quin
procés
del
Mapa
de
PEQ ENTI-020 i PEQ ENTI-030
processos
del
centre
pertany)

Abast

Transversal al centre:

Grau en CDI: X
Grau en CAVJA: X

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

Origen de la proposta
Autoinforme PM2: 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 1804

Disminuir les places de nou accés de 80 a 40 (en els dos graus
– CDI i CAVJA)

Responsable i càrrec

Carles Vilella (cap d’estudis)

Incorporació de les places
Fites o indicadors de actualitzades
al
pla Data prevista de
Juny 2020
seguiment de l’acció d’estudis i publicació a la finalització
web del centre i de la UB

Prioritat

Alta

Responsable
del Rafel Magrinyà (director de Data prevista de la Novembre
seguiment de l’acció qualitat)
primera revisió
2019

Mitja X

Baixa

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Adaptació del nombre de places de nou accés als estudis de CDI i
CAVJA
Informació UB i aprovació
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)

Data de finalització
Desembre 2019
Març 2020
Juny 2020
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ENTI – centre adscrit a la UB
Procés (caldria indicar a quin
procés
del
Mapa
de
PEQ ENTI-030
processos
del
centre
pertany)

Abast

Transversal al centre:

Grau en PMSIE: 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 1805

Millorar la difusió del grau i el volum de persones que realitzin les
PAP i es matriculin en el Grau en PMSIE

Responsable i càrrec

Carles Vilella (cap d’estudis) i
Fites o indicadors de Augmentar en nombre Data prevista de
Lluís Guerra (director del Grau
Juny 2020
seguiment de l’acció d’estudiants de nou accés finalització
en PMSIE)

Prioritat

Alta

Mitja X

Baixa

Responsable
del Rafel Magrinyà (director de Data prevista de la Novembre
seguiment de l’acció qualitat)
primera revisió
2019

Pla d’Acció (per a cada objectiu)
Accions a desplegar
Intensificació de la campanya informativa sobre el Gau en PMSIE i les
seves proves PAP.
Intensificació de la campanya informativa sobre les proves PAP

Persones implicades
Carles Vilella (cap d’estudis) i Lluís Guerra
(director del Grau en PMSIE)
Lluís Guerra (director del Grau en PMSIE)

Data de finalització
Desembre 2019
Març 2020
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5. Pla de millores de tot el centre no analitzades en aquest
ISC
A la pàgina següent es pot consultar el quadre resum de les noves propostes de millora del curs 20182019.

