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0. Dades identificadores

Universitat Universitat de Barcelona 

Nom del Centre Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB) 

Dades de contacte Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (CAVJA) 

C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona (Barcelona) 

Tlf: 93 323 36 64 

info@enti.cat / richardh@enti.cat  

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Dr. Òscar García Pañella Director d’ENTI-UB Gestió ordinària del centre 

Responsables de l’elaboració 

Nom i cognoms Càrrec Responsabilitat 

Dr. Òscar García Director d’ENTI-UB 

Redacció estàndards 1,4,5,6. 
Pla de millora. 

Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació. 

Dr. Carles Vilella Cap d’Estudis d’ENTI-UB 

Redacció estàndards 1,4,5,6. 
Pla de millora. 

Revisió, edició (aportacions) i 
aprovació. 

Sr. Richard Hebert Director del Grau en CAVJA 

Recollida i anàlisi d’evidències. 
Redacció estàndards 1,4,5,6. 

Pla de millora. 
Revisió, edició (aportacions) i 

aprovació. 

Sr. Rafel Magrinyà Director de Qualitat d’ENTI-UB 

Recollida i anàlisi d’evidències. 
Redacció estàndards 2,3. Pla 

de millora. 
Revisió, edició (aportacions) i 

aprovació. 

Sra. Sandra Geladó Tècnica de Qualitat d’ENTI-UB 

Recollida i anàlisi d’evidències. 
Redacció estàndards 2,3. Pla 

de millora. 
Revisió, edició (aportacions) i 

aprovació. 

Sr. Jan Rosés Director Operatiu d’ENTI-UB 
Revisió, edició (aportacions) i 

aprovació. 

Sr. Christian Martínez 
Professor de CAVJA 

Revisió global del document, 
edició (aportacions) i 

aprovació. 

Sr. Oriol Ripoll Professor de CAVJA 
Revisió global del document, 

edició (aportacions) i 
aprovació. 

Sr. Ferran Puntí 
Professional de reconegut 

prestigi 

Revisió global del document, 
edició (aportacions) i 

aprovació. 
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Sr. Álvaro Rodríguez Representant alumnes 2n curs 
Revisió global del document, 

edició (aportacions) i 
aprovació. 

Sr. Guillem Roman Representant alumnes 3r curs 
Revisió global del document, 

edició (aportacions) i 
aprovació. 

Sr. Dimas Alcalde 
Ex-alumne graduat en CAVJA 

1a promoció 

Revisió global del document, 
edició (aportacions) i 

aprovació. 

Sra. Daniela Martelli 
Ex-alumne graduat en CAVJA 

2a promoció 

Revisió global del document, 
edició (aportacions) i 

aprovació. 

 
 

Titulacions impartides al centre 

Titulació Nivell 
Codi 
RUCT 

Crèdits 
ECTS 

Tipologia
* 

Any 
d'implantaci

ó 

Responsable 
de 

l’ensenyament 

Grau en 
Continguts Digitals 

Interactius 
Grau 2502825 240 ECTS UB 2013-2014 Sr. Jordi Radev 

Grau en 
Fisioteràpia 

interuniversitari 
coordinat UdG 

Grau 2503269 240 ECTS INT 2015-2016 
Dr. Gerard 

Muñoz 

Grau en Creació 
Artística per a 

Videojocs i Jocs 
Aplicats 

Grau 2503384 180 ECTS UB 2016-2017 
Sr. Richard 

Hebert 

Màster en 
Producció i 

Emprenedoria de 
Continguts Digitals 

Màster 4315822 60 ECTS UB 2017-2018 Dr. Òscar García 

Grau en Producció 
de Música i So per 

a la Indústria de 
l’Entreteniment 

Grau - 180 ECTS UB 2018-2019 Sr. Lluís Guerra 

* Tipologia: Interuniversitari coordinat per la UB (INT-C) /  Interuniversitari (INT) / Itinerari doble (ITD) / Erasmus Mundus (EM) / Cap dels 
anteriors (UB)  

Data d’aprovació: (xxx de 2021) per Junta de govern d’ENTI-UB. 

 

EL DIRECTOR 

 

Òscar García Pañella 
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1. Presentació del centre 

⮚ ENTI-UB i la indústria del videojoc 

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, a 

través del 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 la creació de videojocs i jocs aplicats. Al llarg 

d’aquests anys l’oferta formativa en aquest àmbit s’ha anat estenent per tot el territori i actualment 

compta també amb el Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (UdG), el Grau en 

Disseny i Desenvolupament de Videojocs (CITM -UPC), el Grau en Creació Artística per a 

Videojocs i Jocs Aplicats (ENTI-UB), el Grau en Disseny, Animació i Art Digital (CITM-UPC), el 

Grau en Disseny i Producció de Videojocs (Tecnocampus-UPF), el Grau en Enginyeria 

Multimèdia – Menció en Videojocs (La Salle-URL), el Grau en Multimèdia Aplicacions i Videojocs 

(UVic-UCC), el Grau Disseny Digital i Tecnologies Creatives (UdL) i el Grau en Arts Digitals (La 

Salle-URL). 

La indústria digital, i molt especialment l’especialitzada en el disseny de videojocs, demana 

professionals amb capacitat d’innovació i recerca. La previsió de creixement de la indústria del 

videojoc és espectacular es miri des d’on es miri, ja que el videojoc s’ha convertit en el principal 

motor d’entreteniment global. Segons l’associació Desarrollo Español de Videojuegos (DEV) en 

dades publicades a l’informe “Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2020”, el 

sector del videojoc segueix en alça, aconseguint aquest últim any una facturació global de 174,9 

milions de dòlars, amb un creixement del 20% respecte del 2019. Les xifres són especialment 

destacables tenint en compte la crisi sanitària i de pandèmia que va afectar de ple el 2020, però 

que no ha suposat un escull en el constant creixement de la indústria dels videojocs, sinó més 

aviat la consolidació del videojoc com a opció preferida d’oci i socialització segura amb familiars 

i amistats en època de restriccions sanitàries (Anuario de la industria del videojuego en España 

2020 – Asociación Española del Videojuego). El nombre d’usuaris de videojugadors ha arribat 

aquest any pràcticament als 16 milions, amb una presència molt important de dones jugadores, 

que ha augmentat progressivament i ja representa el 46% dels usuaris totals 

Espanya se situa en la desena posició en el rànquing mundial de mercat de consum de videojocs 

i en cinquena posició a nivell de la Unió Europea amb 8,4 milions de videojocs venuts el 2020. 

La facturació espanyola aquest any ha arribat a 920 milions d’euros de la mà dels més de 650 

estudis i empreses dedicats al sector, un 78% dels quals de creació recent, inferior als 10 anys. 

Segons les previsions del Compound Annual Growth Rate (CAGR) s’estima que en els propers 

anys aquesta tendència positiva es mantingui a un ritme de creixement anual del 17%, fet que 
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suposaria per Espanya assolir una facturació de 1.723 milions d’euros l’any 2023. Els motors 

d’aquest desenvolupament a nivell estatal són principalment les comunitats de Catalunya i 

Madrid, que acullen, respectivament, el 27,3% i el 24,4% dels estudis i empreses del sector. A 

nivell de facturació, el lideratge de Catalunya sobre les altres comunitats autònomes és encara 

més aclaparador, suposant el 51% de tota la indústria, seguida per Madrid que factura un 28% 

sobre el total espanyol. Dins del territori català, l’informe “Digital Talent Overview 2020” destaca 

Barcelona com una ciutat estratègia en el sector tecnològic, aspecte que pot beneficiar 

especialment el nostre alumnat. Val la pena mencionar que d’entre el total de professions 

vinculades a tecnologies emergents de la ciutat, el 3D Painting se situa amb un 27,95% i es 

posiciona, doncs, com una clara oportunitat d’ocupabilitat pels graduats en CAVJA.  

Tornant a les dades del “Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2020”, el 2019 el 

sector del videojoc va incrementar en un 6,1% el nombre de llocs de feina directes generats, 

consolidant així una plantilla de 7.320 professionals, un 46% dels quals contractats per estudis i 

empreses localitzats a Catalunya. Es preveu que el mercat laboral segueixi augmentant a un 

ritme anual constant del 4,5% fins arribar a generar 8.500 llocs de feina directes el 2023. Les 

dades reafirmen la indústria del videojoc com un sector jove i qualificat, on pràcticament la meitat 

dels professionals (48%) tenen menys de 30 anys i més d’una tercera part (70%) compten amb 

estudis superiors. També l’avalen com un sector de feina estable, ja que un 71% de la seva 

plantilla de treballadors disposa d’un contracte laboral de caràcter indefinit. La presència 

femenina, tot i estar encara infrarepresentada en el sector, es manté en alça els últims anys i 

assoleix la xifra més alta fins a l’actualitat, amb un 18,5% respecte el total. A més a més, segons 

dades de l’informe Digital Talent Overview 2020, malgrat tots els sectors han experimentat un 

descens generalitzat en la demanda de professionals a causa de la pandèmia per covid-19, els 

professionals tecnològics han despuntat com els més demandats dins el mercat laboral català. 

La demanda de mercat creixent en la indústria, que busca específicament professionals amb 

estudis superiors formats en l’àmbit dels videojocs, així com l’augment progressiu de facturació 

pel que fa als desenvolupaments en el marc d’aquesta disciplina i l’especial lideratge de 

Catalunya i Barcelona en el sector a nivell estatal, fan dels estudis oferts a ENTI-UB una notable 

oportunitat de present i futur per al nostre alumnat. En aquest sentit, les titulacions impartides al 

centre responen a la demanda recurrent de més de la meitat de les empreses (55%), que 

manifesten tenir dificultats a l’hora de trobar personal qualificat i amb el perfil adequat a les seves 

necessitats dins del territori espanyol i català: “En los dos últimos años, la demanda de talento 

digital se ha incrementado en Barcelona un 80%, mientras que la oferta de profesionales digitales 

disponibles solo ha crecido un 23%” (informe Digital Talent Overview 2020).  Els perfils majoritaris 

en la indústria dels videojocs, i que coincideixen perfectament amb l’oferta formativa d’ENTI-UB, 

són: Programació (26%), Art (19%) i Disseny (11%). 
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⮚ Organització d’ENTI-UB 

Tenint en compte el conveni d’adscripció a la UB i l’organigrama del centre (evidència 1.1), els 

principals òrgans de govern d’ENTI-UB són: 

- Junta de Govern (a nivell de facultat seria l’equivalent a la Junta de facultat). Aquesta 

junta, amb membres de la UB i d’ENTI, té competències en:  

o L’aprovació del pressupost del centre. 

o L’aprovació de les propostes de designació del professorat i del seu règim de 

dedicació. 

o L’aprovació de la programació anual d’activitats acadèmiques proposades pels 

claustres de grau. 

o El nomenament dels càrrecs directius del centre.  

o L’examinació del desenvolupament de la docència i de la recerca del centre. 

- Equip de direcció, que és l’òrgan col·legiat executiu de la Junta i assisteix el Director del 

CA-UB en les seves funcions. 

- Director del Centre Adscrit-UB, que equivaldria a la figura del Degà a nivell de facultat, a 

qui li correspon la gestió ordinària del centre. 

- Cap d’estudis. 

- Secretari de centre. 

- Directors de cada ensenyament. 

- Claustre. Les competències del Claustre són les següents: 

o Proposar criteris per a la coordinació general de les activitats docents. 

o Proposar iniciatives a la programació general i al projecte educatiu. 

o Vetllar per la qualitat de la docència i pel compliment de la normativa que 

estableixi la Universitat de Barcelona en matèria d'avaluacions. 

o Promoure les iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la recerca pedagògica 

universitària. 

o Analitzar i proposar a la Junta de Govern, si s'escau, totes les iniciatives 

acadèmiques que es considerin necessàries o convenients per al 

desenvolupament del centre i l’eficiència dels seus recursos. 

o Proposar les reformes en el Reglament de règim intern i les modificacions 

estructurals en l'organització acadèmica que circumstancialment es considerin 

convenients. 

o Proposar a la Junta de Govern per a la seva aprovació el programa anual 

d'activitats acadèmiques. 

El centre té la seu principal, el Campus Centre, al C/ Diputació 231, i l’ENTI-PRO, per 

desenvolupar projectes i TFG, al C/ Baldiri i Reixach 7. Als Graus en Continguts Digitals 

http://www.enti.cat/
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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. Els dos cursos del Grau en 

Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment (PMSIE), iniciat el curs 2018-2019, 

es desenvolupen en horari de matí a segon curs, mentre que primer hi ha un grup de matí i un 

grup de tarda. Finalment, el Grau en Fisioteràpia (interuniversitari UdG – UB) es duu a terme en 

l’edifici docent de la Universitat de Barcelona al Campus de Bellvitge (C/ de la Feixa Llarga s/n. 

L'Hospitalet de Llobregat). 

El volum de places de nou accés, el volum i organització dels recursos humans (tant de Personal 

Docent i Investigador (PDI) com de Personal d’Administració i Serveis (PAS)), els respectius 

horaris de cada titulació i l’estat inicial d’implantació dels esmentats graus, fan que no hi hagi 

dificultats coordinatives en la gestió simultània de les seus, ni des del punt de vista administratiu 

ni des de l’acadèmic.  

 

1.1  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 estudiants un camp de treball engrescador i la possibilitat d’enllaçar amb 

l’oferta de graus universitaris que desenvolupa ENTI-UB. Concretament, imparteix 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. 

Taula 0. Dades bàsiques de les titulacions oficials de grau i màster impartides al centre el curs 

Titulació  Places  Nous  Matriculats  Titulats  Professorat 

Grau en Continguts 
Digitals Interactius (CDI) 

80 48 234 49 45 

Grau en Creació 
Artística per a Videojocs 
i Jocs Aplicats (CAVJA) 

80 41 172 40 32 

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

60 49 61 0 21 

Grau en Fisioteràpia 
(Physiotherapy) 

60 67 299 52 537 

Total Graus 280 205 766 141 135 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

http://www.enti.cat/
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1.2  Presentació de la titulació objecte d’acreditació 

El Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (d’ara endavant Grau en CAVJA 

o GCAVJA) ofereix 80 places de nou accés cada 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 dissenyadors i 

dissenyadores (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.) i la 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 i 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. 

Durant la titulació, l’alumnat usa 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. 

La informació sobre el Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats es pot trobar 

específicament a:  

- https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/  

- https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#info 

- https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#plaestudis 

- https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#assignatures 

- https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#acces  

- Vídeo promocional del Grau en CAVJA: https://youtu.be/Ah8cSlnaY1k. 

La memòria oficial de verificació del títol va obtenir informe favorable el 12 de juliol de 2016 i es 

va implantar el grau a la Universitat de Barcelona el curs 2016-2017.  

 

 

 

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#info
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#plaestudis
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#assignatures
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#acces
https://youtu.be/Ah8cSlnaY1k
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1.3  Presentació de la resta de titulacions no objecte d’acreditació 

actualment 

El Grau en Continguts Digitals Interactius també 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 a Catalunya. 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 Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment ofereix 60 places 

de nou accés 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. 

El Grau en Fisioteràpia Internacional 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 100% en anglès les 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.  

En base al conveni de desenvolupament del Grau en Fisioteràpia Internacional interuniversitari, 

tota la informació referent al marc VSMA es gestiona des de EUSES – centre adscrit a la UdG i 

es pot consultar a la seva pàgina web de Qualitat: https://girona.euses.cat/qualitat/.  

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). Donat que el curs 2018-2019 no va 

http://www.enti.cat/
https://girona.euses.cat/qualitat/
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haver-hi cap matriculat per segon any consecutiu, el curs 2019-2020 ha finalitzat el màster l’únic 

estudiant que tenia assignatures pendents de cursar i s’ha desprogramat.  

Titulació Responsable de la titulació Any d’implantació 

Grau en Continguts Digitals 
Interactius 

Sr. Jordi Radev 2013-2014 

Grau en Creació Artística per a 
Videojocs i Jocs Aplicats 

Sr. Richard Hebert 2016-2017 

Grau en Fisioteràpia 
(interuniversitari UdG – UB) 

Dr. Gerard Muñoz 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-

digitals-interactius/. 

● Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats: https://enti.cat/course/grau-en-

creacio-artistica-per-a-videojocs/  

● Grau en Fisioteràpia i Tecnologia: https://enti.cat/course/grau-en-fisioterapia-i-

tecnologia/.  

● 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/ i https://www.entisound.com/cursos/grau-produccio-musical-so/.  

 

1.4  Evolució del centre 

El curs 2019-2020, ENTI-UB ha acollit 467 estudiants (234 del Grau en Continguts Digitals 

Interactius, 172 del Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats i 61 del Grau en 

Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment). 

 

http://www.enti.cat/
http://enti.cat/
https://enti.cat/qui-som/
https://enti.cat/campus-enti/
https://enti.cat/graus%20/
https://enti.cat/course/grau-en-continguts-digitals-interactius/
https://enti.cat/course/grau-en-continguts-digitals-interactius/
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/
https://enti.cat/course/grau-en-fisioterapia-i-tecnologia/
https://enti.cat/course/grau-en-fisioterapia-i-tecnologia/
https://enti.cat/course/grau-en-produccio-de-musica-i-so-per-a-la-industria-de-lentreteniment/
https://enti.cat/course/grau-en-produccio-de-musica-i-so-per-a-la-industria-de-lentreteniment/
https://www.entisound.com/cursos/grau-produccio-musical-so/
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Taula 1. Evolució dels estudiants matriculats 

Titulació 
Estudiants matriculats 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

GRAUS 

Grau en CDI 52 125 180 240 273 262 234 

Grau en CAVJA x x x 80 144 191 172 

Grau en PMSIE x x x x x 14 61 

Total  52 125 180 320 417 467 467 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

L’anàlisi del nombre d’estudiants totals matriculats al GCAVJA ha disminuït lleugerament el curs 

2019-2020 respecte el curs anterior, que va ser el segon en el qual es van impartir els quatre 

cursos de la titulació. Aquesta tímida baixada de matriculacions també s’observa al Grau en CDI 

i caldrà vigilar la seva evolució en els propers cursos per comprovar si la tendència es manté. 

Contràriament, el Grau en PMSIE ha augmentat de manera exponencial el nombre de 

matriculacions aquest últim curs, en la seva segona promoció. 

Taula 1.1.b. Evolució dels estudiants matriculats per promocions 

  
Estudiants matriculats Grau en CAVJA 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Promoció 2016-2017 x x x 80 71 68 29 

Promoció 2017-2018 x x x x 73 61 54 

Promoció 2018-2019 x x x x x 62 48 

Promoció 2019-2020 x x x x x x  41 

Total  0 0 0 80 144 191 172 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Analitzant promoció per promoció, podem veure que el nombre d’estudiants matriculats a primer 

curs al GCAVJA ha anat disminuint lleugerament des de la primera promoció el curs 2016-2017, 

no arribant-se a cobrir totes les places de nou accés en els darrers 3 anys. Aquesta evolució està 

clarament marcada pel que fet que en el moment de la seva creació, el GCAVJA era un dels 

primers graus universitaris dedicat específicament a l’àmbit dels videojocs, però, actualment, 

comptem amb 9 graus més arreu del territori català. Per aquest motiu, i tal com detallarem amb 

més profunditat a l’estàndard 1, en l’informe de seguiment del curs 2018-2019 es va proposar 

rebaixar el nombre de places de nou accés de 80 a 40 estudiants (PM 1804), la qual s’ha 

implementat el curs 2020-2021. 

 

 

 

http://www.enti.cat/
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Taula 1.2. Evolució del nombre de titulats 

Titulació 
Titulats 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

GRAUS 

CDI 0 0 0 19 27 32 49 

CAVJA 0 0 0 0 0 36 40 

PMSIE 0 0 0 0 0 0 0 

Total  0 0 0 19 27 68 89 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Aquest curs 2019-2020 s’ha graduat la segona promoció del GCAVJA d’ENTI-UB. El número de 

graduats ha augmentat de 36 a 40, tot i que el nombre de matriculats de la segona promoció va 

ser inferior al de la primera en el moment de nou accés. És destacable també el fet que hi ha fins 

a 17 alumnes de la primera promoció que han acabat els seus estudis juntament amb els de la 

segona promoció, la qual cosa ha incrementat el número total de graduats aquest curs. 

Taula 2. Evolució del nombre de professorat amb docència 

Titulació 
Professorat 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

GRAUS               

CDI 10 18 27 40 48 45 45 

CAVJA 0 0 0 11 27 32 32 

PMSIE 0 0 0 0 0 9 21 

Total  10 18 27 51 75 86 98 

 

Curs Gènere CDI CAVJA PMSIE 

2013-14 
Homes 10 (100%) x x 

Dones 0 (0%) x x 

2014-15 
Homes 18 (100%) x x 

Dones 0 (0%) x x 

2015-16 
Homes 23 (85,19%) x x 

Dones 4 (14,81%) x x 

2016-17 
Homes 30 (75%) 6 (54,55%) x 

Dones 10 (25%) 5 (45,45%) x 

2017-18 
Homes 38 (79,17%) 19 (70,38%) x 

Dones 10 (20,83%) 8 (29,62%) x 

2018-19 
Homes 34 (75,56%) 21 (65,63%) 7 (71,43%) 

Dones 11 (24,44%) 11 (34,37%) 2 (28,57%) 

2019-20 
Homes 35 (77,77%) 22 (68,75%) 17 (80,95%) 

Dones 10 (22,23%) 10 (31,25%) 4 (19,05%) 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

http://www.enti.cat/
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El nombre total de professors del Grau en CAVA va arribar al seu màxim el curs 2018-2019 amb 

32 professors que impartien classes a la titulació, una xifra que s’ha mantingut aquest darrer curs. 

Els percentatges d’equitat de gènere entre el professorat han augmentat lleugerament les 

diferències, ja que s’ha passat d’una proporció amb un 65,63% d’homes i un 34,37% de dones 

el curs anterior, a un 68,75% d’homes i un 31,25% de dones aquest curs. Tot i la diferència 

encara significativa, val la pena destacar que el GCAVJA és la titulació amb un percentatge de 

professors i professores més equilibrat de tot ENTI-UB. A més, aquesta xifra suposa una fita 

especialment rellevant tractant-se d’estudis de l’àmbit dels videojocs, un sector en el qual sols 

un 18,5% dels empleats de forma directa són dones (dades publicades en el “Libro Blanco del 

Desarrollo Español de Videojuegos 2020”). És també cert i alhora esperançador que les dades 

dels últims anys apunten a un augment progressiu de la presència femenina en el sector, una 

tendència que confiem que es reflecteixi en l’equip docent d’ENTI. 

A l’estàndard 4 d’aquest autoinforme es poden consultar les diferents tipologies de professorat 

existent al centre i comprovar que ENTI-UB compleix amb els percentatges de professorat doctor 

i doctor acreditat establerts en la normativa vigent. 

 

1.5  Estretament lligat a la indústria del videojoc 

Gran part del professorat d’ENTI-UB, especialment en els darrers cursos, està vinculat 

professionalment a la indústria del videojoc, els Serious Games i la música. 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. 

ENTI-UB compta amb 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, el Rigging, 

l’Animació 2D i 3D, la Programació a baix i alt nivell, la Realitat Virtual, la Realitat Augmentada, 

la Música per a l’Entreteniment, els Efectes de so, la Psicologia conductual i el Disseny de Jocs, 

la Matemàtica Algebràica 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 s’encarrega d’impartir les classes teòriques i pràctiques, les ponències 

magistrals i les mentories als tallers de co-creació, així com les tutories relatives als Treballs 

Finals de Grau, que tenen un enfoc empresarial real. Se situen a tot tipus d’empreses del sector 

dels videojocs, els jocs aplicats de tipus exergames, games for Health, newsgames, edugames, 

Gamificació, tecnologies immersives i entreteniment temàtic. 

A banda, ENTI-UB forma part de dues xarxes d’excel·lència internacional que han liderat 

projectes de recerca potents i aplicats en l’àmbit, com varen ser JamToday i GameBIZ. Gràcies 

http://www.enti.cat/
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a ambdues es disposa de connexions poderoses amb professionals dels videojocs de 

Dinamarca, Holanda, Àustria, Regne Unit, Itàlia, França, Bèlgica, entre d’altres països. 

Finalment, en el camp de la ciència i la tecnologia aplicades a la salut i l’esport, durant 4 anys 

ENTI-UB va oferir, en conveni amb la Harvard Medical Faculty Physicians, el curs de Serious 

Games for Health & Sport. L'objectiu d'aquesta formació era 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 aquests 

sectors. 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”. 

  

http://www.enti.cat/
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2. Relació amb els processos de Verificació-Modificació-
Acreditació (VSMA) 

Evidències   

Codificació Descripció 

2.1 Actes de les reunions del CAI  

2.2 Acta aprovació informe de la Junta de Centre adscrit 

2.3 Dades sobre exposició pública 

2.4 Model enquesta de satisfacció del CAI 

2.5 Dades de satisfacció dels agents 

 

2.1  Dades de les titulacions del centre 

 

Titulació Codi RUCT 
Data de 

Verificació 
Data 

d’Acreditació 
Data de 

Modificació 

Grau en Continguts 
Digitals Interactius 

2502825 25/09/2013 17/12/2019 
22/12/2015 i 
05/06/2018 

Grau en Fisioteràpia 
internacional 

2503269 03/08/2015   

Grau en Creació Artística 
per a Videojocs i Jocs 
Aplicats 

2503384 12/07/2016   

Màster en Producció i 
Emprenedoria de 
Continguts Digitals 

4315822 20/07/2016   

 
 
 

2.2  Síntesi de les propostes de modificacions sorgides d’aquest 

autoinforme d’acreditació i que seran presentades a AQU en els terminis 

que s’estableixin 

 
L’últim informe de verificació es pot consultar a: 

https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=11203  

L’elaboració d’aquest autoinforme d’acreditació ha seguit el procediment PEQ ENTI-020 del 

SAIQU d’ENTI-UB, que està publicat en obert a l’apartat de Qualitat del web del centre. 

 

 

http://www.enti.cat/
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=11203
https://enti.cat/qualitat/
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⮚ Recollida d’informació  

El grup que elabora l’autoinforme agrega la informació recollida en els informes de seguiment 

previs i les darreres dades corresponents a l’últim curs acadèmic finalitzat (2019-2020). La 

informació és de caràcter qualitatiu i quantitatiu, i s’inclouen dades de gestió, indicadors sobre 

els inputs, els processos i els resultats de l’activitat del centre. Finalment, apuntar que la 

Secretaria Acadèmica d’ENTI-UB ha ajudat a la Comissió d’Ordenació Acadèmica a facilitar i 

comunicar les dades al Comitè d’Avaluació Intern (CAI) i a la Direcció de l’ensenyament per poder 

realitzar l’anàlisi de les dades recopilades i els resultats dels indicadors, així com l’anàlisi del 

funcionament de la titulació.  

La recollida de la informació de tipus transversal a ENTI-UB ha estat coordinada pel Director del 

SAIQU, executada per la Secretaria Acadèmica i vehiculada a través de l’aplicatiu d’ENTI-UB i 

l’eina de recollida de satisfacció, pel que fa a les taxes, indicadors numèrics, ús de Campus 

Virtual i resultats de les enquestes del PDI. La informació sobre metodologies i sistemes 

d’avaluació l’ha facilitada la Comissió d’Ordenació Acadèmica a través del Cap d’estudis, mentre 

que les dades de guies docents s’han obtingut de la carpeta compartida al servidor. Per últim, la 

informació sobre tutories s’ha obtingut de la intranet i la informació específica del centre ha estat 

recollida pel Director del SAIQU del centre.  

Quant a la recollida de la informació relacionada amb la satisfacció dels diferents grups d’interès, 

s’han utilitzat els instruments que es recullen a l’apartat 3.2 de l’estàndard 3 del present informe. 

Es mostren dades consolidades del curs 2019-2020, ja que han estat totes disponibles en el 

període d’elaboració d’aquest informe. 

 

⮚ Elaboració de l’autoinforme 

Un cop s’ha disposat de tota la informació, el CAI i l’Equip de direcció de la titulació han analitzat 

i reflexionat sobre les dades de manera integradora per donar resposta als estàndards 

d’acreditació i per tal que es pogués fonamentar un bon Pla de millora. La responsabilitat de 

l’elaboració del present informe ha estat assumida pel CAI. Aquest comitè ha estat format per 

membres de la Junta de Govern d’ENTI-UB, PDI, PAS, alumnes, ex-alumnes i professionals de 

reconegut prestigi (es pot veure la composició, el càrrec i la responsabilitat dels membres del CAI 

a l’apartat “0. Dades identificadores” d’aquest autoinforme. 

En relació a la participació dels estudiants, aquesta ha estat directa en el Comitè d’Avaluació 

Intern (CAI) en la seva versió inicial i indirecta a través de les seves opinions expressades en les 

diferents enquestes i durant el període d’exposició pública de l’autoinforme. Pels apartats 

http://www.enti.cat/
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concrets relacionats amb la titulació a acreditar, els responsables de l’ensenyament han tingut 

un paper destacat en la seva redacció. 

Les propostes de millora, que es recullen al Pla de millora del curs 2019-2020, estan identificades 

al text com PM N (Proposta Millora (N = 2 primers dígits de l’any + número corresponent)). En el 

seguiment del Pla de millora del curs anterior (2018-2019) les millores implantades també 

s’identifiquen com a PM N (Proposta Millora (N = 2 primers dígits de l’any + número 

corresponent)).  

Pel que fa a les evidències, s’ha organitzat un espai per a l’acreditació al Campus Virtual 

(Classlife) amb l’objectiu de recollir les evidències per tal que els Comitès d’Avaluació Intern i 

Extern disposin d’aquesta informació de manera digital, compartida i asíncrona. 

 

⮚ Exposició pública 

Els mecanismes articulats per donar a conèixer el contingut de l’autoinforme als diferents 

col·lectius que formen part del centre han estat:  

- Període d’exposició pública a l’apartat de Qualitat del web d’ENTI-UB (subapartat 

“Informes de seguiment i acreditació de graus i màsters”, secció “Curs 2019-2020”). 

- Notícia destacada a la plana web i correu electrònic als membres de l’Escola (PDI, PAS, 

estudiants). 

- Correu electrònic a professionals i empreses col·laboradores. 

- Coreu electrònic a antics alumnes. 

 

⮚ Aprovació de l’informe 

El CAI d’ENTI-UB, que ha elaborat l’informe, s’ha encarregat de trametre’l a la Junta de Govern 

del centre adscrit per tal que s’aprovés per a la posterior publicació. El dia xxx de 2021 ha aprovat 

l’informe la Junta de Govern, formada pel del President d’ENTI-UB, el Sr. Marià Júdez, la 

consellera d’ENTI-UB, Sra. Montserrat Roche, el Director executiu d’ENTI-UB, el Sr. Joan 

Puigcercós, el Director d’ENTI-UB, Dr. Òscar García, el Cap d’estudis d’ENTI-UB, Dr. Carles 

Vilella, la secretària d’ENTI-UB, Sra. Patricia Matas, i per la persona designada pel Rector com 

a Delegada de la UB, Dra. Mònica Baró. 

Des del primer moment es va dissenyar un calendari de treball que tenia com objectiu disposar 

de l’autoinforme acabat a mitjans de maig. Gràcies al treball realitzat durant els mesos de març, 

abril i maig l’autoinforme s’ha pogut finalitzar en la seva totalitat dintre del termini facilitat per AQU 

http://www.enti.cat/
https://enti.classlife.education/


 

 
ENTI – ESCOLA DE NOVES TECNOLOGIES INTERACTIVES 

C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona 

www.enti.cat 20 
 

Catalunya. Hi ha hagut una molt bona implicació dels diferents agents del CAI havent-se realitzat 

3 sessions de treball virtual. Durant tot el procés de redacció de l’informe, s’ha tingut accés, per 

part de tots els implicats en l’elaboració, a una plataforma informàtica on s’han anat penjant les 

diferents evidències, documents d’ajut i esborranys de documents. La participació i el compromís 

adquirit pels diferents membres del CAI permeten concloure que els processos d’autoreflexió i 

millora formen part de la dinàmica d’ENTI-UB. 

L’informe s’ha realitzat dins del CAI, que és ampli i representatiu de tots els col·lectius d’ENTI-

UB relacionats amb la docència de la titulació de CAVJA. Durant el període d’elaboració i a través 

dels membres del CAI, tot el centre ha estat assabentat del procés i ha participat de manera 

directa o indirecta en l’elaboració de l’autoinforme. Interpretem, doncs, que aquest fet, juntament 

amb l’aprovació per unanimitat en Junta de Govern de l’informe, són proves de l’acord general 

del centre amb el mateix. 

Respecte a l’autoinforme d’acreditació, considerem que dona resposta exhaustiva al conjunt 

d’estàndards exigits en el procés d’acreditació, fa una anàlisi sistemàtica i objectiva de cada 

estàndard i sobre el desenvolupament de la titulació. A més, aporta evidències pertinents i 

accessibles que permeten argumentar l’anàlisi i confirmar el desenvolupament notable del títol. 

Per tot això considerem que el procés ha estat exitós i ha reflectit també del bon funcionament 

dels mecanismes del SAIQU. 

Finalment, per conèixer la satisfacció dels agents s’ha administrat una petita enquesta als 

membres del CAI (evidència 2.4) que recull informació sobre: la composició del CAI, la 

participació i implicació del CAI, l’organització del procés (reunions, correus informatius, etc.), el 

calendari i el seu seguiment, la qualitat de les evidències i l’autoinforme resultant.  
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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 en els anys compresos des de la verificació del 2017 i fins el darrer curs (2019-

2020). Aquesta acreditació implica unes propostes de millora 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 la valoració redactada a continuació. 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 Autoavaluació 

Estàndard 1 – Qualitat del programa 
formatiu 

 S’assoleix 

Estàndard 2 – Pertinència de la 
informació pública 

 
En progrés vers l’excel·lència 
 

Estàndard 3 - Eficàcia del sistema de 
garantia interna de la qualitat (SAIQU) 
de la titulació 

 En progrés vers l’excel·lència 

Estàndard 4 - Adequació del 
professorat al programa formatiu 

 S’assoleix 

Estàndard 5 - Eficàcia dels sistemes de 
suport a l’aprenentatge 

 S’assoleix 

Estàndard 6 - Qualitat dels resultats 
dels programes formatius 

 S’assoleix 

 

 Estàndard 1 – Qualitat del programa formatiu 

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. 

 
El perfil de competències és l’adequat i 
compleix amb els requisits. 

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. 

 

El pla d’estudis i l’estructura del currículum són 
coherents. Tot i així, responent a una voluntat 
expressada pel propi alumnat, el PDI i els 
centres de pràctiques i ocupadors del Grau en 
CAVJA, i en vistes a la situació del mercat 
laboral del sector, el centre considera 
necessari ampliar la durada del títol de 3 a 4 
anys i de 180 a 240 ECTS per ampliar el volum 
d’assignatures artístiques i dotar l’alumnat d’un 
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perfil més vinculat a l’àmbit del disseny, seguint 
la proposta de millora PM 1803. 

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. 

 

La majoria d’estudiants matriculats presenten 
un perfil d’accés que s’escau amb l’establert 
per la titulació́. L’alumnat prové principalment 
de les PAU i la gran majoria ha escollit el Grau 
en CAVJA com a primera preferència. 
Tenint en compte que els últims cursos s’ha 
confirmat un baix nombre d’estudiants de nou 
accés en relació al nombre de places ofertes, 
el centre ha treballat en la proposta de millora 
PM 1804 i el curs 2020-2021 ha disminuït 
l’oferta de places de nou accés de 80 a 40. 

1.4 – La titulació disposa dels 
mecanismes de coordinació docent 
adequats. 

 
Els mecanismes de coordinació de què 
disposa la titulació són 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. 

 

L’aplicació de les diferents normatives es 
realitza de manera adequada i té un impacte 
positiu sobre els resultats de la titulació.  
ENTI-UB, conscient de la importància de 
potenciar la presència de la perspectiva de 
gènere en la impartició de les seves titulacions, 
ha presentat recentment una nova proposta de 
millora (PM 1903). 

A l’estàndard 2 s’han fet avenços constants des de l’inici de la implantació dels estudis, garantint 

sempre la informació pública i la comunicació de l’activitat del centre. A continuació es valoren 

els subestàndards. 

 Estàndard 2 – Pertinència de la informació pública 

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

 

La informació que s’ofereix sobre les 
característiques del programa i el seu 
desenvolupament operatiu està actualitzada, 
és exhaustiva i pertinent. Així mateix, aquesta 
informació és molt clara, llegible, agregada i 
accessible a tots els grups d’interès.  

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

 

La institució publica informació actualitzada, 
agregada, accessible i exhaustiva sobre els 
resultats acadèmics i de satisfacció de la 
titulació. 

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

 

El centre publica al seu web la política de 
qualitat, els processos del SGIQ i els elements 
que se’n deriven per a la rendició de comptes, 
que inclouen els resultats del seguiment i de 
l’acreditació.  

Destaquem en aquest estàndard 3 la consolidació del sistema de d’assegurament intern de la 

qualitat (SAIQU) redactat prenent com a referencia el SAIQU de la UB i adaptant-lo a la realitat 

del centre. 
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Estàndard 3 – Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat (SAIQU) de 

la titulació 

3.1 – El SGIQ implementat té 
processos que garanteixen el 
disseny, l’aprovació, el seguiment i 
l’acreditació de les titulacions. 

 

El SGIQ disposa de processos implementats 
que faciliten de forma òptima el disseny i 
l’aprovació de les titulacions, com també el seu 
seguiment i la seva acreditació, amb implicació 
de tots els grups d’interès. 

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. 

 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que 
gestiona la recollida de resultats rellevants, 
amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb 
informació sobre la seva evolució temporal.  
El SGIQ permet la recollida de la informació 
sobre la satisfacció dels estudiants i titulats 
respecte del programa formatiu.  
El curs 2019-2020, tant la recollida 
d’informació a través d'enquestes com la 
participació a aquestes s'han vist afectats per 
la pandèmia de covid-19 i les restriccions 
sanitàries decretades. 

3.3 – El SGIQ implementat es revisa 
periòdicament i genera un pla de 
millora que s’utilitza per a la seva 
millora continua. 

 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que 
obliga la institució a revisar de forma periòdica 
i completa l’adequació del mateix SGIQ. La 
revisió es concreta en cadascun dels 
documents que formen part del SGIQ, 
especificant la data i el tipus de modificació 
realitzada. 
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. 

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 per promoure cada vegada més la recerca i la innovació 

en l’àmbit dels videojocs i jocs aplicats. 

 Estàndard 4 – Adequació del professorat al programa formatiu 

4.1 – El professorat del centre 
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. 

 

El professorat disposa de la qualificació 
acadèmica i els reconeixements externs 
rellevants, com també de l’experiència 
adequada malgrat la seva joventut.  
El centre té establerts criteris adequats per a 
l’assignació de docència, que asseguren en 
tots els casos el millor professorat, 
especialment en les assignatures de primer 
curs i en la de Treball de Fi de Grau.  
Els estudiants estan majoritàriament satisfets 
amb la competència docent i l’experiència del 
PDI.  
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4.2 – El professorat del centre és 
suficient i disposa de la dedicació 
adequada per desenvolupar les 
seves funcions i atendre els 
estudiants. 

 

L’estructura de la plantilla del professorat i el 
nombre de docents són perfectament adients 
per impartir la titulació i atendre els estudiants 
del centre de forma propera i de qualitat. A 
més, els estudiants estan majoritàriament 
satisfets amb l’atenció del professorat en el seu 
procés d’aprenentatge. 

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

 

El professorat disposa de suport institucional 
per al desenvolupament de les seves funcions 
i per a la millora de la qualitat de la seva 
activitat docent i investigadora. 

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’emprenedoria i l’aprenentatge actiu. 

 Estàndard 5 – Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 

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

 

La UB disposa de mecanismes i òrgans propis, 
a través dels quals el centre garanteix els drets 
de l’estudiantat i un tractament no 
discriminatori. 
Es posa de manifest que el Pla d’Acció Tutorial 
i d’orientació acadèmica dona resposta a les 
necessitats dels estudiants. 
L’orientació professional és adequada, 
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, per la seva part, treballa per 
consolidar la tasca de suport en la inserció 
laboral dels graduades i graduades, i ampliar 
els serveis a un col·lectiu cada vegada més 
nombrós. 

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

 

Les infraestructures docents i de suport a 
l’aprenentatge donen resposta adequada a les 
necessitats d’aprenentatge dels estudiants. Els 
recursos i fons bibliogràfics responen 
satisfactòriament a les necessitats de la 
titulació, són accessibles i presenten una certa 
relació amb l’activitat de recerca del centre. 
L’entorn virtual Classlife s’ha implantat 
satisfactòriament i té una valoració molt 
positiva tant per part del professorat com de 
l’alumnat. L’ús d’aquesta eina s’ha vist 
augmentada el segon semestre del curs 2019-
2020, quan la pandèmia per covid -19 va forçar 
a adaptar la docència a un format de no 
presencialitat. 
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En aquest estàndard es posa de manifest el treball constant de millora de la titulació que s’ha 

anat realitzant cada curs, així com l’esforç que duu a terme el centre per facilitar la inserció laboral 

dels graduats i graduades. 

 Estàndard 6 – Qualitat dels resultats dels programes formatius 

6.1 – Els resultats de l’aprenentatge 
assolits es corresponen amb els 
objectius formatius pretesos i amb el 
nivell de MECES de la titulació. 

 

Les evidències documentades dels 
assoliments dels estudiants posen de manifest 
un adequat nivell de formació dels estudiants i 
satisfan suficientment els requisits del nivell 
especificat en el MECES per a la titulació. 
Aquestes evidències posen de manifest que 
els TFG responen al nivell del MECES requerit 
per a la titulació i responen a una planificació 
temàtica concordant amb les línies de recerca 
o de transferència de coneixement del 
professorat. 
Respecte a les Pràctiques Externes, les 
evidències demostren que responen al nivell 
del MECES requerit per a la titulació i que els 
centres proporcionen una situació de 
pràctiques coherent amb la titulació i en molts 
casos són empreses de referència en el món 
dels videojocs i jocs aplicats. 
Així mateix, la valoració de l’alumnat, 
professorat i centres de pràctiques respecte 
d’aquestes assignatures és notable. 

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

 

La metodologia i les activitats docents estan 
dissenyades amb l’objectiu d’oferir oportunitats 
als estudiants per integrar els resultats 
d’aprenentatge. 
Els sistemes i criteris d’avaluació son adequats 
per certificar i discriminar els resultats de 
l’aprenentatge, i respecten la diversitat 
d’estudiants i les seves necessitats. 
Tant en el TFG com en les PE se supervisen i 
avaluen amb criteris adequats. 
Les valoracions de les assignatures, la 
metodologia docent i els sistemes d’avaluació 
han sigut generalment positives tant per part 
de l’alumnat, com per part del professorat i els 
graduats i graduades. 
Malgrat que el segon semestre del curs 2019-
2020, les assignatures han hagut de realitzar 
adaptacions en la línia de la no presencialitat, 
els resultats i les valoracions obtingudes han 
estat positius, avalant la feina feta des de 
l’equip docent. 

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

 

La sèrie temporal de tots els indicadors 
acadèmics, segons l’evidència documental, és 
coherent amb la tipologia d’estudiants i les 
titulacions equivalents, i es troba dins dels 
llindars establerts en la memòria de verificació. 
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6.4 – Els valors dels indicadors 
d’inserció laboral són adequats per a 
les característiques de la titulació. 

 

La titulació encara no té els suficients anys 
d’implantació per poder participar en 
l’enquesta d’inserció laboral, tot i que la UB i 
AQU han signat un conveni que permet la 
participació en els propers cursos. 
ENTI-UB ha realitzat una enquesta pròpia a les 
primeres promocions graduades i els resultats 
es valoren positivament.  

A continuació es realitza una argumentació basada en evidències sobre el grau d’assoliment dels 

estàndards d’acreditació. Per a cada estàndard es fa una valoració fent referència directa a les 

dades més significatives que posen de manifest el seu compliment.  
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Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu 

Evidències 

Codificació Descripció Subministrador 

3.1.1 

Memòria original verificada 
● Grau en Creació 

Artística per a Videojocs 
i Jocs Aplicats 

Web de Qualitat d’ENTI-UB 
 

3.1.2 Memòries modificades, si escau No aplica 

3.1.3 

Informes de verificació i 
modificació (si escau) 

● Informe verificació Grau 
en Creació Artística per 
a Videojocs i Jocs 
Aplicats 

● Resolució de verificació 
del Consejo de 
Universidades 

EUC Informes (AQU) 
Web de gestió dels ensenyament (UB) 
Web de Qualitat d’ENTI-UB 
 

3.1.4 

Informes de seguiment 
● 16-17 
● 17-18  
● 18-19 
● 19-20 

Web de Qualitat d’ENTI-UB 
 

3.1.5 
Actes dels diferents mecanismes 
de participació (Claustres i 
reunions de delegats) 

“Annexos estàndard 1” dins els “Annexos informe d’acreditació” del 
Classlife d’ENTI-UB  

3.1.6 
Presència de la perspectiva de 
gènere en la impartició de la 
titulació (art 28.1 Llei 17/2015) 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf  

3.1.7 III Pla d’Igualtat de la UB 
Documents PDF (“Primera part” i “Segona part”) consultables a 
https://www.ub.edu/portal/web/iii-pla-igualtat  

3.1.8 
Pàgina web d’Igualtat de gènere a 
la UB 

https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/index.html  

3.1.9 
Normativa Acadèmica i Econòmica 
de Matrícula de la Universitat de 
Barcelona 

http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/Normativa_matricula.pdf  

3.1.10 

Normativa reguladora dels plans 
docents de les assignatures i de 
l’avaluació i qualificació dels 
aprenentatges 
 
Normativa reguladora de 
l’avaluació i la qualificació dels 
aprenentatges 

http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio_1920.pdf 
 
 
 
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio_2020.pdf  

3.1.11 
Calendari marc dels 
ensenyaments universitaris oficials 
de Grau i Màster 

http://www.ub.edu/acad/noracad/calendarimarc1920.pdf  

3.1.12 

Normativa de Pràctiques 
Acadèmiques Externes dels 
estudiants de la Universitat de 
Barcelona 

http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf  

3.1.13 
Normativa de Mobilitat 
Internacional d’estudiants de la 
Universitat de Barcelona 

http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf  

3.1.14 Documentació referida a la 

coordinació de l’activitat docent 

“Annexos estàndard 1” dins els “Annexos informe d’acreditació” del 
Classlife d’ENTI-UB 

3.1.15 
Reglament de Règim Intern 
d’ENTI-UB 

“Annexos estàndard 1” dins els “Annexos informe d’acreditació” del 
Classlife d’ENTI-UB  
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https://enti.cat/qualitat/
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
https://www.ub.edu/portal/web/iii-pla-igualtat
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/index.html
http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/Normativa_matricula.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio_1920.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/avaluacio_2020.pdf
http://www.ub.edu/acad/noracad/calendarimarc1920.pdf
http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
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3.1.16 
Normes d'Organització i 
Funcionament d'ENTI-UB 

“Annexos estàndard 1” dins els “Annexos informe d’acreditació” del 
Classlife d’ENTI-UB 

3.1.17 
Criteris de Resolució de 
Sol·licituds de Trasllat d’expedient 
a Estudis de Grau d’ENTI-UB 

https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/03/criteris-enti-cat.pdf  

3.1.18 

Normativa Treball Final de Grau 
(TFG) 
 
 Normativa Treball Final de Màster 
(TFM)  

Web de Normativa d’ENTI-UB 

 

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de la 

disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

ENTI-UB imparteix les titulacions de GCDI (Grau en Continguts Digitals Interactius), GCAVJA 

(Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats) i GPMSIE (Grau en Producció de 

Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment), tal i com s’especifica a l’apartat 1. Presentació 

del centre. 

Com a evidència es presenten la memòria original del GCAVJA amb el corresponent informe de 

verificació (evidències 3.1.1. i 3.1.3.). Des de la seva verificació el 12 de juliol de 2016, la titulació 

no s’ha sotmès a cap procés de modificació. 

 

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. 

El curs 2018-2019, al GCAVJA es va introduir la millora PM 1715 consistent en incrementar 

l’oferta optativa de la titulació amb la incorporació d’una nova assignatura de 6 ECTS: “Projecte 

aplicat de videojocs”. A més, el curs 2018-2019 es va implementar la millora PM 1801, segons la 

qual es canviava la denominació de l’assignatura obligatòria “Dibuix per produccions digitals” per 

“Concept Art”. L’aplicació dels esmentats canvis s’han anat desenvolupant amb normalitat i sense 

cap conseqüència negativa per l’alumnat. 

D’altra banda, en el present autoinforme d’acreditació plantegem, seguint la millora PM 1803 

definida el curs 2018-2019, ampliar la durada del títol de 3 a 4 anys i de 180 a 240 ECTS, 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, però amb un increment d’assignatures 

artístiques, especialment en el darrer curs. 

 

 

http://www.enti.cat/
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/03/criteris-enti-cat.pdf
https://enti.cat/normativa/
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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. 

La demanada en primera opció i el nombre final d’estudiants de nou accés al GCAVJA han 

experimentat un descens progressiu els últims (taules 3 i 3.1). Cal tenir present que la formació 

universitària en l’àmbit dels videojocs a Catalunya ha crescut exponencialment els darrers anys, 

de manera que si bé el curs 2013-2014 ENTI-UB va ser el primer centre en oferir un grau 

universitari d’aquest àmbit, actualment ja són 9 més els ensenyaments de grau entre els quals 

pot escollir l’alumnat, inclòs el propi GCAVJA. Sembla prudent pensar, doncs, que aquest gran 

augment de nous graus en altres universitats catalanes (UPC, UdG, La Salle-URL, UVic- UCC i 

UPF) ha provocat de manera inevitable un repartiment de la demanda vinculada al sector, que 

s’ha traduït en una reducció de la demanda en primera preferència al Grau en CAVJA, que ha 

passat de 61 demandes el curs 2018-2018, a 52 el curs 2019-2020. 

Taula 3. Oferta, demanda i matrícula 

Titulació: CAVJA 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Places ofertes 80 80 80 80 

Demanda 1era opció 74 62 61 52 

Estudiants de nou ingrés 82 74 61 41 

Percentatge d’accés en primera 
preferència 

90,24% 85,48% 80,32% 75,50% 

Percentatge d’accés en matricula a 
setembre * 

21,95% 
(18) 

17,56% (13) 9,83% (6) 7% (3) 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Taula 3.1. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a grau 

Titulació: CAVJA 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Places ofertes de nou ingrés 80 80 80 80 

Demanda en 1a opció 92 62 61 52 

Ràtio Oferta/Demanda en 1a opció 
80/92 = 0,87 80/74 =  1,08 80/61 = 1,31 

80/52 = 
1,54 

Estudiants preinscrits 148 167 167 149 

Estudiants admesos 97 96 76 44 

Estudiants matriculats 90 74 61 41 

Nota de tall 1ª assignació 5,686 5,000 5,000 5,000 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Tenint en compte les dades dels dos últims cursos quant a la matrícula, sumat a la intenció 

d’ENTI-UB d’incrementar les sinèrgies globals dels diferents estudis (intra i inter graus) unificant 

en un sol edifici docent l’activitat acadèmica, el curs 2018-2019 es va plantejar la proposta de 

http://www.enti.cat/
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millora PM 1804 per tal de disminuir les places de nou accés de 80 a 40 tant en el Grau de CDI 

com en el Grau en CAVJA. La proposta ha seguit el seu itinerari i el curs 2020-2021 ja s’ha 

actualitzat l’oferta de places de nou accés pels dos graus a 40. 

D’altra banda, considerem positiu el percentatge d’estudiants que accedeixen al grau en primera 

opció, que aquest curs, seguint la tendència dels cursos precedents, s’ha situat en un 75,50%. 

Aquesta dada confirma que bona més de tres quartes parts de l’alumnat que accedeix al GCAVJA 

havia escollit com a opció preferent aquesta titulació. 

El perfil d’entrada recomanat pel GCAVJA, que no n’és l’únic donada la interdisciplinarietat de la 

titulació, és el d’un estudiant amb coneixements bàsics de Composició, Art, Disseny i Guió, al 

nivell que es tracten als itineraris d’Arts i Humanitats, i de Ciències Socials de Batxillerat, i amb 

coneixements de Llengua Anglesa a nivell B1 (Marc Comú Europeu de Referència per a les 

Llengües). També és recomanable tenir coneixements bàsics de Dibuix tècnic, al nivell que es 

tracta als itineraris d’Art i de Ciències i Tecnologia a Batxillerat. Aquest perfil, exposat a la 

memòria de verificació, segueix vigent i s’escau amb el perfil de la major part d’estudiants que 

accedeixen al grau.  

Pel que fa a les notes d’accés dels estudiants provinents de Batxillerat/COU amb PAU han 

fluctuat al llarg dels diferents cursos d’implantació del GCAVJA (taula 4). Les notes d’accés dels 

estudiants que han iniciat el grau el curs 2019-2020 estan reflectides a la taula 5. Es valora 

positivament que la suma dels percentatges de notes d’accés superiors a 6 és majoritari 

(84,62%), mentre que només un 15,38% dels estudiants de nou accés ho fan amb una nota més 

ajustada. D’altra banda, de les notes d’accés dels estudiants provinents de CFGS destaca el fet 

que totes les notes han estat superiors a 6. 

Taula 4. Nota de tall  

Titulació: CAVJA Curs 2016-17 Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 
 

Nota de tall juny PAU 5 5 5 5  

Nota de tall juny 
CFGS* 

5 5 5 5  

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Taula 5. Nota d’accés  

Curs 2019-20 CAVJA 

Percentatge de nota d’accés 
 

5 - 6. 6 - 7. 7 - 8. 8 - 9.  . + 9 
 

 

Batxillerat / COU amb PAU * (vies 0 i 7) 15,38% 63,85% 23,08% 3,85% 3,85%  

CFGS* (vies 4 i 8) - 46,15% 46,15% 7,69% -  
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Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

La majoria d’estudiants de nou accés segueixen provenint de les PAU i assimilats, però aquest 

percentatge s’ha reduït el curs 2019-2020 (del 77,05% al 68,18%), comportant un augment dels 

estudiants provinents de CFGS i assimilats (del 22,95% al 29,55%) i dels estudiants diplomats, 

llicenciats universitaris i assimilats (del 0% al 2,27%). 

Taula 6. Via d’accés  

Curs 2019-20 CAVJA 19-20 % 

Estudiants amb PAU i assimilats 30 68,18% 

Estudiants amb títol de CFGS i assimilats 13 29,55% 

Estudiants diplomats, llicenciats universitaris i assimilats 1 2,27% 

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

- - 

Altres accessos - - 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Taula 6.1. Nombre i percentatge dels estudiants matriculats, segons via d’accés 

CAVJA 
Nombre i 

percentatge 
2016-2017 

Nombre i 
percentatge 
2017-2018 

Nombre i 
percentatge 
2018-2019 

Nombre i 
percentatge 
2019-2020 

Proves d'accés a la Universitat 
(PAU) o assimilats (Via 0) 43 (52,44%) 38 (51,36%) 44 (72,13%) 25 (60,97%) 

Estudiants diplomats, llicenciats 
universitaris i assimilats (Via 2) 0 0 0 0 

Estudiants amb títol de CFGS i 
assimilats (Via 4) 12 (14,63%) 18 (24,32%) 14 (22,95%) 13 (31,70%) 

PAU i assimilats que tenen 
començats estudis universitaris 
(Via 7) 0 14 (18,92%) 3 (4,92%) 3 (7,31%) 

FP2 o CFGS i assimilats que 
tenen començats estudis 
universitaris (Via 8) 4 (4,88%) 3 (4,05%) 0 0 

Més grans de 25 anys (Via 9) 0 1 (1,35%) 0 0 

          

Total 82 (100%) 74 (100%) 61 (100%) 41 (100%) 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Per tot l’analitzat en aquest subestàndard en base a les dades reflectides en format de taules, 

podem afirmar que el perfil d’entrada recomanat pel Grau en CAVJA exposat en la memòria de 

verificació segueix vigent i que si bé el nombre de demandes en primera opció i estudiants 

matriculats de nou accés han disminuït, aquells estudiants que s’han iniciat en la titulació el curs 
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2019-2020 havien escollit majoritàriament el GCAVJA en primera preferència i tenien de mitjana 

unes notes d’accés més altes que el curs anterior. 

 

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

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 2017-2018 es van estudiar diferents possibilitats per tenir integrades les dues necessitats i 

el curs 2018-2019 es va implementar una nova eina de Campus Virtual anomenada Classlife que 

permet una gestió integral de la docència i la gestió acadèmica i administrativa, assolint així amb 

èxit la proposta de millora PM 1701 i donant-la per tancada.  

El Classlife és un entorn virtual que incorpora els horaris, el calendari i els calendaris d’exàmens, 

entre altres informacions d’utilitat per a l’estudiant. Dintre de cada assignatura, el professorat 

responsable, amb supervisió i aprovació prèvia per part de la Comissió d’Ordenació Acadèmica, 

transmet als alumnes la programació concreta d’exàmens, les dates d’entrega de les activitats i 

molt més.  

Tota aquesta feina ha esta realitzat per evitar solapaments i afavorir una distribució homogènia 

del treball global del semestre. El curs 2019-2020 s’ha seguit treballant coordinadament en 

aquesta línia en tots els graus del centre i el sistema es va consolidant sense incidències. 

Visualització dels estudiants de l’espai Classlife: 
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Exemples d’horaris publicat a Classlife: 

Calendari acadèmic publicat a Classlife: 

 

El centre disposa d’uns sistemes de coordinació establerts i eficients que pretenen que la 

coordinació funcioni a diferents nivells:  

- Assignatura 

http://www.enti.cat/
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- Titulació 

- Horitzontal (entre assignatures d’una mateixa titulació) 

- Vertical (entre titulacions i els òrgans de governs superiors i inferiors) 

Concretament a ENTI-UB funcionen com a òrgans col·legiats la Junta de Govern, l’Equip de 

direcció i el Claustre. La Junta de Govern és el màxim òrgan col·legiat de govern i d'administració 

d’ENTI-UB. Per tal de garantir el seguiment de tota l’activitat del centre es realitzen reunions 

d’Equip de direcció i Comissió d’Ordenació Acadèmica periòdicament. 

El Claustre és l'òrgan col·legiat de participació del professorat i la resta de la comunitat educativa 

en el govern de cada grau impartit pel centre. Els ensenyaments oficials compten amb un 

Claustre que proposa criteris per la coordinació general, iniciatives acadèmiques i el programa 

d’activitats fonamentalment (evidències 3.1.5). Les principals comissions constituïdes a partir 

dels diferents Claustres són la Comissió de Disciplina, la Comissió d’Ordenació Acadèmica, la 

Comissió de Promoció i Relacions Exteriors i la Comissió de Recerca. A més a més, a nivell de 

centre ENTI-UB té una Comissió de Qualitat, que vetlla pel desenvolupament dels ensenyaments 

oficials dintre del marc VSMA a través del SAIQU.  

Pel que fa als òrgans unipersonals, a ENTI-UB hi ha el Director de centre, el Cap d’estudis, el 

Director d’ensenyament i el Secretari de centre. A més, també hi ha el Coordinador de Mobilitat, 

el Coordinador de Recerca, el Coordinador de Treballs Finals, el Coordinador de Pràctiques 

Externes i Coordinador del PAT. Aquests òrgans unipersonals constitueixen la Direcció dels 

ensenyaments (Comissió d’Ordenació Acadèmica), que es reuneix gairebé cada setmana amb 

l’Equip de direcció del centre per coordinar el desenvolupament del mateix. En les assignatures 

amb més d’un professor, el Director de l’ensenyament vetlla per la coordinació de la docència. 

Tal com es pot consultar en les Normes d'Organització i Funcionament d'ENTI-UB (evidència 

3.1.16) i el propi SAIQU, els diferents processos garanteixen la coordinació vertical i horitzontal; 

sempre que es reuneixen els òrgans col·legiats es redacta una acta que inclou com a mínim els 

temes a tractar, els acords a què s’ha arribat i les tasques a desenvolupar en referència als 

esmentats acords. 

ENTI-UB va implantar el primer curs de cada grau a través de la confecció de les guies docents 

de les assignatures (fitxes) d’acord amb la memòria de verificació (treball coordinat per part del 

Cap d’estudis, el Director de l’ensenyament i la resta de l’equip de Direcció del grau), perquè 

totes les assignatures garantissin la correcta avaluació de les diferents competències que es 

contemplen. Aquesta coordinació i supervisió s’ha mantingut ja que és indispensable per 

assegurar la correcta avaluació de les competències al llarg de les assignatures a mesura que 

aquestes s’han anat impartint. 
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En referència al procés de planificació docent, l’Equip de direcció fa la proposta d’oferta i 

planificació de cada curs seguint les directrius generals d’ENTI-UB, així com els criteris específics 

de l’ensenyament proposats en el Claustre de grau. 

Val la pena fer notar que el centre docent articula mecanismes de coordinació docent tals com:  

- Reunions del Claustre de cada grau (mínim dues a l’any).  

- Reunions setmanals de la Comissió d’Ordenació Acadèmica a cada un dels estudis amb 

la participació del Cap d’estudis, el Director de l’ensenyament i els 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 coordinar 

les diferents activats acadèmiques del grau. 

- Reunions anuals d’anàlisi dels continguts curriculars per evitar solapaments i 

descoordinacions entre assignatures (apartat 6.1 de l’estàndard 6) (evidència 3.1.14). 

Durant el curs, el Cap d’estudis i el Director de l’ensenyament es reuneixen amb el 

professorat implicat en les diferents àrees per fer l’anàlisi dels continguts curriculars. 

Aquestes sessions de treball han generat en el transcurs dels anys 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 1901 i PM 1902). 

El professorat d’ENTI-UB es mostra majoritàriament satisfet amb la coordinació del centre i les 

seves titulacions, i ha puntuat amb una mitjana de 8,16 l’organització del desplegament del pla 

d’estudis (horaris, grups, etc.). A més a més, aquest curs s’han incorporat dues preguntes 

relacionades amb la qualitat del suport institucional per al desenvolupament de l'activitat docent 

durant el període d’incidència de la covid-19 i les condicions i la qualitat de les eines ofertes per 

ENTI durant aquest període de temps. Ambdues preguntes han rebut puntuacions notables 

(8,18), la qual cosa avala la bona feina feta per part del centre en l’adaptació de la docència a 

les restriccions adoptades a causa de la pandèmia. 

Per tot l’exposat, es considera que l’organització de l’Escola permet garantir els mecanismes de 

coordinació docent, planificació horària i d’estudi, assignació de la càrrega de treball de l’alumnat, 

distribució i planificació temporal de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i l’adquisició de 

les competències de la titulació. 

 

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.  
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Els reconeixements de crèdits ECTS en relació amb els Cicles Formatius de Grau Superior afins 

es poden consultar a l’enllaç Sóc estudiant de cicle formatiu (aprovats pel Consell Interuniversitari 

de Catalunya) del portal Canal universitats de la Generalitat de Catalunya i al web d’Accés al 

Grau en CDI d’ENTI-UB. 

 

Tenint en compte que s’apliquen les normatives academico-docents en vigor a la Universitat de 

Barcelona per indicació del Vicerectorat, a part dels reconeixements, en aquest moment 

d’implantació dels estudis no es detecten situacions a analitzar. 

La Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes dels estudiants de la Universitat de 

Barcelona (evidència 3.1.12) s’ha aplicat d’una forma perfectament adequada i ha tingut una 

impacte especialment positiu sobre els resultats de la titulació, tal com ho demostren el nombre 

de convenis de col·laboració de pràctiques externes d’estudiants d’ENTI-UB amb empreses i 

institucions, i el nombre de projectes formatius de pràctiques acadèmiques externes amb entitats 

col·laboradores: 

- 35 de pràctiques curriculars 

- 9 de pràctiques extracurriculars 

D’altra banda, la Normativa de Mobilitat Internacional d’estudiants de la Universitat de Barcelona 

(evidència 3.1.13) estableix unes condicions comunes a tota la universitat en tot allò relatiu a la 

participació en programes de mobilitat o intercanvis internacionals, garantint així, la qualitat del 

procés respecte a la igualtat d’oportunitats i l’aprofitament acadèmic. 

ENTI-UB complementa la normativa general de la UB per tal que s’adeqüi a les necessitats 

específiques dels estudis impartits al centre a través dels documents normatius següents: 

- Reglament de Règim Intern d’ENTI-UB (evidència 3.1.15). 

- Criteris de Resolució de Sol·licituds de Trasllat d’expedient a Estudis de Grau d’ENTI-

UB (evidència 3.1.17). 

- Normativa de Treball Final de Grau (TFG) i la Normativa de Treball Final de Màster (TFM) 

d’ENTI-UB (evidència 3.1.18), en les quals es desenvolupen tots els aspectes acadèmics 

d’aquestes assignatures (assignació de tutors i tutores, assignació de tribunals, defensa, 

avaluació i qualificació), així com també els aspectes administratius (matrícula, dipòsit, 

etc.), i garanteixen una actuació homogènia i coherent, tant en les actuacions docents 

com administratives del centre. 

http://www.enti.cat/
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https://enti.cat/course/grau-en-continguts-digitals-interactius/#acces
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Atès tot l’exposat, concloem que ENTI-UB aplica les normatives de forma adequada a les 

diferents situacions que es produeixen en el desenvolupament de l’aprenentatge i que aquest fet 

té un impacte molt positiu en els estudiants, ja que afavoreix la planificació, organització i 

avaluació de la titulació. 

Quant a la perspectiva de gènere, tant la Llei orgànica d’igualtat 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva entre dones i homes, com l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, així com 

la Llei catalana 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes, obliguen els 

poders públics a garantir la transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere a les 

polítiques públiques i a preservar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, 

històric, social i econòmic (articles 15 i 41 de la Llei 3/2007, article 41 de l’Estatut d’autonomia, i 

article 1 de la Llei 17/2015).  

En aplicació d’aquesta legislació, l’Estatut de la Universitat de Barcelona declara el compromís 

de garantir a totes les persones membres de la comunitat universitària “la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes de la Universitat de Barcelona, que no poden ser objecte de cap tipus de 

discriminació”. De la mateixa manera que en la resta d’àmbits socials i culturals, a la Universitat 

continua havent-hi situacions discriminatòries cap a les dones. Es pot afirmar que les dones han 

estat infrarepresentades i infravalorades quant a productores i transmissores del coneixement i 

que, en determinats àmbits, encara ho continuen estant. Davant d’això, l’eina que ens ha permès 

impulsar unes mesures per pal·liar aquestes desigualtats ha estat el primer document que la 

Universitat va aprovar per al bienni 2008-2009 com a I Pla d’igualtat de la Universitat de 

Barcelona, i el segon document, aprovat per Consell de Govern de 12 d’abril de 2011, constitutiu 

del II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, que, en el seu recorregut de més de 10 

anys, ha demostrat que la UB pot assumir el repte de reforçar els objectius i accions contingudes 

en aquest pla, i que està en condicions d’apostar per un pla més ambiciós, alhora que realista, 

per a continuar lluitant contra els obstacles que impedeixen fer efectiva la igualtat entre dones i 

homes en el sí de la universitat i amb vocació social i ciutadana.  

En la mateixa línia, el Programa Drets, Igualtat i Ciutadania, establert pel Reglament (UE) núm. 

1381/2013, per al període 2014-2020, inclou la promoció de l’aplicació efectiva del dret a la no- 

discriminació, la igualtat entre homes i dones i la prevenció i eliminació de la violència contra 

menors, joves i dones. La Recomanació de la Comissió Europea CM/Rec(2019)1, del Comitè de 

Ministres als Estats membres per a prevenir i combatre el sexisme, actualitza el concepte de 

sexisme, aplicable a tots els àmbits de la vida en societat, i, junt amb la Llei Orgànica 3/2007, de 

22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 

efectiva entre dones i homes, constitueixen el marc jurídic del qual parteix el III Pla d’igualtat de 

la Universitat de Barcelona. El Consell de Govern va aprovar el 7 d’octubre de 2020 el III Pla 

d’Igualtat de la UB, que es pot trobar publicat al Web de la UB (https://www.ub.edu/portal/web/iii-

pla-igualtat), així com a l’evidència 3.1.7.  

http://www.enti.cat/
https://www.ub.edu/portal/web/iii-pla-igualtat
https://www.ub.edu/portal/web/iii-pla-igualtat
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ENTI, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, pren en consideració la presencia de 

la perspectiva de gènere en la impartició de la titulació tal i com marca l’Article 28.1 de la Llei 

17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (evidència 3.1.6.). 

En aquest article s’especifica que cal aconseguir:  

a) La incorporació de la perspectiva de gènere en els plans d’estudis de graus i 

màsters.  

b) L’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge en totes les seves comunicacions.  

c) La formació en coeducació de les persones que duen a terme tasques docents, 

(especialment en casos de docents dels ensenyaments de mestre o ciències de 

l’educació).  

La comunitat universitària que conforma ENTI-UB està sensibilitzada i involucrada amb la 

incorporació de la perspectiva de gènere a tots els nivells amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat 

i la no discriminació per raó de sexe i gènere, orientació sexual i identitat sexual. En aquest sentit, 

docents de l’Escola col·laboren en l’organització Women in Game, una entitat sense ànim de 

lucre que ajuda, promou i dona visibilitat a les dones desenvolupadores i jugadores de videojocs, 

incloent estudiants, aficionades i professionals. A més, el professorat realitza activitats a l’aula 

per crear espais de debat i discussió, fomentant així el pensament crític amb perspectiva de 

gènere entre l’alumnat.  

Per tot l’exposat anteriorment en aquest aspecte, el centre presenta com a proposta de millora 

(PM 1903) incorporar en tots els estudis de grau d’ENTI-UB competències i continguts per 

incloure de manera transversal la perspectiva de gènere. Es pretén incidir en la contribució de 

les dones al llarg de la història en tots els àmbits del coneixement, centrant-se en la indústria de 

l’entreteniment i la cultura (amb especial èmfasi en el sector dels els videojocs), així com en 

l’activitat acadèmica i investigadora. D’altra banda, es treballa en l’ús no sexista ni androcèntric 

del llenguatge en totes les comunicacions de la institució. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enti.cat/
https://womeningameses.com/
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Propostes de Millora (Estàndard 1) 

Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en els casos que es poden 

consultar específicament a “Pla de Millora ENTI” dintre de l’apartat “Curs 2019-2020” a 

https://enti.cat/qualitat/. 

 

SAIQU

Codi Curs de la PM Origen Objectiu Responsable Prioritat

E
N

T
I-

U
B

G
 C

D
I

G
 C

A
V

J
A

G
 P

M
S

IE

M
 P

E
C

D

Subestandard

Acreditació 

sub-

estàndard

Data de 

seguiment

Data prevista 

de finalització

Curs 

d'implantació
Tancada?

% 

d'assoliment

Afectea a la 

memòria?

Implica 

mofificació 

substancial 

autoritzable?

Tasques a realitzar
Indicadors 

d'assoliment
Valoració

Nova acció 

de millora?
Procediment

PM 1701 2017-2018
Autoinforme 

d'Acreditació

Pas de Moodle a Classlife per la integració dels processos 

acadèmics i de gestió d’expedients
Equip de direcció Alta Si Si Si - Si

1.4 – La titulació disposa dels mecanismes de 

coordinació docent adequats
Acreditat 30/09/2018 30/07/2019 2018-2019 Si 100% No No

Disseny i seguiment de les adaptacions  del 

sistema a ENTI-UB.

Migració de dades dels 2 aplicatius anterior a 

Classlife. 

Informació a tots els col·lectius de la comunitat 

i posada en funcionament.

Seguiment i valoració de del funcionament del 

nou sistema.

Funcionament 

de Classlife
Funcionament consolidat de Classlife No

PEQ ENTI-060 Desenvolupament de l'ensenyament   

                                                    PEQ ENTI-110 

Gestió dels recursos materials i serveis

PM 1715 2017-2018
Informe de 

Seguiment  

Incrementar l’oferta optativa al Grau en CAVJA amb 1 

assignatura: Projecte aplicat de videojocs (6 ECTS). Cap d'estudis Mitja No No Si No -

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.

Previsió 

2022-23
30/07/2019 20/12/2019 2019-2020 Si 100% Si No

Disseny de ll'assignatura optativa nova 

(continguts, resultats d’aprenentatge, 

competències i sistema d’avaluació).

Actualització pàgines web.

Incorporació 

de les 

optatives al 

pla d’estudis i 

publicació a la 

web del 

centre i de la 

UB 

 S'ha dut a terme totes les tasques 

plantejades i l'assignatura s'ha 

implantat

-

PEQ ENTI-060 Desenvolupament de l'ensenyament   

                                                       PEQ ENTI-020 

Gestió dels programes formatius en el marc VSMA

PM 1803 2018-2019
Informe de 

Seguiment  

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

Equip de direcció i 

vicerectorat UB
Alta No No Si No -

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.

- 30/07/2020 20/12/2020 2022-2023 No - Si Si

Adaptació del pla d'estudis i disseny de les 

noves assignatures. Redacció de la memòria de 

reverificació.

Aprovació pel CACG de la reverificació.

Introducció de la reverificació al programa de la 

SEDE.

Actualització pàgines web.

Incorporació 

de de la nova 

memòria de 

verificació de 

la titulació i 

publicació a la 

web del 

centre i de la 

UB 

- -
PEQ ENTI-020 Gestió dels programes formatius en 

el marc VSMA

PM 1804 2018-2019
Informe de 

Seguiment  

Disminuir les places de nou accés de 80 a 40 (en els dos 

graus – CDI i CAVJA)

Equip de direcció i 

vicerectorat UB
Alta No Si Si - No

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.

Previsió 

2023-25
30/07/2019 20/12/2019 2020-2022 No 80% Si No

Disseny de les dues assignatures optatives 

noves (continguts, resultats d’aprenentatge, 

competències i sistema d’avaluació).

Actualització pàgines web.

Incorporació 

de les 

optatives al 

pla d’estudis i 

publicació a la 

web del 

centre i de la 

UB 

- -

PEQ ENTI-060 Desenvolupament de l'ensenyament   

                                                       PEQ ENTI-020 

Gestió dels programes formatius en el marc VSMA

PM 1903 2019-2020
Informe de 

Seguiment  

Incorporar en els tres estudis de Grau competències i 

continguts per incorporar de manera transversal:         a) 

Incorporació de la perspectiva de gènere en els plans 

d’estudis de graus i màsters. 

b) L’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge en totes 

les seves comunicacions.

Director del SAIQU Alta Si Si Si Si

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.

Acreditat, 

Reverificació 

i Previsió 

2023-24

30/07/2022 20/12/2022 2022-2023 No - Si Si

Incorporació de competències i continguts 

transversals que abordin la perspectiva de 

gènera en la indústria de l'entreteniment i la 

cultura.

Incorporació 

de les 

competències 

i els 

continguts als 

plans 

d’estudis i 

publicació a la 

web del 

centre i de la 

UB 

- -

PEQ ENTI-060 Desenvolupament de l'ensenyament   

                                                       PEQ ENTI-020 

Gestió dels programes formatius en el marc VSMA

ESTÀNDARD 1 - ENTI-UB

ESTUDIS ACREDITACIÓ SEGUIMENT

http://www.enti.cat/
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 la UB 
ENTI-UB 

3.2.2 
Web de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de 
la UB 

Agència de Polítiques i de Qualitat UB 

3.2.3 
Web de qualitat del centre, on es publiquen els 
informes de seguiment 

Web Qualitat d'ENTI-UB 

3.2.4 

Web de la titulació en CAVJA 
● Accés al Grau 
● Pla d’estudis 
● Assignatures 

Grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs 
Aplicats 
Accés a GCAVJA 
Pla d’estudis GCAVJA 
Assignatures GCAVJA 

3.2.5 Web del SAIQU 
SIAQU UB  

Web Qualitat d'ENTI-UB 

 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible 

sobre les característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

La UB i ENTI-UB publiquen als seus respectius webs informació veraç, exhaustiva, actualitzada 

i pertinent sobre les titulacions, seguint les directrius sobre perspectiva de gènere per fer un ús 

no sexista ni androcèntric del llenguatge en tota la informació pública (evidència 3.2.1). En 

aquests espais web es poden consultar els requisits d’accés, l’oferta dels programes (els resultats 

d’aprenentatge, les qualificacions, els procediments d’ensenyament, aprenentatge i avaluació 

emprats) i els resultats acadèmics obtinguts.  

La informació publicada per la UB es troba de manera senzilla i accessible a partir de la seva 

nova web (www.ub.edu), i a l’apartat Graus dins d'Aprèn. 

  

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 pàgina també apareix un enllaç 

a la següent informació:  

http://www.enti.cat/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
http://enti.cat/
https://www.ub.edu/portal/web/politiques-qualitat
https://enti.cat/qualitat/
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#acces
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#plaestudis
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#plaestudis
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#assignatures
https://www.ub.edu/portal/web/politiques-qualitat/el-sistema-d-assegurament-intern-de-la-qualitat-saiqu-
https://enti.cat/qualitat/
http://www.ub.edu/
https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/oferta_formativa/graus/index.html
https://www.ub.edu/web/portal/ca/apren/
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- 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 de l’Escola 

(ENTI-UB) es pot accedir a les diferents titulacions i a la informació relacionada amb els estudis, 

les instal·lacions, el professorat, els projectes, l’actualitat, la normativa, la qualitat, etc. Dins la 

secció web dedicada a cada estudi trobem la informació acadèmica (pla d’estudis, requisits 

d’accés, sortides professionals, etc.), la informació de pràctiques en empresa, de mobilitat, de 

treballs finals de grau i màster, així com els documents i els enllaços referents a qualitat. A més, 

el centre disposa d’un web específic per l’àrea de música (https://www.entisound.com).  

 

La informació relativa a les tres titulacions es pot trobar a l’apartat Graus del web d’ENTI-UB i als 

enllaços específics de cada estudi:  

- Grau de 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 

- Grau en Fisioteràpia i Tecnologia 

 

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/
https://www.entisound.com/
https://enti.cat/graus/
https://enti.cat/course/grau-en-continguts-digitals-interactius/
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/
https://enti.cat/course/grau-en-produccio-de-musica-i-so-per-a-la-industria-de-lentreteniment/
https://enti.cat/course/grau-en-fisioterapia-i-tecnologia/
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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/ 

- https://enti.cat/powerup/. Diverses accions d’orientació dirigides als centres educatius 

amb futurs estudiants en les quals ENTI-UB es desplaça al propi centre educatiu (sense 

cap tipus de cost) i desenvolupa un taller o una conferència vinculada als estudis 

universitaris que ofereix. 

A més a més, els estudiants de nou accés poden trobar la informació puntual que necessiten per 

iniciar el procés de matrícula i començar el curs acadèmic als següents enllaços (destacats al 

juliol i setembre): 

- https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#acces  

- http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissi

ons_grau.html 

- http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/graus/notes_tall/notes_tall.html  

Cada estudiant de nou accés rep un correu electrònic de benvinguda personalitzat amb tota la 

informació per iniciar el procés de matrícula i les classes. Una vegada matriculat, l’estudiant pot 

accedir al Classlife, on trobarà més informació pràctica per al seguiment diari dels seus estudis 

(horaris, calendaris, normativa, etc.). També podrà consultar la següent informació: 

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

● Informació relativa a les assignatures: pla docent. 

http://www.enti.cat/
http://enti.cat/faq/
https://enti.cat/blog/
https://enti.cat/powerup/
https://enti.cat/course/grau-en-creacio-artistica-per-a-videojocs/#acces
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissions_grau.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions_grau/admissions_grau.html
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Quadre-comparatiu-nota-de-tall-1a-assignacio-amb-la-de-lultima-assignacio-Juny-2020.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Quadre-comparatiu-nota-de-tall-1a-assignacio-amb-la-de-lultima-assignacio-Juny-2020.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Notes_i_places/Quadre-comparatiu-nota-de-tall-1a-assignacio-amb-la-de-lultima-assignacio-Juny-2020.pdf
https://enti.classlife.education/
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● 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 (ENTI i ENTI SOUND), la persona visitant té accés 

a la informació de contacte del docent (adreça de correu electrònic), les assignatures que 

imparteix i el seu perfil acadèmic (formació, línies de recerca, publicacions, perfil professional, 

etc.). En finalitzar cada semestre acadèmic, a la reunió de claustre s’insisteix al professorat sobre 

la importància d’actualitzar la informació personal del web. Posteriorment, el mes de juliol, els 

professors i professores també reben un correu electrònic amb el recordatori d’aquesta tasca. A 

més, anualment s’actualitzen les fotos dels docents antics i es realitzen les fotografies dels nous 

per tal d’actualitzar la informació personal de cadascun d’ells al web del centre. 

En relació als procediments de qualitat, es troben disponibles en obert al web d'ENTI-UB en una 

secció específica a la qual es pot accedir a través del següent enllaç: https://enti.cat/qualitat/.  

La informació que apareix en cada dimensió esmentada és completa i exhaustiva, alhora que 

absolutament actual, atès que es va revisant i actualitzant de forma periòdica. 

Els resultats de l’enquesta de serveis i instal·lacions confirmen una valoració molt notable de 

l’alumnat amb el funcionament dels webs d’UB i ENTI-UB, així com la informació que s’hi publica 

(85% de respostes “Bé” o “Excel·lent”). 

 

 

 

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/professorat/
https://www.entisound.com/professors-musica/
https://enti.cat/qualitat/
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2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i la satisfacció. 

A la informació sobre les titulacions que apareix al web de la UB i a la pàgina pròpia d’ENTI-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.  

A través del Campus Virtual del centre (Classlife) es comuniquen als diferents grups d’interès les 

novetats i/o actualitzacions de calendaris, horaris, normatives, sessions informatives de mobilitat, 

optativitat, accés a beques, etc. La informació està redactada i organitzada de forma que esdevé 

clara i intel·ligible per a tots els grups d’interès. D’aquesta manera, no només s’hi accedeix amb 

facilitat, sinó que, a més a més, la informació s’hi presenta amb precisió i sense ambigüitats, fet 

que en facilita una comprensió i interpretació ràpides i adequades. 

El centre, mitjançant l’apartat de Qualitat del seu web, publica informació completa relacionada 

amb els indicadors de tots els seus ensenyaments oficials, així com els resultats sobre satisfacció 

i la seva valoració, que s’annexen als informes de seguiment anuals. A través d’aquest mateix 

apartat es poden consultar també els informes de seguiment complets dels últims anys. La 

informació és pública i accessible a partir de l’enllaç: https://enti.cat/qualitat/ (evidència 3.2.3). 

 
 
 

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment 

i l’acreditació de la titulació. 

La Universitat de Barcelona disposa de l'apartat UB Agència de Polítiques i de Qualitat (APQUB) 

(evidència 3.2.2.) i el Portal de la Transparència de la Universitat de Barcelona, on hi publica la 

informació actualitzada sobre la política de qualitat de la universitat, els processos de verificació, 

http://www.enti.cat/
https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/oferta_formativa/graus/index.html
http://enti.cat/
https://enti.cat/qualitat/
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seguiment, modificació i acreditació (VSMA), i el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ). 

Aquesta informació és pública i accessible a partir del web principal de la UB de l’apartat de 

l’APQUB i del Portal de Transparència de la UB (evidència 3.2.5.). Addicionalment, el mateix 

portal conté una opció de comunicació directa que permet sol·licitar informació a través del 

següent formulari. 

El SAIQU específic d’ENTI-UB és públic i accessible a l’apartat de Qualitat del web del centre 

(evidència 3.2.5). Els mecanismes articulats (PEQ ENTI-140) per donar a conèixer als principals 

grups d’interès 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  

- Procediments del SAIQU (PEQs)  

- Memòries de verificació 

- Informes de seguiment 

- Indicadors i dades rellevants per l’avaluació dels ensenyaments 

també són públics a l’apartat de Qualitat del web d’ENTI-UB, a part de donar-se a conèixer a 

través d’una notícia a la plana web i/o correu electrònic a tots els membres del centre (PDI, PAS, 

estudiants). 

 

Propostes de Millora (Estàndard 2) 

Relacionat amb aquest estàndard el pla de millora en fa referència en aquest cas que es pot 

consultar específicament a “Pla de Millora ENTI” dintre de l’apartat “Curs 2019-2020” a 

https://enti.cat/qualitat/: 

 

 

 

  

http://www.enti.cat/
https://www.ub.edu/web/portal/ca/
https://www.ub.edu/portal/web/politiques-qualitat/
https://www.ub.edu/portal/web/politiques-qualitat/
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/transparencia/
https://www.ub.edu/portalt/inici.php
https://enti.cat/qualitat/
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 Enllaços 

3.3.1 

SAIQU 
● Sistema de garantia de qualitat 

d’ENTI-UB 
● Processos (PEQ) 

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 
● Enquesta sobre serveis i 

instal·lacions 
● Enquesta sobre satisfacció del 

professorat 

Gabinet tècnic del rectorat (UB) 
 
“Annexos estàndard 3” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-UB 

3.3.6 
Nous models d’enquesta: 

• Enquesta de Treball de Fi de Grau 

• Enquesta de Pràctiques Externes 

“Annexos estàndard 3” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-UB 

3.3.7 Web de qualitat del centre https://enti.cat/qualitat/  

3.3.8 Web de qualitat de la universitat https://www.ub.edu/portal/web/politiques-qualitat  

 
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 de la Universitat de Barcelona (APQUB en endavant) 

dona suport a les facultats i centres adscrits per elaborar les seves pròpies polítiques 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 va dissenyar i aprovar la seva Política de 

Qualitat i el Manual de Qualitat on es defineixen els processos que en formen part: 

📄 Política de Qualitat 

📄 Manual de Qualitat 

📄 Processos de qualitat 

● Revisió i millora: 

PEQ ENTI-011 Revisió del sistema d’assegurament intern de la qualitat 

● Processos estratègics: 

      PEQ ENTI-010 Definició de la política i els objectius de qualitat del centre 

      PEQ ENTI-020 Gestió dels programes formatius en el marc VSMA 

● Processos clau: 

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/qualitat/
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=11203
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=11203
https://enti.cat/qualitat/
https://enti.cat/qualitat/
http://www.ub.edu/gtr/pdf/model_enquesta.pdf
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_alumnat.html
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.cat/qualitat/
https://www.ub.edu/portal/web/politiques-qualitat
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/Pol%C3%ADtica-de-qualitat-dENTI-UB_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/Manual-Qualitat-dENTI-UB-preenlla%C3%A7-a-la-pol%C3%ADtica_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-011-Revisi%C3%B3-del-sistema-d%E2%80%99assegurament-intern-de-la-Qualitat_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-010-Definici%C3%B3-de-la-pol%C3%ADtica-i-els-objectius-de-qualitat-del-centre_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-010-Definici%C3%B3-de-la-pol%C3%ADtica-i-els-objectius-de-qualitat-del-centre_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-020-Gesti%C3%B3-dels-programes-formatius-en-el-marc-VSMA_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-020-Gesti%C3%B3-dels-programes-formatius-en-el-marc-VSMA_rev21_v.1.pdf
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       PEQ ENTI-060 Desenvolupament de l’ensenyament 

      PEQ ENTI-030 Accés, admissió i matrícula d’estudiants 

       PEQ ENTI-050 Orientació a l’estudiant 

      PEQ ENTI-070 Gestió de les pràctiques externes 

       PEQ ENTI-075 Gestió del TFG /TFM 

       PEQ ENTI-080 Gestió dels estudiants entrants (mobilitat in) 

       PEQ ENTI-090 Gestió dels estudiants sortints (mobilitat out) 

● Processos de suport: 

PGQ ENTI-030 Captació, gestió, avaluació, promoció i reconeixement del 

personal 

      PGQ ENTI-040 Gestió de la formació del personal 

      PEQ ENTI-110 Gestió dels recursos materials i serveis 

      PGQ ENTI-011 Gestió documental 

● Resultats: 

       PEQ ENTI-100 Consultes, queixes, reclamacions i suggeriments 

● Comunicació: 

       PEQ ENTI-140 Publicació d’informació sobre titulacions 

 

La Junta de Govern d’ENTI-UB designa el Director 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 qualsevol necessitat de millora. 

L’APQUB dona suport al procés d’implantació, revisió i millora del SAIQU dels centres adscrits a 

la Universitat de Barcelona, 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, aprovat 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/.  

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-060-Desenvolupament-de-lensenyament_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-030-Acc%C3%A9s-admissi%C3%B3-i-matr%C3%ADcula-d%E2%80%99estudiants_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-030-Acc%C3%A9s-admissi%C3%B3-i-matr%C3%ADcula-d%E2%80%99estudiants_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-050-Orientaci%C3%B3-a-l%E2%80%99estudiant_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2019/01/PEQ-ENTI-070-Gestio-de-les-practiques-externes-0.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-075-Gesti%C3%B3-del-TFG-TFM_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-075-Gesti%C3%B3-del-TFG-TFM_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-080-Gesti%C3%B3-dels-estudiants-entrants-mobilitat-in_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-090-Gesti%C3%B3-dels-estudiants-sortints-mobilitat-out_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PGQ-ENTI-030-Captaci%C3%B3-gesti%C3%B3-avaluaci%C3%B3-promoci%C3%B3-i-reconeixement-del-personal-_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PGQ-ENTI-030-Captaci%C3%B3-gesti%C3%B3-avaluaci%C3%B3-promoci%C3%B3-i-reconeixement-del-personal-_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PGQ-ENTI-040-Gesti%C3%B3-de-la-formaci%C3%B3-del-personal_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PGQ-ENTI-040-Gesti%C3%B3-de-la-formaci%C3%B3-del-personal_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-110-Gesti%C3%B3-dels-recursos-materials-i-serveis_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PGQ-ENTI-011-Gesti%C3%B3-documental_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PGQ-ENTI-011-Gesti%C3%B3-documental_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-100-Consultes-queixes-reclamacions-i-suggeriments_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-140-Publicaci%C3%B3-d%E2%80%99informaci%C3%B3-sobre-titulacions_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/new/wp-content/uploads/2021/05/PEQ-ENTI-140-Publicaci%C3%B3-d%E2%80%99informaci%C3%B3-sobre-titulacions_rev21_v.1.pdf
https://enti.cat/qualitat/


 

 
ENTI – ESCOLA DE NOVES TECNOLOGIES INTERACTIVES 

C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona 

www.enti.cat 48 
 

Els processos del SAIQU han permès fer un seguiment acurat de les titulacions impartides a 

l’Escola i 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 (evidència 

3.3.1). 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: 

Dates Informes d’avaluació externa de les titulacions 

Denominació Verificació Autorització 
Seguiment 

(si n'hi ha) 

Última 

Modificació 
Acreditació 

GRAUS 

Grau en Continguts 

Digitals Interactius 

25/09/2013 28/04/2014  05/06/2018 21/10/19 

Grau en Creació 

Artística per a 

Videojocs i Jocs 

Aplicats 

17/01/2017 31/05/2017         

Grau en 

Fisioteràpia 

03/08/2015 29/06/2018    

Grau en Producció 

de Música i So per 

a la Indústria de 

l’Entreteniment 

18/04/2018 06/07/2020    

MÀSTERS 

Màster en 

Producció i 

Emprenedoria de 

Continguts Digitals 

20/07/2016 29/06/2018  21/6/2019 Extingit 

 

El curs 2020-2021, la Comissió de Qualitat del centre ha revisat el SAIQU d’ENTI-UB. 

 

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 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 

http://www.enti.cat/
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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, es va aprovar el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat 

(SAIQU) d’ENTI-UB i es va crear la Comissió de Qualitat (CQ) del centre, que té com a objectiu 

principal vetllar per la qualitat dels estudis impartits 

Les dues principals funcions de la CQ són:  

1) Vetllar per l’acompliment dels requisits de qualitat en el Marc VSMA dels estudis 

organitzats en el centre docent. 

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 dur a terme aquestes funcions, la CQ del centre docent està formada per: 

● Delegada del Rector de la UB pels Centres Adscrits: Dra. Mònica Baró 

● Director d’ENTI-UB: Dr. Òscar Garcia 

● Cap d’Estudis d’ENTI-UB: Dr. Carles Vilella 

● Director de GCDI: Jordi Radev 

● Director de GCAVJA: Richard Hebert 

● Director de GPMSIE: Lluís Guerra 

● Director del SAIQU: Rafel Magrinyà 

● Representació del PAS: Jan Rosés 

● Representant dels alumnes: Ian Dorado (GCDI), Álvaro Rodríguez (GCAVJA) i Marc 

Férriz (GPMSIE) 

http://www.enti.cat/
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● Professional de reconegut prestigi: Xavier Carrillo (Digital Legends Entertainment) 

A fi de definir i implantar el SAIQU, el curs 2018-2019 es va comptar amb la implicació del Director 

del centre, el Cap d’estudis, els Directors i Directores d’ensenyaments, la responsable de 

Secretaria Acadèmica, 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.  

Tal com s’ha exposat al final de l’apartat anterior, aquest curs 2020-2021 s’ha fet la darrera 

actualització del SAIQU, la qual es pot consultar al web de Qualitat d’ENTI-UB (evidència 3.3.7). 

 

⮚ Disseny i aprovació de les titulacions 

El SAIQU d’ENTI-UB incorpora el procés PEQ ENTI-020 Gestió dels programes formatius en el 

marc de la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA), on es descriuen els 

mecanismes implantats per assegurar la participació de tots els grups d’interès en el disseny i 

aprovació dels programes formatius amb l’objectiu de garantir la màxima qualitat de les noves 

propostes de titulació. Els mecanismes posats en marxa permeten el disseny i aprovació dels 

programes formatius, per tal de mantenir i renovar adequadament l’oferta de la universitat, i en 

concret, la del centre. 

 

⮚ Seguiment i millora contínua de les titulacions 

El mateix procés PEQ ENTI-020 Gestió dels programes formatius en el marc de la Verificació, 

Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA) del SAIQU del centre descriu també 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 dur 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 DSAIQU d’ENTI-UB. A fi de realitzar aquesta funció, les persones que sustenten els càrrecs 

de Cap d’Estudis, Director o Directora d’ensenyament i DSAIQU compten amb el suport de les 

unitats i els 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’encarreguen 

de recopilar i tractar, si cal, la informació i dades necessàries per al seguiment de la qualitat de 

les titulacions de l’Escola. El DSAIQU, seguint el treball de la Comissió d’Ordenació Acadèmica, 

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/qualitat/
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la Comissió de Qualitat i la Direcció d’ensenyament, 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 es poden modificar, així com planificar i dur a terme accions de millora contínua. 

El procés de seguiment de les titulacions ajuda als directors i directores d’ensenyament 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 alhora permeten fer una anàlisi global 

del 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. 

Tant els informes de seguiment de les titulacions com els autoinformes d’acreditació es presenten 

a la Junta de Govern, òrgan en el qual participen els càrrecs directius del centre i els 

representants de la UB, per a la seva aprovació.  

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. Fins el curs 2019-2020 no s’ha 

realitzat cap modificació de la memòria verificada del GCAVJA, tal i com s’ha exposat prèviament 

a l’apartat 1.1 de l’estàndard 1 d’aquest autoinforme. 

També cal tenir en compte, tal com s’ha mencionat en el punt 1.4 de l’estàndard 1, que ENTI-UB 

té implantats com a mecanismes de coordinació docent els claustres, les reunions periòdiques 

de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i les reunions anuals d’anàlisi de continguts curriculars 

per evitar solapaments i descoordinació entre assignatures (punt 6.1 de l’estàndard 6). 

 

⮚ Acreditació de titulacions 

El procés “PEQ ENTI-020 Gestió dels programes formatius en el marc de la Verificació, 

Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA)” descriu el procés d’acreditació de les titulacions. 

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). 

 

http://www.enti.cat/
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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.  

El SAIQU facilita la posada en marxa, en alguns casos, i el manteniment i millora, en 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 PEQ ENTI-100 Consultes, queixes, reclamacions i suggeriments 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 l’inici de curs i al final de cada semestre. A més a més, es recull 

la satisfacció al finalitzar algunes accions concretes. L’ús d’enquestes virtuals, tot i que omplertes 

en la majoria de casos de manera presencial, garanteix un índex de resposta adequat. Una bona 

participació augmenta la validesa de les enquestes i de les accions de millora adoptades després 

del seu anàlisi. Durant el segon semestre d’aquest curs no s’ha pogut oferir un espai físic 

presencial a l’alumnat per a realitzar les enquestes a causa de les mesures per covid-19.  

El volum d’estudiants que té el centre i la possibilitat que tenen els mateixos per exposar 

qualsevol situació a la Secretaria Acadèmica i a l’Equip de direcció fan que la bústia no s’hagi 

utilitzat. Ja sigui a través d’una via o d’una l’altra, la queixa, reclamació o suggeriment es fa arribar 

a l’òrgan o persona responsable i aquest/a respon, si correspon, i l’aportació es té en compte en 

el procés de seguiment de la titulació. En aquest sentit, el curs 2019-2020 el Cap d’estudis ha 

rebut i resolt per escrit 4 sol·licituds relacionades fonamentalment amb l’avaluació i la 

permanència en els estudis del GCAVJA. 

 

⮚ Instruments per a la recollida de la satisfacció dels grups d’interès (evidència 3.3.5) 

Actualment el centre compta amb els següents instruments per a la recollida d’informació 
relacionada amb la satisfacció del diferents grups d’interès: 

Id. 
Instrument / 

Mecanisme (1) 
Dimensions o ítems de 

satisfacció inclosos 
Abast Format Periodicitat 

Últimes dades 
disponibles 

Estudiants 

  
"PROFESSORAT" 
ENQUESTA 
ASSIGNATURA 

●Actuació docent del 
professorat 

Grau i Màster Virtual Semestral 
Últim curs 
finalitzat 
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ENQUESTA 
ASSIGNATURA 

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

Grau i Màster Virtual Semestral 
Últim curs 
finalitzat 

  
PE-ENQUESTA 
ASSIGNATURA GRAU 

●Execucions clau  Grau Virtual Anual 
Últim curs 
finalitzat 

  
TFG-ENQUESTA 
ASSIGNATURA GRAU 

●Execucions clau  Grau Virtual  Anual 
Últim curs 
finalitzat 

 
Serveis, activitats i 
instal·lacions d’ENTI-UB 

●Execucions suport Grau i Màster Virtual  Anual 2020-2021 

 
Enquesta de satisfacció 
dels estudiants amb el 
PAT 

●Altres dimensions del 
programa formatiu i serveis (2)   

Grau Virtual  Anual 2020-2021 

Professorat i responsable de la titulació 
  

 
Enquesta de satisfacció 
de professorat pròpia 
d’ENTI-UB 

●Estructura del pla d’estudis 
(matèries i el seu pes). 
●Perfil de competències 
(resultats d’aprenentatge 
previstos) de la titulació. 
●Perfil dels estudiants que han 
accedit a la titulació. 
●Organització del desplegament 
del pla d’estudis (grups, horaris, 
etc.). 
●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. 

Grau Virtual Anual 
Últim curs 
finalitzat  

Ocupadors 
  

  
Estudi d’Ocupadors 
(AQU Catalunya) 

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

Grau i Màster Virtual   2019 

Graduats 
  

 
Enquesta de satisfacció 
dels titulats de grau   
(AQU Catalunya) 

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

Grau Virtual Anual 
Últim curs 
finalitzat 

  

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

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

Grau Virtual  - 

 

Enquesta d’inserció 
laboral dels graduats i 
graduades pròpia 
d’ENTI-UB 

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

Grau Virtual Anual 2020-2021 

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

 

Els resultats de totes les enquestes s'incorporen al procés PEQ ENTI-020 Gestió dels programes 

formatius en el marc de la Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació (VSMA). La satisfacció 

dels diferents agents d’interès s’analitza posteriorment a l’estàndard corresponent, depenent de 

l’aspecte valorat. Els resultats agregats d’aquestes enquestes, consultables a les evidències 

pertinents, també estaran disponibles en obert a la plana web de Qualitat del centre. 

http://www.enti.cat/
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La participació en les enquestes ha disminuït el curs 2019-2020 respecte el curs anterior, amb 

uns percentatges de resposta màxims del 43,52% (taula 7). Al fer un anàlisi més concret, 

observem que les enquestes de les assignatures del primer semestre van mantenir valors a nivell 

de participació similars als dels anys anteriors; s’entén que això és degut a que tot i ser enquestes 

virtuals, s’ha facilitat un horari i espai per poder-les respondre en el propi centre. Durant el segon 

semestre les enquestes s’han programat, però degut a la covid-19 no s’ha pogut facilitar un espai 

a l’alumnat per respondre-les. En aquestes circumstàncies, es considera que el fet de no poder 

realitzar les enquestes de manera presencial, com és habitual, ha pogut influït de manera 

determinant en la disminució del percentatge de resposta. Per ara, no es creu necessari plantejar 

una proposta de millora al respecte donada l’excepcionalitat del darrer curs, però es farà un 

seguiment acurat de l’evolució de la participació a les enquestes els propers cursos per valorar 

la possible necessitat de generar una nova proposta al Pla de millora destinada a augmentar els 

percentatges de resposta. 

Tot i això, l’alumnat i el professorat han expressat la necessitat de crear unes enquestes 

específiques pel Treball de Fi de Grau i les Pràctiques Externes amb preguntes concretes per a 

cada una d’aquestes assignatures. Aquesta necessitat es concreta en la proposta de millora PM 

2001, que ja s’ha començat a treballar aquest curs i es començarà a implantar el curs 2020-2021. 

Es presenten com a evidències els nous models d’enquesta per PE i TFG (evidència 3.3.6). 

ENTI-UB, essent conscient de la importància d’incorporar la perspectiva de gènere a tots els 

nivells de la comunitat universitària, ha desenvolupat la proposta de millora PM 2002 amb 

l’objectiu de segregar les enquestes i dades de l’alumnat i el professorat per sexe, per tal de 

poder fer anàlisis posteriors de tota la informació recollida amb perspectiva de gènere i poder 

valorar, així, l’equitat o biaixos en els diferents aspectes relacionats amb les titulacions (accés, 

matrícula, progressió acadèmica, taxes, satisfacció, etc.). Aquesta proposta ja s’està treballant 

per implantar-la en les enquestes del curs 2020-2021. 

Taula 7. Percentatge de resposta dels diferents mecanismes d'anàlisi 

  Mecanisme CDI CAVJA PMSIE Global 

2019-20 

Enquesta satisfacció assignatura 39,75% 33,21% 57,59% 43,52% 

Enquesta satisfacció professorat 39,75% 33,21% 57,59% 43,52% 

Enquesta satisfacció PAT alumnes 19,60%* 14,65%* 4,27%* 12,84%* 

Enquesta sobre instal·lacions, activitats i serveis (global) 13,57%* 11,46%* 4,27%* 9,76%* 

Enquesta satisfacció del professorat amb la titulació 68,29%* 84,62%* 12,00%* 48,91%* 

Enquesta Pràctiques externes (alumnes) 0,00% 0,00% - 0,00% 

Enquesta TFG (alumnes) 16,14% 15,66% - 15,90% 

Enquesta pròpia d’inserció laboral 17,32%* 17,11%* - 17,24%* 

* Resultats 2020-2021  
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 
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El curs 2019-2020 no s’han realitzat les enquestes de satisfacció dels estudiants amb el PAT, la 

de serveis, activitats i instal·lacions d’ENTI-UB, i la de satisfacció de professorat pròpia d’ENTI-

UB, degut al gran volum de feina relacionada amb la necessitat provocada per la covid-19 

d’adaptar les activitats acadèmiques i l’avaluació de les mateixes de manera no presencial, així 

com el propi treball de seguiment de l’estudiantat. Tot i no haver-se realitzat en el curs pertinent, 

s’incorporen en aquest autoinforme els resultats de les enquestes esmentades dutes a terme el 

curs 2020-2021, que han tingut una participació moderada. Cal tenir present que els percentatges 

de participació tant del curs 2019-2020 com del 2020-2021 s’han vist afectats pel fet que, degut 

a les restriccions per la covid-19, no s’ha pogut oferir un espai físic presencial a l’alumnat per a 

realitzar les enquestes. 

Respecte a l’enquesta de satisfacció dels estudiants amb el PAT, el percentatge de participació 

ha sigut del 14,16% de mitjana entre les tres titulacions, un 25% corresponent a dones i un 75% 

a homes. La valoració dels resultats es desenvolupa a l’apartat 5.1 de l’estàndard 5. 

La participació en l’enquesta de serveis i instal·lacions ha estat al voltant del 10,57% del total 

d’estudiants matriculats entre les tres titulacions de grau impartides al centre, un 26% 

corresponent a dones i un 74% a homes. Els resultats de l’enquesta de serveis i instal·lacions 

del curs 2020-2021, la valoració del Classlife ha rebut una puntuació notable, amb un 80,50% de 

les respostes entre “Bé” i “Excel·lent”.  

Pel que fa a l’enquesta de satisfacció del professorat, el percentatge de participació ha sigut del 

48,91% (17,78% dones i 82,22% homes), destacant una participació especialment alta entre els 

docents del Grau en CAVJA (84,62%). Els resultats obtinguts del professorat del GCAVJA 

segueix la tendència general del centre, de manera que presentem les dades de forma conjunta 

pels 3 graus. El PDI d’ENTI-UB es mostra majoritàriament satisfet amb el centre i les seves 

titulacions, amb una puntuació global mitjana de 7,67 sobre 10. Els aspectes valorats de forma 

més positiva per part del professorat han sigut els sistemes d’avaluació (8,40) i les metodologies 

docents (8,18) utilitzades, així com les condicions i la qualitat de les instal·lacions (8,18).   

En relació a l’enquesta de valoració de l’activitat docent, el percentatge de resposta ha oscil·lat 

considerablement en funció del semestre d’impartició de l’assignatura (en algunes assignatures 

no es va registrar cap resposta, mentre que en d’altres la participació supera el 60% de 

participació), presumiblement de nou a causa de l’impacte de la covid-19 en la impossibilitat 

d’habilitar un espai perquè l’alumnat pogués respondre les enquestes des del centre. 

Majoritàriament el percentatge de resposta ha sigut superior al 30%, tot i que es dibuixa una 

tendència segons la qual la participació disminueix a cada curs (de mitjana el percentatge de 

resposta és del 40,57% en assignatures de primer, del 33,99% a les de segon i del 21,21% a les 

de tercer). ENTI-UB procura passar les enquestes en períodes en els quals els estudiants 

assisteixen presencialment al centre per garantir la màxima participació; tot i això, és complicat 
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realitzar aquesta tasca amb l’alumat dels darrers cursos, sobretot amb els estudiants de tercer 

curs, tenint en compte que poden realitzar pràctiques externes i altres activitats acadèmiques de 

menor presencialitat com el Treball de Fi de Grau.  

En aquelles assignatures en què s’ha detectat un percentatge de resposta inferior al 20%, es farà 

un seguiment per valorar la possible necessitat d’accions de millora per augmentar la participació 

de l’alumnat. 

Taula 7.1. Percentatge de resposta de l’enquesta de valoració de l’activitat docent 

 
Assignatura 

Percentatge 

 de resposta 

1r.CAVJA 

Representació gràfica  46,97 

Teoria de la imatge  44,03 

Dinàmiques i motivadors pel producte digital  63,11 

Història dels jocs 66,05 

Taller de disseny de jocs 57,24 

Art modern  34,36 

Estètica del cinema  35,50 

Modelatge 3D 20,61 

Disseny centrat en l'usuari/a  18,33 

Projecte I 19,47 

2n.CAVJA 

Art contemporani 56,69 

Història de l’Art 47,74 

Retícula i Jerarquia Gràfica 31,33 

Efectes Sonors en Videojocs i Produccions Digitals 44,75 

Mecàniques Bàsiques per a Experiències 
d’Entreteniment 

20,88 

Guió Interactiu en Entorns Transmèdia 37,25 

Llenguatges d’Alt Nivell per al Desenvolupament 
Interactiu 

24,45 

Animació 3D Bàsica per a Actors Virtuals 34,92 

Art Digital 2D 24,45 

Projecte II 17,46 

3r.CAVJA 

Animació 3D Avançada per Actors Virtuals 49,51 

Mecàniques Avançades per a Experiències 
d’Entreteniment 

50,85 

Art i Arquitectura per al Disseny de Mapes 40,15 

Pràctiques externes 0,00 

Treball Fi de Grau 15,66 

Optimització i Eficiència en Animació 3D 21,92 

Heurística i Experiència d'Ús Digital 16,71 

Tècniques d'Il·luminació en Entorns Virtuals 21,92 

Direcció artística 0,00 

Guió Avançat per a Videojocs 16,56 
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Nous Mitjans 0,00 

Projecte Aplicat de Videojocs 0,00 

Mapatge i Instal·lació Interactiva 17,64 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Pel que fa al procés de recollida dels resultats, cal destacar la implicació de la Secretaria 

Acadèmica i l’Equip de direcció de l’ensenyament 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 del web https://enti.cat/qualitat/  (evidències 3.3.2, 

3.3.3 i 3.3.4). 

El Director del centre valora molt positivament la utilitat del SAIQU donades les possibilitats que 

permet a l’hora de fer un seguiment intern que permeti aplicar millores al desenvolupament de la 

titulació. De fet, considerem important destacar el suport institucional per part de la UB, així com 

la gran implicació i col·laboració de tot el professorat en el desenvolupament del grau i la redacció 

de l’autoinforme. 

 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que 

s’utilitza per a la seva millora contínua.  

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 dur 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 ells poden aportar propostes de millora. 

El seguiment del SAIQU queda recollit a 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. La connexió entre 

el Pla de millora del centre i el SGIQ és clara: les millores que es proposen en els procediments 

del SGIQ s’incorporen automàticament al Pla de millora del centre (i/o de la Universitat, quan 
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escau) i, a la vegada, les accions de millora detectades en els diferents processos d’anàlisi i 

avaluació que es duen a terme, comporten la revisió i actualització dels procediments del SGIQ. 

Aquesta visió de conjunt entre ambdós processos facilita avançar harmònicament en la ciclicitat 

de la millora contínua de les titulacions.  

ENTI-UB va iniciar el curs 2017-2018 la revisió del seu propi SAIQU a partir del model global, 

adaptant-lo a les particularitats del centre. Aquesta revisió es va dur a terme tenint en compte 

l’estat d’actualització del SAIQU i el calendari d’acreditació de titulacions. Així, el curs 2018-2019, 

es va redactar 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) es van incorporar 

els següents processos clau: 

- PEQ ENTI-030 Accés, admissió i matrícula d’estudiants  

- PEQ ENTI-050 Procés d’orientació a l’estudiant 

- PEQ ENTI-060 Desenvolupament de l’ensenyament  

- PEQ ENTI-070 Gestió de les pràctiques externes 

- PEQ ENTI-075 Gestió del TFG /TFM 

- PEQ ENTI-080 Gestió dels estudiants entrants (mobilitat in) 

- PEQ ENTI-090 Gestió dels estudiants sortints (mobilitat out) 

i els processos de suport: 

- PGQ ENTI-030 Captació, gestió, avaluació, promoció i reconeixement del personal 

- PGQ ENTI-040 Gestió de la formació del personal 

- PEQ ENTI-110 Gestió dels recursos materials i serveis 

- PGQ ENTI-011 Gestió documental 

A nivell dels processos estratègics, a més del procés PEQ ENTI-010 Definició de la política i els 

objectius de qualitat del centre (ja en funcionament), es va incorporar el  PEQ ENTI-020 Gestió 

dels programes formatius en el marc VSMA. Finalment, pel que fa a resultats, es va redactar el 

PEQ ENTI-100 Consultes, queixes, reclamacions i suggeriments. 

Totes aquetes incorporacions es van aprovar 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, 

l’aprovació, el desenvolupament i l’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 contínua de les titulacions i, si cal, a la modificació de la 
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memòria seguint el procés de modificació descrit al PEQ ENTI-020. A més, el procés de revisió 

del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat contempla la seva revisió periòdica per tal de 

garantir-ne la validesa. 

Durant el curs 2019-2020 la Comissió de Qualitat (CQ) ha fet un seguiment dels PEQ i comprovat 

que es disposa de totes les evidències o registres documentals específics de cada PEQ tenint 

en compte: 

o L’anàlisi feta als informes de seguiment de les titulacions del centre. 

o Els resultats obtinguts als indicadors dels programes formatius. 

o Els resultats de les enquestes als grups d’interès. 

o Les queixes i reclamacions rebudes al centre. 

o Les peticions de canvis o millora del SAIQU rebudes als òrgans del centre. 

Al tractar-se d’un SAIQU recent i ja molt adaptat a la realitat del centre, les modificacions 

realitzades en els PEQ s’han centrat més en l’estructuració dels documents, que en el contingut 

en si mateix. El curs 2020-2021 la revisió del SAIQU ha consistit en els següents aspectes: 

- Actualització de l’estructura en base al model unificat dels PEQ. 

- Actualització de la redacció incorporant la perspectiva de gènere i l’ús del llenguatge 

inclusiu. 

 

Propostes de Millora (Estàndard 3) 

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 2019-2020” a 

https://enti.cat/qualitat/: 

 

SAIQU

Codi Curs de la PM Origen Objectiu Responsable Prioritat

E
N

T
I-

U
B

G
 C

D
I

G
 C

A
V

J
A

G
 P

M
S

IE

M
 P

E
C

D

Subestandard

Acreditació 

sub-

estàndard

Data de 

seguiment

Data prevista 

de finalització

Curs 

d'implantació
Tancada?

% 

d'assoliment

Afectea a la 

memòria?

Implica 

mofificació 

substancial 

autoritzable?

Tasques a realitzar
Indicadors 

d'assoliment
Valoració

Nova acció 

de millora?
Procediment

PM 1504 2015-2016
Informe de 

Seguiment previ
Disseny dels diferents PEQ i publicació dels mateixos Director del SAIQU Mitja Si Si Si - Si

3.1 – El SGIQ implementat té processos que 

garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i 

l’acreditació de les titulacions

 -  30/09/2018 20/12/2018 2018-2019 Si 100% No No

Redacció dels processos de seguiment que 

falten per desenvolupar.

Aprovació del PEQ per Junta de Govern d’ENTI-

UB.

Publicació dels PEQ a la web.

Visualització 

dels PEQ a la 

web del centre

- No
PEQ ENTI-011 Revisió del sistema d’assegurament 

intern de la Qualitat

PM 1505 2015-2016
Informe de 

Seguiment previ

Revisió i actualització del sistema d’assegurament de la 

qualitat (SAIQU)
Director del SAIQU Mitja Si Si Si - Si

3.1 – El SGIQ implementat té processos que 

garanteixen el disseny, l’aprovació, el seguiment i 

l’acreditació de les titulacions

 -  30/09/2018 20/12/2018 2018-2019 Si 100% No No

Redacció de les adaptacions de SAIQU al 

creixement del centre.

Aprovació de la nova versió del SAIQU per Junta 

de Govern d’ENTI-UB.

Publicació dels PEQ a la web.

Aprovació de 

l’actualització 

del SAIQU i 

publicació del 

mateix

- No
PEQ ENTI-011 Revisió del sistema d’assegurament 

intern de la Qualitat

PM 2001 2020-2021
Autoinforme 

d'Acreditació

Crear dos nous models d'enquesta específics per les 

assignatures de "Treball de Fi de Grau" i "Pràctiques 

Externes"

Director del SAIQU Mitja Si Si Si Si -

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. 

Acreditat, 

Reverificació 

CAVJA 

(2022-23) i 

Previsió 

acreditació 

CAVJ (2020-

21) i PMSIE 

(2023-24)

20/12/2020 30/07/2021 2020-2021 No 50% No No

Dissenyar dos nous models d'enquesta 

específics, un per Pràctiques Externes i un per 

Treball de Fi de Grau.

Implementar els nous models d'enquesta.

Assolir un 

percentatge 

de resposta 

valorable 

(mínim 25%)

PEQ ENTI-060 Desenvolupament de l'ensenyament

PM 2002 2020-2021
Autoinforme 

d'Acreditació

Segregar els resultats de les enquestes, així com les 

dades de l'alumnat i el professorat per sexe
Director del SAIQU Mitja Si Si Si Si -

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. 

Acreditat, 

Reverificació 

CAVJA 

(2022-23) i 

Previsió 

acreditació 

CAVJ (2020-

21) i PMSIE 

(2023-24)

20/12/2020 30/07/2021 2020-2021 No 50% No No

Incorporar la variable "sexe" en les enquestes 

de l'alumat i el professorat.

Implementar les enquestes amb la modificació.

Analitzar els resultats i valorar l'equitat o biaixos 

de gènere en els diferents aspectes relacionats 

amb les titulacions (accés, matrícula, 

progressió acadèmica, taxes, satisfacció, 

inserció laboral, etc.)

Incorporar la 

valoració dels 

resultats amb 

perspectiva de 

gènere a partir 

del curs 2020-

2021

PEQ ENTI-060 Desenvolupament de l'ensenyament

QUADRE RESUM DEL PLA DE MILLORA

ESTÀNDARD 3 - ENTI-UB

ESTUDIS ACREDITACIÓ SEGUIMENT

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/qualitat/
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Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu. 

Evidències 

 

Codificació Descripció Subministrador 

3.4.1 
PGQ ENTI-030 Captació, gestió, avaluació, 
promoció i reconeixement del personal 

https://enti.cat/qualitat/ 

3.4.2 PGQ ENTI-040 Gestió de la formació del personal https://enti.cat/qualitat/ 

3.4.3 Pla de formació i desenvolupament del professorat 
“Annexos estàndard 4” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-UB 

3.4.4 Pla de carrera docent 
“Annexos estàndard 4” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-UB 

3.4.5 Desplegament del GCAVJA 
“Annexos estàndard 4” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-UB 

3.4.6 Perfil del professorat  
“Annexos estàndard 4” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-UB 

3.4.7 Pla d’acollida del PDI 
“Annexos estàndard 4” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-UB 

3.4.8 Pàgina web del professorat d’ENTI-UB i ENTI Sound 
https://enti.cat/professorat/ 
  
https://www.entisound.com/professors-musica/  

3.4.9 Recerca 
“Annexos estàndard 4” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-UB 

 

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.  

El professorat d’ENTI-UB obté la seva Venia Docendi en Junta de Govern d’ENTI-UB seguint el 

procés estipulat pel centre i sempre amb el vistiplau previ del Delegat del Rector de la UB. Pel 

que fa a la contractació del professorat, ENTI-UB té el seu propi procés i és la direcció de l’Escola 

Universitària qui gestiona el procés de selecció i accés, la vinculació contractual i la gestió de la 

vida laboral de les persones empleades, 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 (evidència 3.4.1). 

És important fer constar que les categories acadèmiques de les què es disposa són, seguint el 

VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y 

centros de formación de postgraduado”: 

PROFESSORS AMB CONTRACTE LABORAL 

Professor Agregat – nivell III (Dr. Acreditat) 

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/qualitat/
https://enti.cat/qualitat/
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.cat/professorat/
https://www.entisound.com/professors-musica/
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
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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 al llarg dels quatre anys d’implantació 

del Grau en CAVJA. 

El protocol de cerca de talent i nou professorat a ENTI-UB se sustenta en la xarxa de contactes 

de què es disposa i de les nombroses relacions que s'han teixit al llarg dels anys en matèria de 

projectes de recerca, grups de treball diversos, convenis d’intercanvi, tallers de co-creació, 

pràctiques externes de l’alumnat, organització d’esdeveniments, accés a mitjans i altres. En 

aquest sentit, institucions del sector o relacionades amb l’àmbit amb les qual es col·labora, com 

ara centres educatius, hospitals i empreses diverses (Hospital del Mar, Col·legi d'Aparelladors i 

Arquitectes, Escola d’Hosteleria, etc.), connecten el centre amb tot tipus de professionals 

susceptibles de participar com a docents. La base de dades de què es disposa és potent, propera 

i accessible. A més, ENTI-UB publica les diferents ofertes de feina a través d’empreses de 

contractació i col·legis professionals. 

Pel que fa a l’atenció al perfil, cal tenir en compte que pot adaptar-se en cada cas i es poden 

atendre una o vàries necessitats relatives a Art, Disseny, Tecnologia, Narrativa, Producció, 

Màrqueting, o altres disciplines. En qualsevol de les places es fa sempre una valoració del CV 

i/o portfoli de l'aspirant, parant especial atenció a les competències "hard" i "soft" (amb la mateixa 

importància), a la connexió internacional, a l’experiència pràctica, a la capacitat docent, a 

l’alineació amb el sector productiu i a la proactivitat. 

Un cop l’aspirant ha superat el procés, el centre disposa d’un protocol d’acollida pel PDI, que 

inclou les passes següents: 

1. Captació del docent (PGQ ENTI-030) 

2. Enviament del pla d’acollida 

3. Sol·licitud de confecció de la guia docent  de l’assignatura (fitxa) 

4. Generació i comunicació de les claus d’accés i correu electrònic 

5. Sol·licitud de documentació relacionada amb RRHH 

6. Visita a les instal·lacions i introducció a l’ús del Campus Virtual 

http://www.enti.cat/
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7. Acompanyament i presentació del professor o professora el primer dia de classe 

La relació d’ordre d’aquestes tasques s’indica a la figura següent destacant la persona 

responsable de cada tasca amb un color diferent. 

Procés del pla d’acollida de nou professorat: 

 

El Grau en CAVJA 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). 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 és actiu en recerca en àrees afins a la indústria de l’entreteniment 

(majoritàriament en videojocs i serious games), la qual cosa aporta un valor afegit a les 

assignatures que imparteixen. Els currículums dels docents es poden consultar en obert a 

https://enti.cat/professorat/. 

Tal i com s’extreu de la taula 8 (Professorat per categoria i segons doctorat),  la taula 11 

(Percentatge d’ECTS impartits segons categoria de professorat i doctorat), l’evidència 3.4.5 

“Desplegament del GCAVJA” i el perill fel professorat (evidència 3.4.6), un 43,75% dels 

professors i professores del grau són Doctors, i tenen una càrrega docent corresponent al 50,7% 

del total. D’entre els docents amb títol de doctorat, un 64,28% són doctors acreditats i sostenen 

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/professorat/
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una càrrega docent del 68,5%. Aquests valors són similars respecte els cursos precedents i 

garanteixen el compliment dels criteris per a l’assignació de la docència. 

Taula 8. Professorat per categoria i segons doctorat 

Grau en 
CAVJA 

Nivell III 
(agregat

) 

Nivell V 
(ajudant) 

Nivell IV 
(adjunt) 

Col·laborad
or (Nivell III, 

IV o V) 
Altres Total 

%   professorat 
acreditat 

(ANECA/AQU) 
 

 

Doctors 6   3 5   14 64,28% Dr. A  

No doctors  - 7 - 11   18    

TOTAL 6 7 3 16 0 32    
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

La tendència quant a sexe dins del professorat indica que un 31,25% (10 dels 32 docents) són 

dones, una xifra destacable tenint en compte que el grau s’emmarca en el sector dels videojocs, 

una indústria encara a dia d’avui generalment masculina. Tot i així, ENTI-UB espera poder seguir 

augmentant aquest percentatge fins a aconseguir equitat tant en la plantilla de professorat com 

en l’assignació docent . L’edat mitja de la plantilla docent, que és de 42 anys, reflexa la joventut 

del personal. No és una dada estranyar tenint en compte, com s’ha exposat en l’apartat 1. 

Presentació del centre, que la pròpia indústria del videojoc és un sector jove en el qual 

pràcticament la meitat dels professionals tenen menys de 30 anys.  

El curs 2019-2020 el volum de professors ha crescut fins als 32, lleugerament per sobre del 

previst en la memòria de verificació (29), atès que el centre prioritza que la docència s’organitzi 

en grups petits i sigui impartida per professorat molt especialitzat en el contingut de l’assignatura. 

Pel que fa a la càrrega docent dels professors, la taula 8.1 mostra com els professors i 

professores agregats, col·laboradors doctors i col·laboradors doctors acreditats tenen una major 

càrrega docent en la titulació. La resta de professors col·laboradors tenen una càrrega docent 

menor, ja que normalment són docents especialistes en una àrea professional concreta, però 

amb menys experiència en activitats de recerca. En relació a les assignatures del pla d’estudi, 

destaquem que les assignatures de formació bàsica, que són fonamentals per introduir els 

conceptes bàsics del GCAVJA, són impartides majoritàriament per professors agregats i 

col·laboradors doctors amb àmplia experiència en l’àmbit docent. 

El volum de docents no doctors s’atribueix al fet que ENTI-UB prioritza que les assignatures de 

caire més professionalitzador estiguin impartides per professionals de prestigi que puguin portar 

a l’alumnat el valor afegit que representa un coneixement precís del sector i les seves necessitats 

de present i futur. Cada curs s’intenta mantenir i incorporar en els darrers cursos del grau 

professors i professores que treballi en grans empreses del sector (en aquest sentit, els horaris 

són el principal escull, ja que a les grans empreses no els és senzill adaptar els horaris laborals 

als de les classes). 

http://www.enti.cat/
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Taula 8.1. Perfil del professorat per categoria 

Grau en CAVJA 

Categoria 

% PDI 
Total  Nre. 

PDI 

% Càrrega docent Total 
Càrrega 
docent 
(ECTS) 

No Doctor Doctor No Doctor Doctor 

Professorat 
Agregat 

0% 100% 6 0% 100% 90 

Professorat 
Adjunt 

0% 100% 3 0% 100% 36 

Professorat 
Ajudant 

100% 0% 7 100% 0% 106 

Professorat 
col·laborad
or 

68,75% 31,25% 16 56,30% 43,70% 119 

Total 56,2% 43,8% 32 49,3% 50,7% 351 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Taula 9. Hores impartides de docència (HIDA) segons categoria de professorat i doctorat 

Grau en 
CAVJA 

Nivell III 
(agregat) 

Nivell V 
(ajudant) 

Nivell IV 
(adjunt) 

Col·laborad
or (Nivell III, 

IV o V) 
Altres Total 

Doctors 594   237,6 343,2 0 1174,8 

No doctors  - 699,6 - 442,2 0 1141,8 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Taula 10. Percentatge d’hores impartides de docència (HIDA) segons trams 

  

Tram de recerca Tram docent 

Sense tram 
Amb tram 

no viu 
Amb tram 

viu 
Sense tram 

Amb tram 
no viu 

Amb tram 
viu 

Grau en 
CAVJA 

96,02 0 3,98 100 0 0 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Taula 11. Percentatge d’ECTS impartits segons categoria de professorat i doctorat 

  Dr. A Dr. 
Llicenciat o 

Graduat 

Grau en CAVJA 68,5 50,7 49,3 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

ENTI-UB té uns criteris d’assignació del professorat a les matèries que s’han mantingut estables 

des del curs anterior i que compten amb criteris específics a l’hora d’adjudicar les assignatures 

de primer curs i el Treball Final de Grau (TFG)  ateses, d’una banda, les implicacions que tenen 

http://www.enti.cat/


 

 
ENTI – ESCOLA DE NOVES TECNOLOGIES INTERACTIVES 

C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona 
www.enti.cat 

65 

les assignatures de primer curs en l’assegurament d’una transició amb èxit de secundària a la 

universitat i, de l’altra, per l’experiència en recerca necessària per part del professorat que 

supervisa i avalua els assoliments de l’assignatura de TFG. Aquests criteris d’elecció són 

fonamentalment: 

- Domini de la matèria. 

- Experiència prèvia del professorat impartint assignatures de primer de grau. 

- Motivació del professorat per ajudar l’alumnat a adaptar-se a les exigències de la 

formació universitària en general i a les particularitats del propi grau. 

- Implicació del professorat amb el projecte formatiu del centre. 

Pel que fa a les assignatures seleccionades en aquest procés d’acreditació, els aspectes 

específics determinants pels quals es va fer l’assignació de professorat, a més dels genèrics 

exposats anteriorment, van ser: 

Representació gràfica 

● Assignatura de formació bàsica, que es cursa a primer i pertany a la matèria d’Art.  

● El professor titular de l’assignatura és doctor acreditat, a més a més de President de 

l’Institut Català per a la Recerca en Escultura i guanyador del premi Sant Jordi de Belles 

Arts 2019. 

Animació 3D Bàsica per a Actors Virtuals 

● Assignatura obligatòria d’Art Digital, que es realitza el primer semestre del segon curs. 

● La professora titular és doctorant en Narratives Immersives en entorns digitals, CEO 

d’Applicamos, i imparteix seminaris i cursos en diversos centres locals i internacionals. 

Projecte II 

● Assignatura obligatòria pertanyent a la matèria de Projectes i Gestió Digital, que 

s’imparteix el segon curs del grau.  

● El professor titular de l’assignatura és artista 3D i ha treballat com a artista, director d’art 

i professor universitari en països com Corea del Sud i Finlàndia. 

Art i Arquitectura per al Disseny de Mapes 

● Assignatura obligatòria de tercer curs de l’àmbit d’Implementació i Arquitectura del 

Sistema d’Entreteniment. 

● El professor titular és doctorand de Narrativa Procedural, CEO a Flashfutura i Director 

creatiu a DungeonDome. 

 

http://www.enti.cat/
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Pràctiques Externes  

● Assignatura obligatòria pertanyent al mòdul d’optatives i a la matèria Pràctiques 

externes, que s’imparteix en el tercer curs del grau (sisè semestre).  

● El professor responsable de l’assignatura és el director del centre, doctor acreditat amb 

àmplia experiència en el sector. A més, la gestió de les pràctiques la desenvolupa el 

Director del GCAVJA. 

● Pel que fa als tràmits administratius (convenis, logística, calendaris), el titular de 

l’assignatura es recolza en un gestor o gestora d’aquesta àrea. 

Treball Final de Grau (TFG)  

● Assignatura obligatòria que s’imparteix el segon semestre del tercer curs del grau.  

● El tutor de cada TFG s’assigna en base a la definició prèvia de TFG que elabora 

l’estudiant conjuntament amb el Coordinador de l’assignatura. Els criteris que s’usen per 

assignar el tutor o tutora estan basats en l’experiència i el coneixement dels candidats 

en l’àmbit de realització del treball. També es té en compte el nivell d’activitat de recerca 

i/o professional relacionat amb la temàtica del TFG.  

● El Coordinador de l’assignatura és el Cap d’estudis d’ENTI-UB, que a més de ser doctor 

acreditat, té una àmplia experiència universitària en tasques docents i de gestió. 

En relació a la satisfacció de l’alumnat il·lustrada a la taula 13, l’enquesta realitzada als estudiants 

respecte als docents del grau, 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 tot el professorat 

analitzat. Degut a la pandèmia per covid-19, el segon semestre s’han incorporat a les enquestes 

dues preguntes: 

● El professor@ executa adequadament el programa de de l’assignatura (activitats 

d'avaluació, notificació anticipada de l'enunciat i data de lliurament d'activitats 

d'avaluació, i publicació) .amb els delegats, professor i la coordinació acadèmica per tal 

de millorar la docència i la percepció de la mateixa per part de l’alumnat. 

● En l’adaptació de l’assignatura a la no presencialitat en el període d’incidència de la 

covid-19, valoro satisfactòriament les classes i les activitats de suport per part del 

professor/a. 

Taula 13. Resultats enquesta valoració professorat 

GCAVJA 
Nota de mitjana Nota de mitjana Nota de mitjana Mitjana 

1r curs 2n curs 3r curs 2019-2020 

1) En general estic satisfet/a 
amb l’activitat docent duta a 
terme pel professorat de 
l’assignatura 

7,72 6,60 7,72 7,35 
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2) Manté un bon clima de 
comunicació i relació amb 
l’alumnat. 

8,16 7,32 8,48 7,98 

3) Transmet amb claredat els 
continguts de l’assignatura 

7,78 6,79 8,27 7,61 

4) Ha complert adequadament 
amb les seves tasques com a 
docent (pla docent, programa 
de l'assignatura, assistència, 
lliurament de qualificacions, 
etc.) 

8,03 7,34 7,99 7,79 

5) Compleix amb l’horari de 
classe i d’atenció 
personalitzada fora de l’aula. 

8,03 7,93 8,24 8,07 

El professor@ executa 
adequadament el programa de 
l'assignatura: temari, activitats 
d'avaluació, notificació 
anticipada de l'enunciat i data 
de lliurament d'activitats 
d'avaluació, publicació de 
qualificacions, etc. 

8,19 7,36 7,89 7,81 

En l’adaptació de l’assignatura 
a la no presencialitat en el 
període d’incidència de la 
COVID-19, valoro 
satisfactòriament les classes i 
les activitats de suport per part 
del professor/a 

7,27 5,13 7,66 6,68 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

De les 5 qüestions tradicionalment avaluades, les notes mitjanes de valoració al professorat del 

Grau en CAVJA està en 7,76 i és, per tant, molt positiva. Mereixen especial menció les 

puntuacions a les preguntes “2) Manté un bon clima de comunicació i relació amb l’alumnat” (7,98 

de mitjana) i “5) Compleix amb l’horari de classe i d’atenció personalitzada fora de l’aula” (8,07 

de mitjana). Al fer una anàlisi més específica, es consideren molt positius els resultats dels 

estudiants de tercer curs, que han valorat l’activitat docent amb una puntuació mitjana de 8,04. 

Aquestes dades són de gran interès tenint en compte que és justament en l’últim curs del grau 

quan s’imparteixen assignatures que tenen com a objectiu permetre als estudiants integrar tots 

els coneixements i competències adquirits al llarg de la titulació. 

Tal i com ja s’ha mencionat, el curs 2019-2020 s’han incorporat dues preguntes de valoració de 

la tasca d’adaptació necessària realitzada per part de tota la comunitat universitària front a la 

situació de pandèmia mundial. Les valoracions sobre les adaptacions de les assignatures a la no 

presencialitat han estat molt positives, amb una puntuació mitjana de 7,25. 
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4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 

desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

La càrrega docent necessària per dur a terme el pla d’estudis proposat queda completament 

assumida per la plantilla actual de professorat del centre implicat en la docència de la titulació. 

L’organització i assignació del professorat per donar resposta a les necessitats dels diferents 

ensenyaments s’articula a partir del pla docent (evidències 3.4.4), que cada any elabora 

conjuntament l’Equip de direcció del centre amb la supervisió i el seguiment del Delegat del 

Rector pels centres adscrits de la UB, i s’aprova per Junta de Govern. 

El GCAVJA d’ENTI-UB té 32 professors impartint docència, 3 més dels 29 previstos en la 

memòria de verificació. Pel que fa referència al professorat equivalent a temps complert, aquest 

curs el centre disposa de 9,75 professors, una xifra molt propera als 10,01 previstos; cal tenir en 

compte que la matrícula ha estat inferior a l’estimació prevista en la memòria de verificació 

esmentada i, per tant, les dades reflecteixen l’aposta del centre per incorporar docents el més 

especialitzats possible i prioritzar clarament el desenvolupament de la docència en grups petits.   

Aquest nombre de professors en relació als 172 alumnes que ha acollit el grau el curs 2019-2020 

fa que el centre tingui un rati molt inferior al de 1 professor cada 25 alumnes que s’estipula 

legalment (taula 12). El baix rati d’estudiant per docent, que aquest curs s’ha situat en 17,6, 

genera una relació educativa molt propera que, conjuntament amb la qualificació del professorat 

exposada anteriorment, posa de relleu que ENTI-UB disposa d’un personal acadèmic suficient i 

adequat al nombre d’estudiants i a les característiques del títol. 

Taula 12. Relació estudiants ETC per PDI ETC (Equivalent a temps complert) 

  16-17 17-18 18-19 19-20 

GCAVJA 16,0 19,2 19,1 17,6 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

A nivell de TFG, tal com s’ha comentat a l’apartat 4.1, els tutors s’assignen en base a la seva 

experiència i coneixement en l’àmbit de realització de cada treball. El Cap d’estudis d’ENTI-UB, 

com a Coordinador de TFG, dissenya l’assignatura i gestiona el seu desenvolupament, així com 

l’equip de tutors i tutores. 

 

Pel que fa a les Pràctiques Externes, tal com s’ha exposat en l’apartat anterior (4.1), el centre 

compta amb un equip de persones liderat pel Director d’ENTI-UB i responsable de les Pràctiques 

Externes, que s’encarreguen tant del seguiment acadèmic com de la gestió administrativa de 

l’assignatura per garantir-ne la qualitat. 
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4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat 

docent i investigadora del professorat. 

ENTI-UB ofereix un suport adequat i oportunitats per a millorar la qualitat de l’activitat docent del 

professorat, complint així amb aquest subestàndard. De fet, la millora de la qualitat docent és un 

dels objectius prioritaris d’ENTI-UB. Per aquest motiu, el centre porta a terme una tasca de suport 

a la qualitat docent a través del Director, el Cap d’estudis, els Directors dels ensenyaments i el 

Director del SAIQU. També té en consideració la coordinació i col·laboració per a la planificació 

docent, que es fa a través de l’encàrrec docent, on es regula la dedicació de cada un dels 

professors i professores. 

Pel que fa a l’avaluació de la qualitat docent, ENTI-UB valora tant la qualitat docent com 

investigadora del seu professorat a través del procés PGQ ENTI-030 Captació, gestió, avaluació, 

promoció i reconeixement del personal orientat a garantir la idoneïtat dels docents de nova 

incorporació, millorar l’activitat docent de cada professor o professora, 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 fa l’alumnat, així com la de la direcció de la titulació de 

l’activitat docent desenvolupada pel professorat. 

Els Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), que estan a disposició del 

personal d’ENTI-UB, integren en un entorn comú tots els serveis universitaris de suport a 

l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb les Tecnologies de la Informació (TIC) i 

les Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC). A més a més, ENTI-UB té accés al 

Servei Lingüístic, a través del qual el professorat i tota la comunitat universitària troben suport i 

assessorament per al coneixement i el perfeccionament de llengües, que és cada vegada més 

necessari en la docència, la investigació, el món laboral i les relacions universitàries (català, 

espanyol, anglès, francès i italià). Aquest servei, a banda d’oferir formació, també assessora en 

matèria lingüística (consultes lingüístiques i terminològiques, i correcció i traducció de textos) i 

facilita la normalització lingüística promovent l’ús del català a la Universitat. 

 

⮚ Formació i innovació per a la millora de la pràctica docent  

El professorat de la UB disposa també del suport de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), 

que és l’organisme encarregat de promoure accions de millora de la formació i innovació docent. 
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És un col·laborador actiu del desenvolupament de les polítiques universitàries relatives a la 

innovació i a la millora de la qualitat de la docència, especialment a través de la formació del 

professorat.  

Els professors i professores d’ENTI-UB encara no han participat en cap activitat de formació de 

l’Institut de desenvolupament Professional – ICE de la Universitat de Barcelona –, tot i que se’ls 

informa a través de correu electrònic de la possibilitat d’accedir als diferents cursos oferts. El 

motiu principal pel qual el professorat no ha realitzat cap activitat de formació és que molts 

docents tenen altres activitats professionals i/o desenvolupen formacions externes específiques 

del seu àmbit de coneixement. Per tant, tot i seguir insistint en la difusió d’aquests cursos, el 

centre va donar per tancada la PM 1704 a l’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) (evidència 3.4.2.) segons el qual el centre ofereix formació al seu 

professorat. Aquest curs s’han realitzat seminaris de:  

- Classlife, amb 14 docents assistents. 

- Implantació del seguiment i de la guia pel Treball Final de Grau (TFG) i la Pràctiques 

Externes (PE), amb assistència de tot el professorat amb docència assignada a TFG i/o 

PE. 

- Presentació i funcionament del PAT, amb tot el professorat tutor nou assistent.  

Aquestes formacions s’han dissenyat tenint en compte les necessitats del professorat que 

s’incorpora per primera vegada a la institució i l’actualització dels docents que porten més temps 

al centre o que desenvolupen noves tasques. 

A més, periòdicament, el PDI del centre 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.) i la indústria de l’entreteniment. 

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 (evidència 3.4.3.) i el Pla de carrera docent (evidència 3.4.4).  

Paral·lelament, durant el curs 2019-2020, el PDI d’ENTI-UB ha participat en diferents activitats i 

esdeveniments acadèmics i professionals de l’àmbit dels videojocs amb el suport del propi centre: 

Esdeveniment: Comissió d'actius digitals i videojocs motivada des de la Conselleria d'Indústria 

de la Generalitat 

Concepte: Participació a la comissió 
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Ubicació: Barcelona 

Data: curs 2019-2020 

 

Esdeveniment: VAG (Video Art Game) 2019 

Concepte: Participació i organització de la game jam 

Ubicació: Amposta 

Data: octubre 2019 

Enllaç: https://www.facebook.com/VAGExperience/ 

 

Esdeveniment: CHI Play 2019 

Concepte: Game Design a l’esdeveniment internacional 

Ubicació: Barcelona 

Data: octubre 2019 

Enllaç: https://chiplay.acm.org/2019/ 

 

Esdeveniment: Serious Games Camp 

Concepte: Organització de la Serious Games Jam  

Ubicació: Terrassa 

Data: novembre 2019 

Enllaç: http://terrassa.seriousgamescamp.es/  

 

Esdeveniment: Game jam amb l’empresa King 

Ubicació: Barcelona 

Data: novembre 2019 

 

Esdeveniment: Game jam amb Citilab i St Peter's School 

Concepte: Co-organització de la gamejam 

Ubicació: Cornellà de Llobregat 

Data: desembre 2019 

 

Esdeveniment: Exposició Gameplay del CCCB 

Concepte: Col·laboració amb la gamificació de la visita 

Ubicació: Barcelona 

Data: desembre 2019 – agost 2020 

Enllaç: http://www.cccb.org/ca/exposicions/fitxa/gameplay/232349  

 

Esdeveniment: HIP (Horeca Professional Expo)   

Concepte: Ponència sobre serious games i turisme 

Ubicació: Madrid 

http://www.enti.cat/
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Data: febrer 2020 

Enllaç: https://www.expohip.com/ 

 

Esdeveniment: Game Jam Summit online 2020 

Concepte: Co-organització de la game jam 

Ubicació: on-line 

Data: 27-30 d’abril de 2020 

Enllaç: https://gamejamsummit.com/edicion-online-2020   

 

Esdeveniment: DemoDay game BCN 

Concepte: Tutorització d’estudiants incubant-se i participant de la 5a ronda d'acceleració a game 

BCN 

Ubicació: Barcelona 

Data: setembre 2020 

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=0tKXiHNrOKc   

 

Esdeveniment: Foodture  

Concepte: Moderació de sessió de co-creació gamificada 

Ubicació: Barcelona 

Data: octubre 2020 

Enllaç: http://www.foodture.barcelona/workshops/ (veure workshop Video Games & Food)  

 

Esdeveniment: Videojocs de la Setmana del Talent del Cluster AV de Catalunya 

Concepte: Participació d'equips de l'ENTI amb videojocs finalistes 

Ubicació: Barcelona 

Data:  novembre 2020 

Enllaç: https://setmanadeltalent.clusteraudiovisual.cat/ 

 

Esdeveniment: Videojogos 2020  

Concepte: Ponència 

Ubicació: Mirandela 

Data: novembre 2020 

Enllaç: http://videojogos2020.ipb.pt/ (veure apartat de keynotes de la web) 

 

⮚ Recerca 

Des de la creació d’ENTI-UB, el centre ha estat proactiu en l’àmbit de la recerca (evidència 3.4.8). 

Fruit d’aquesta voluntat ha participat com a soci en dos projectes europeus: 

http://www.enti.cat/
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● “JamToday” estava relacionat amb la incorporació d’una metodologia educativa 

innovadora, rigorosa i efectiva en matèria de co-creació. Es van dedicar tres anys a la 

recerca continuada amb més de 20 socis internacionals que, a més de permetre aplicar 

els taller de disseny participatiu en l'àmbit de la docència universitària del centre, també 

va ampliar molt la xarxa de contactes internacionals d’ENTI-UB i la confiança en l’Escola, 

possibilitant així l'establiment de ponts amb altres països com Dinamarca, Holanda o 

Àustria, amb els quals es van signar també acords de mobilitat Erasmus +. 

  

● “GameBIZ” es va desenvolupar en 2 anys de recerca en matèria d'emprenedoria aplicada 

des de la mateixa universitat. I és que hem de garantir que els nostres estudiants siguin 

empleables, però també que disposin d'una mentalitat emprenedora que els permeti 

imaginar les seves pròpies aventures empresarials. Gràcies aquest projecte es va gestar 

l'espai ENTI-Pro, on el nostre alumnat treballa durant el darrer curs acadèmic sota 

premisses i paràmetres de realitat empresarial.  

Després de l’experiència de participació del centre en aquests dos projectes europeus, 

actualment s’estan posant els fonaments de l’ENTI Lab, un espai de desenvolupament 

acadèmico-científic futur que vol arribar a ser un grup de recerca. Això es possible gràcies a la 

participació de més d’una desena de professors i professores del centre d'àmbits diversos  

vinculats al sector del videojoc: Usabilitat, Educació i Pedagogia, Estudi i Avaluació 

Competencial, Realitat Virtual, Realitat Augmentada, Intel·ligència Artificial, Plataformes 

Transmedia i Creativitat, entre d'altres. 

ENTI-UB col·labora a més com a extern amb el projecte europeu Robogenius 2018-2020, havent 

fet d’amfitrió 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, i aplega socis d’Holanda, Romania, Grècia i França. 

Finalment, aquest curs el centre ha participat en dues propostes de projectes de recerca que es 

van presentar en convocatòries a nivell europeu: 

● “ROOT: Rural areas resilience to cope with climate change” és un proposta liderada per 

ENTI-UB, que es va presentar a la convocatòria Erasmus+ Strategic Parternship, 

conjuntament amb un equip de 6 socis europeus de 6 països (Portugal, Espanya, 

Turquia, Hongria, Bulgària i Polònia). El projecte plantejava com a objectiu principal 

promoure l’ús del cicle de vida meteorològic, involucrant representats de les comunitats 

rurals que puguin esdevenir agents dels canvis necessaris per fer front a les 

conseqüències del canvi climàtic en l’agricultura. ENTI-UB es postulava com el centre 

responsable del desenvolupament d’un joc interactiu que permetés als participants del 

projecte aplicar la metodologia learning by doing, estimulant-nos a autodiagnosticar les 
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seves habilitats de resiliència. Així, aquesta eina ajudaria els participants a traslladar el 

coneixement teòric a la seva aplicació pràctica. 

● “FRUG-ALL-IN: Citizen-Driven Frugal Innovations in Urban Sustainability: performance, 

art, gaming and smart analytics asmeans towards a replicable methodology for 

administrations and stakeholders” és un projecte que es va presentar a la convocatòria 

H2020 amb un equip format per 10 socis de 7 països europeus diferents (Espanya, 

Països Baixos, Finlàndia, Àustria, Bèlgica, Polònia i França). L’objectiu del projecte era 

provar i demostrar l’efectivitat d’una nova metodologia de sostenibilitat urbana, la 

“innovació frugal”, basada en mètodes híbrids escènico-digitals que es treballarien a 

través de la gamificació i la co-creació amb la ciutadania. 

Malauradament, aquestes propostes no van aconseguir el finançament demanat. Tot i així, s’està 

treballant amb els socis per presentar altres propostes de projectes en la línia dels exposats 

anteriorment. 

Amb la finalitat de fomentar la innovació docent, ENTI-UB proposa continuar de cara al proper 

curs, igual que en els anys precedents, amb les reunions de professorat destinades a garantir 

una distribució adient dels continguts de cada assignatura i evitar solapaments entre aquestes, 

així com introduir elements de millora.  

Per últim, cal tenir en compte la valoració que fa l’equip docent sobre la implicació de la institució 

en la formació i innovació per a la millora de la pràctica docent. A l’enquesta de satisfacció del 

professorat de la titulació, s’observa una satisfacció general notable, amb una puntuació mitjana 

de 7,68 sobre 10. El professorat mostra un nivell de satisfacció especialment elevat amb el suport 

institucional per al desenvolupament de l'activitat docent, que s’ha mantingut durant el període 

d’incidència de la covid-19 (evidència 3.3.5). 

 

⮚ 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 al següent enllaç web: 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm.  

Els objectius d’ENTI-UB són incrementar la visibilitat internacional del centre, potenciar la 

internacionalització de la nostra comunitat universitària i, finalment, atreure estudiants i personal 

internacional d’alta qualificació. A través de la Comissió de Promoció i Relacions Exteriors es 

gestiona la documentació i la informació de tots els processos implicats amb la 

internacionalització de l’Escola. A més, la Coordinació de Mobilitat i la Secretaria Acadèmica 

http://www.enti.cat/
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donen suport als estudiants, PDI i PAS del centre que surten a realitzar estades internacionals, i 

atenen al preestudiant, estudiant i personal visitant internacional durant la seva estada a ENTI-

UB. 

El centre té signats convenis de mobilitat amb: 

o Dania Academy of Higher Education (Dinamarca) 

o FH JOANNEUM University of Applied Sciences (Àustria) 

o HKU University of Arts Utrech (Holanda) 

o SRH Hochschule de Populären Künste (HDPK) (Alemanya) 

o Kajaanin Ammattikorkeakoulu (Finlandia) 

o Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) 

o Instituto Universitario Amerike (Mèxic) 

o DongSeo University (Korea) 

Aquests convenis permeten la mobilitat tant a l’alumnat com al professorat, ja que la mobilitat del 

PDI també forma part de l’acord i tenen la possibilitat de realitzar estades de recerca, excepte en 

el cas de la DongSeo University, que només accepta estudiants. 

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 Citilab, activitat 

vinculada a “JamToday” (projecte ja finalitzat), i les jornades vinculades a la recerca en el propi 

projecte desenvolupades a Barcelona. 

ENTI-UB segueix treballant per realitzar contactes a nivell estatal i internacional que permetin 

anar ampliant el ventall d’opcions de mobilitat. 

Durant aquest curs no hi ha hagut mobilitat per part del professorat dins dels programes 

establerts, ja que s’ha vist plenament afectada per la pandèmia de covid-19, però el centre ha 

rebut visites de professionals estrangers de reconegut prestigi: 

- Visita de Veli-Pekka Piirainen, fundador i CEO de l’empresa de videojocs finlandesa 

CriticalForce Ltd, i professor de la KAMK University. https://enti.cat/el-ceo-de-critical-

force-i-professor-de-la-kamk-university-vp-piirainen-visita-enti-ub/ . 

- Visita d’Ilkka Paananen, CEO de Supercell i guanyador del premi especial XV aniversari 

Gamelab. https://enti.cat/el-ceo-de-supercell-ilkka-paananen-rep-el-premi-gamelab-xv-

aniversari-i-visita-enti-ub/.  

 

 

http://www.enti.cat/
https://www.citilab.eu/
https://enti.cat/el-ceo-de-critical-force-i-professor-de-la-kamk-university-vp-piirainen-visita-enti-ub/
https://enti.cat/el-ceo-de-critical-force-i-professor-de-la-kamk-university-vp-piirainen-visita-enti-ub/
https://enti.cat/el-ceo-de-supercell-ilkka-paananen-rep-el-premi-gamelab-xv-aniversari-i-visita-enti-ub/
https://enti.cat/el-ceo-de-supercell-ilkka-paananen-rep-el-premi-gamelab-xv-aniversari-i-visita-enti-ub/
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⮚ Personal de suport a la docència 

El suport a la docència segueix, en general, la línia de la Universitat de Barcelona. Segons el que 

indica l’Estatut de la Universitat de Barcelona, la formació del professorat universitari per a 

l'exercici acadèmic es desenvolupa a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) (Art. 

45.3), actualment anomenat Institut de Desenvolupament Professional. Forma part de les 

funcions de la Secció d'Universitat col·laborar amb altres institucions per a l'organització de tot 

tipus d'activitats relacionades amb el professorat universitari. Per donar resposta a les demandes 

i necessitats tant des del punt de vista institucional com individual s’ofereixen programes i 

activitats de suport i assessorament al desenvolupament professional del professorat entre les 

que cal destacar per a l’interès del nostre centre:  

● Programa de formació en docència. 

● Formació específica a petició dels centres. 

● Formació en tutoria. 

● Programa de formació en recerca i transferència 

A ENTI-UB les tasques pròpies del personal de suport les assumeixen els membres de 

Coordinació acadèmica i de Secretaria. Tot i això, en certes parts de les assignatures i en el TFG, 

que requereixen de feedback individualitzat, el professorat pot convidar persones especialistes 

i/o mentors en l’àmbit de manera puntual i sota la seva supervisió. 

 

Propostes de Millora (Estàndard 4) 

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 2019-2020” a 

https://enti.cat/qualitat/: 

 

 

  

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/qualitat/
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Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge. 

Evidències 

Codificació Descripció Subministrador 

3.5.1.a 
 
 
 
3.5.1.b 

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

“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.2 
Documentació del SAIQU sobre el procés de gestió de 
les Pràctiques Externes: PEQ ENTI-070 Gestió de les 
pràctiques externes 

https://enti.cat/qualitat/ 

3.5.3 
Documentació del SAIQU sobre el procés de gestió 
del TFG /TFM: PEQ ENTI-075 Gestió del TFG /TFM 

https://enti.cat/qualitat/ 

3.5.4 
Documentació del SAIQU sobre el procés de suport i 
orientació a l’estudiant: PEQ ENTI-050 Orientació a 
l’estudiant 

https://enti.cat/qualitat/ 

3.5.5 Taula d’adaptacions per passar de GCDI a GCAVJA 
“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.8 Report ENTI Alumni 
“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.9 
Llibre docent en format ebook: “Entrenar la mirada 
creativa: Introducció a la creción de juegos” 

“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.10 
Pla d’actuació institucional per a facilitar la inserció 
laboral 

http://www.ub.edu/feinaub/presentacio.html  

3.5.11 
Jornada d’acollida 

● Presentació 19-20 
● Vídeo 20-21 

“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.12.a. 
 
3.5.12.b. 

Programa de beques  
 
Pla d’excel·lència 

“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.13 
Recomendaciones sobre criterios generales para la 
adaptación del sistema universitario español ante la 
pandemia del Covid-19 

“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.14 

Normativa de funcionament intern d’adaptació a la 
Covid-19 (curs 2019-2020) 
 
Normativa de funcionament intern d’adaptació a la 
Covid-19 (curs 2019-2020) Annex_ExàmensOnline 

“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.1.5 Reunió de delegats 
“Annexos estàndard 1” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.15 Guía de adaptaciones en la universidad 
“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.16 Resum formació continuada 2019-2020 
“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.17 
Document recomanacions per la matrícula d’estudiants 

amb alguna assignatura suspesa 

“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.18 Registre de les tutories individuals a Classlife 
“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 
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3.5.19 

Protocol de la Universitat de Barcelona per a la 
prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions 
d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de 
gènere i orientació sexual, i altres conductes 
masclistes 

“Annexos estàndard 5” dins els “Annexos 
informe d’acreditació” del Classlife d’ENTI-
UB 

3.5.20 Estatut de l’Estudiant Universitari 
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/
12/31/pdfs/BOE-A-2010-20147-C.pdf  

 

5.1 Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés 

d’aprenentatge i que els serveis 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 i 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. En aquests sentit es realitzen les següents activitats: 

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 centres i professors de secundària, CFGM i CFGS que han 

participat alguna vegada a les nostres activitats o hi han mostrat interès.  

- Xarxes socials digitals. 

 

⮚ Accions prèvies a l’ingrés  

Activitat Responsable Calendari Professorat implicat 
Nombre 
d’activitats 

Jornades de Portes 
Obertes presencials 

Direcció i 
Secretaria 

Gener i 
febrer 

Dr. Òscar García, 
Jordi Radev, 
Teresa Vidal, Carles 
Vilella, Richard 
Hebert, Carmen 
Soler, David Garcia, 
alumat col·laborador i 
alumnat voluntari. 
Lluís Guerra (música) 

4 

http://www.enti.cat/
https://enti.classlife.education/course/courses/AC_CAVJA_1_-0-1394/contents
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https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20147-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20147-C.pdf
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Jornades de Portes 
Obertes virtuals 

Direcció i 
Secretaria 

Abril a juny  

Dr. Òscar García, 
Jordi Radev, Teresa 
Vidal, Carles Vilella, 
Richard Hebert, 
Carmen Soler. alumat 
col·laborador i 
alumnat voluntari. 
Lluís Guerra (música) 

 7 

Fires (IndieDevDay, 
Girocòmic, BCN Nice 
One, Setmana de la 
Ciència, BIE 
Emprenedoria, Mr 
Game Reus, 
UNITOUR Mallorca) 

Direcció i 
Secretaria 

Agost, 
octubre, 
novembre i 
desembre  

Dr. Oscar Garcia, 
David Garcia i David 
Darnès 

 7 

  

En relació a les accions prèvies a l'ingrés de l'estudiant a ENTI-UB, s’han realitzat 64 

conferències i tallers a instituts i centres educatius que imparteixen batxillerat i CFGS, 53 dels 

quals relacionats amb l’àmbit dels videojocs i 11 sobre música. Estimativament s'ha aconseguit 

arribar a unes 600 persones interessades en la formació de videojocs i unes altres 500 en la de 

música, amb una base de dades total superior als 2.000 contactes.  

També s’ha participat en diversos salons i fires en els quals es realitza difusió de la oferta 

mitjançant la presència del personal del centre, així com en demostracions tecnològiques i de 

productes i projectes reals desenvolupats pel nostre alumnat i material imprès informatiu que 

s’entrega a les persones interessades. 

S’han celebrat 12 Masterclass, Showcase o Webinars de videojocs gratuïts i virtuals entre l’abril 

i el juny del 2020. Destaquem també altres actes de difusió i divulgació, com el BizBarcelona 

(Setembre 2020), el Premi Especial GameLab (31 octubre), el Global Game Jam Kids (27 i 28 

Novembre) i el Serious Games for Hospitality (Febrer 2020). Considerem aquestes activitats de 

molt èxit i consolidades dintre del programa d’accions prèvies a l’ingrés que desenvolupa el 

centre. 

A més, ENTI-UB organitza anualment el DemoDay, una jornada durant la qual els estudiants del 

Grau en Continguts Digitals Interactius (GCDI) i del Grau en Creació Artística per a Videojocs i 

Jocs Aplicats (GCAVJA) presenten els millors projectes de videojocs i Serious Games del curs 

precedent. Degut a la pandèmia per covid-19, el curs 2019-2020 el DemoDay es va posposar i 

es desenvoluparà a finals del curs 2020-2021, tot i que hi podran concursar els alumnes graduats 

el curs 2019-2020. 

En relació al Saló de l‘Ensenyament , la seva edició del curs 2019-2020 es va veure totalment 

afectada per la pandèmia de covid-19. Davant la impossibilitat de la celebració presencial de 

l’esdeveniment, ENTI-UB es va centrar en promocionar les diferents titulacions a través de la 

http://www.enti.cat/
https://enti.cat/demoday-2019/
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web del centre, les xarxes socials i el desenvolupament de les Jornades de Portes Obertes 

realitzades de forma virtual. 

 

⮚ Accions durant els estudis  

Un cop els estudiants han accedit al grau, els objectius principals de l’orientació a l’estudiant a 

través del Pla d’Acció Tutorial (evidència 3.5.1.) són: 

● Facilitar la transició i adaptació de l’estudiant a l’ensenyament superior. 

● Oferir assessorament individualitzat en el desenvolupament del seu itinerari 

curricular. 

L’orientació de l’estudiant es realitza en 2 fases: 

1) 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. 

2) Accions durant els estudis: destinades als estudiants de l’ensenyament durant tota 

la seva vida acadèmica. Es basa principalment en l’assessorament a l’estudiant en 

la configuració curricular, però també s’organitzen activitats i tallers per a la difusió 

del coneixement entre els propis estudiants i/o sessions de presentació dels 

projectes, xerrades acadèmiques i sessions informatives sobre mobilitat 

internacional, inserció laboral, sortides professionals, etc. 

Quan l’estudiant ha estat admès a ENTI-UB, rep un correu electrònic de benvinguda amb la 

següent documentació annexa: el calendari acadèmic del curs que iniciarà, els horaris de classe 

de les diferents assignatures, el calendari d’exàmens i  les normatives de funcionament. 

En el moment de realitzar la matrícula al grau, l’estudiant, a més del personal d’administració i 

serveis, té al seu costat el Cap d’estudis, el Director de l’ensenyament o algun professor que 

desenvolupa tasques de coordinació, per si necessita orientació prèvia a la formalització 

administrativa de la matrícula. Addicionalment, en els casos que es requereix, s’estudien les 

possibles convalidacions. Pels estudiants amb assignatures pendents del curs anterior i que han 

de cursar segon o tercer, la Direcció dels ensenyaments publica a Classlife un document que els 

orienta en la matrícula del proper curs (evidència 3.5.17). A més, es realitza un assessorament 

(tutoria) amb el Director de l’ensenyament abans de formalitzar administrativament la matrícula 

següent.  

http://www.enti.cat/
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Durant els primers mesos de desenvolupament de la docència, es fa una jornada d’acollida 

(evidència 3.5.11.) a l’alumnat de nou accés amb els següents continguts: 

- Informació sobre l’organització: planificació de la docència, calendari semestral, 

continguts estructurals de les fitxes de les assignatures, procediments i activitats 

d’avaluació. 

- Tràmits administratius lligats a la gestió acadèmica, normativa de permanència, 

normativa acadèmica, reconeixements acadèmics, reglament de règim intern, etc. 

- Estructura del centre, òrgans de govern i participació dels estudiants. 

- Funcionament dels serveis de biblioteca, informàtica i aules d’estudi. 

- Introducció al Classlife. 

- Presentació del Pla d’Acció Tutorial (PAT). 

El primer dia de classe, cada professor, individualment, presenta la seva assignatura i el calendari 

d’activitats, parant espacial atenció al sistema d’avaluació i tots aquells aspectes inclosos en la 

guia docent de l’assignatura (fitxa).   

Tal i com s’indica a la memòria verificada de la titulació i en el Pla d’Acció Tutorial (PAT), hi ha 

un seguit de tasques i activitats imprescindibles per a poder cursar i finalitzar els estudis 

universitaris adequadament, essent l’assistència a les classes la primera però no l’única a tenir 

en compte. El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és el mecanisme de seguiment bàsic de l’actual EEES. 

L’Equip de direcció i la Comissió d’Ordenació Acadèmica, amb ple suport per part de tot el 

professorat d’ENTI-UB, garanteix l’adequada transmissió de coneixements, així com la seva 

personalització per a cada estudiant, tenint en compte les seves necessitats específiques. No 

oblidem que el Grau en CAVJA està vinculat a la indústria de l’entreteniment, que és 

multidisciplinària. Això fa que sigui fonamental tractar aquesta multidisciplinarietat 

adequadament, ja que de la suma de rols i visions en depèn en gran mesura l’èxit del projecte, 

creatiu i racional alhora. 

El PAT es desenvolupa al llarg de tot el grau, fent especial èmfasi en l’alumnat de primer, els 

anomenats nouvinguts i nouvingudes, i en aquells estudiants que estan en risc de no poder 

continuar els estudis d’acord amb la normativa de permanència de la UB. Anualment es realitza 

una avaluació del PAT que conclou amb una valoració que és la que s’inclou en cada informe de 

seguiment. 

 

 

 

http://www.enti.cat/
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Procés del Pla d’Acció Tutorial: 

 

En base al seguiment acadèmic de l’alumnat i al treball de tutorització s’han organitzat diverses 

accions que detallem a continuació: 

Acció Responsable Calendari 
Professorat 

implicat 
Número 

d’estudiants 

Tutoria de 
matrícula  

Direcció i Cap 
d’estudis 

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

Dr. Carles 
Vilella, Dr. 
Òscar Garcia, 
Jordi Radev i 
Teresa Vidal 

18 

Tutories de 
seguiment 

Direcció 
d’estudis i 
tutors  

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

Dr. Carles 
Vilella, Dr. 
Òscar Garcia, 
Jordi Radev i 
Teresa Vidal 

85 

Sessió sobre 
optatives  

Cap d’estudis octubre de 2019 
Dr. Òscar 
Garcia 

32 

Sessió sobre 
inserció laboral i 
pràctiques 
externes 

Direcció i 
Secretaria 

maig de 2020 

Dr. Òscar 
García i 
Richard 
Herbert 

44 

Sessió sobre 
mobilitat 

Direcció i 
Secretaria 

octubre de 2019 
Dr. Òscar 
García  

32 

Sessió sobre 
TFG 

Direcció novembre de 2019 
Dr. Òscar 
Garcia 

24 

 

 

http://www.enti.cat/
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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 

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’ENTI-UB. Aquesta informació es complementa amb la que els transmet 

el tutor.  

● Els tutors i tutores 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 estudiants.  

● El curs 2019-2020 s’ha realitzat aproximadament 35 tutories presencials al Grau en 

CAVJA. A més, durant el període de confinament per covid-19 s’ha realitzat més de 40 

tutories per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat a la situació de no presencialitat. 

● El tutor es fa càrrec de deixar enregistrada cada tutoria a l’espai corresponent del 

Classlife per tal que tant el tutor com l’estudiant puguin accedir als temes comentats i, 

alhora, sigui més fàcil fer un seguiment al llarg de la vida acadèmica de l’alumnat 

(evidència 3.5.18). 

http://www.enti.cat/
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ENTI-UB proporciona a l’alumnat un programa de desenvolupament de la carrera, facilitant-los 

la integració a la vida universitària i donant-los suport al seu desenvolupament acadèmic i 

professional. Mitjançant accions i activitats formatives dintre i fora del graus, es vol que l’estudiant 

pugui assolir i utilitzar estratègies, habilitats i coneixements adients per planificar i implementar 

el seu desenvolupament professional i personal. Les principals accions realitzades són les 

activitats vinculades a projectes en diferents assignatures; especialment rellevants són les 

pràctiques extracurriculars i el voluntariat amb participació de l’alumnat.  

La valoració de les tutories individuals expressada a l’enquesta del PAT del curs 2020-2021  

(evidència 3.3.5.) ha sigut molt positiva, amb una puntuació mitjana de 8 sobre 10 tant si prenem 

els tres graus del centre de forma conjunta, com si analitzem el Grau en CAVJA de forma 

independent. La majoria de l’alumnat sap qui és el seu tutor o tutora (95,65%) i hi ha pogut parlar 

sempre que ho ha necessitat (82,61%).  

En relació a les activitats grupals del PAT (sessions informatives sobre inserció laboral i 

Pràctiques Externes, optatives, TFG i mobilitat internacional), només un 14,93% de tots els 

estudiants enquestats responen haver-hi participat, però els que ho han fet les valoren de forma 

notable, amb una mitjana de 7,07. En el Grau en CAVJA el percentatge de participació a les 

activitats grupals es duplica (30,43%) i també augmenta el nivell de satisfacció (7,62). Atenent 

aquestes xifres i tenint en compte les sessions estan orientades a diferents promocions, s’arriba 

a la conclusió que la participació i la qualitat de les activitats grupals del PAT és bona.  

Tenint en compte l’experiència acumulada i l’opinió dels estudiants i la dels tutors i tutores, el  

curs 2019-2020 el centre ha iniciat un estudi sobre l'estimulació d'habilitats psicològiques a través 

de les conductes del professorat a l'aula. Amb aquest estudi es pretén proporcionar evidències 

sobre (1) com el comportament del professorat desencadena el desenvolupament de les 

habilitats psicològiques, (2) el grau de consciència amb què el professorat evoca reptes 

psicològics als estudiants i (3) la importància de conscienciar el professorat de les estratègies 

d'enfrontament dels estudiants i els usos ineficaços de les seves habilitats psicològiques per 

superar els reptes que inconscientment els estan provocant. El projecte, vinculat al 

desenvolupament d’una tesi doctoral d’un membre d’ENTI-UB, durà a terme sessions de 

discussió en grups de docents (focus grup) per aprofundir en les qualitats que ha de tenir un bon 

professional, en quins reptes creen els docents i com es poden optimitzar, en quins moments de 

la formació dels estudiants és adient introduir els reptes per dissenyar un itinerari d’habilitats 

psicològiques transversals, etc. Aquesta línia de treball persegueix que, en el futur, el 

desenvolupament dels graus condueixi de manera implícita a l’estudiant a assolir les habilitats 

psicològiques transversals més importants en cada una de les professions, optimitzant les 

activitats formatives i els recursos humans necessaris. 

http://www.enti.cat/
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A més, el centre, de manera periòdica, realitza activitats internes o externes en les quals 

participen docents d’altres facultats i es convida o visita professionals científics i de reconegut 

prestigi a desenvolupar continguts específics o Masterclass en assignatures diverses.  

Al Grau en CAVJA el curs 2019-2020 es van dur a terme les següents activitats: 

- Participació en esdeveniments “Jam” (10): els estudiants de cada curs s’enfronten al 

repte de desenvolupar videojocs i/o serious games en base a un tema d’especial interès 

o d’actualitat en un temps determinat (normalment 24 – 48 hores). 

o Participació en la Jam Ludum Dare. 

- Disseny d’un joc de taula i participació en un esdeveniment creatiu competitiu. 

- Redacció d’un article d’opinió en l’àmbit dels videojocs. 

- Elaboració del Game Design Document (GDD). 

 

Learning by doing 

Durant els diferents cursos del GCAVJA es programen activitats que permeten complementar la 

formació de l’alumnat i que s’engloben com a activitats learning by doing (activitats associades a 

l’assoliment de continguts de diferents assignatures) i innovació docent, de les quals en 

destaquem tres exemples tot seguit.  

Taller de disseny de jocs 

Aquesta assignatura utilitza la metodologia flippped learning, consistent en transferir el treball de 

determinats processos d’aprenentatge fora de l’aula i utilitzar el temps de classe presencial/virtual 

per facilitar i potenciar els processos d’adquisició i la pràctica de coneixements dins l’aula. 

L’alumnat disposa d’un llibre d’apunts creat pel propi professor de la mà de l’editorial Bradu 

(evidència 3.5.9), així com d’una col·lecció de vídeos i una sèrie de lectures complementàries 

que seguint la metodologia esmentada, els aporta tot el coneixement de caire teòric. 

Pel que fa a l’avaluació, la puntuació final obtinguda per l’estudiant està gamificada i es basa en 

el plantejament de casos que l’alumnat ha d’anar resolent al llarg del curs. Si les activitats es 

realitzen satisfactòriament, l’estudiant rep un nombre determinat de punts, que es van acumulant 

progressivament. L’objectiu és aconseguir superar els 5.000 punts per aprovar i els 10.000 per 

obtenir la màxima qualificació de l’assignatura.   

Projecte II 

És una assignatura fonamentalment pràctica, que utilitza un sistema d’avaluació alineat amb el 

pla d’entregues incremental de la indústria dels videojocs, que submergeix l’alumnat en la realitat 

http://www.enti.cat/
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d’aquest àmbit professional. Seguint aquest plantejament, l’assignatura es planifica en base a un 

treball en grup setmanal sota la mentoria del professor, que té com a finalitat última la creació 

d’un videojoc propi. És especialment destacable el fet que els estudiants de l’assignatura 

“Projecte II” del Grau en CAVJA (amb perfil més artístic) treballen en equips interdisciplinaris amb 

els estudiants de l’assignatura homòloga “Projecte II” del Grau en CDI (amb un perfil més centrat 

en la programació). 

L’avaluació de l’assignatura es basa en 4 entregues que es presenten i defensen davant d’un 

tribunal: 

1) Definició del videojoc (justificar el concepte i defensar l’element diferencial en base 

a un estat de l’art i un estudi de competència). 

2) Prototipus (demostrar que l’element diferencial és viable). 

3) Alfa (joc amb un mínim del 60% de l’art final). 

4) Beta (joc amb el 100% de l’art final abat). 

 

Història de l’art 

Si bé és una assignatura amb un volum teòric important, la professora i l’alumnat apliquen 

aquests coneixements teòrics sobre cada estil artístic a una anàlisi aplicada de videojocs situats 

en cada una de les etapes històriques treballades, valorant críticament quins elements 

reprodueixen de forma acurada l’època que representen i quins no. Alguns dels vídeojocs i estils 

artístics que s’analitzen són: 

- Assassin’s Creed II (Renaixement) 
- Assassin’s Creed Origin (Antiga Egipte) 
- Assassin’s Creed Oddyssey (Antiga Grècia) 
- Sekiro Shadows Die Twice (període Sengoku)  

Les activitats d’avaluació plantegen el desenvolupament de models de personatges o models 

inorgànics ubicats en una determinada època, per aquest motiu cal tenir en compte que s’avalua 

l’assoliment dels conceptes teòrics impartits en la pròpia assignatura d’Història de l’art, aplicant 

els coneixements adquirits en altres assignatures prèvies sobre modelatge i animació.  

A més a més, l’Escola realitza diverses activitats de formació complementària i transferència de 

coneixement relacionades amb el Grau en CAVJA: 

- Xerrada de Conrad Roset, il·lustrador i co-fundador de Nomada Studio, creadors del 

videojoc GRIS (millor videojoc d'impacte als Game Awards 2019), que aporta un estil 

artístic únic al món interactiu. 

- Xerrada virtual a càrrec de Lluís Andreu (Lead 3D Artist a Ubisoft Barcelona) en el marc 

del cicle de conferències “Los estudiantes de ENTI preguntan...” (https://enti.cat/lluis-

andreu-lead-3d-artist-a-ubisoft-barcelona-respon-les-preguntes-dels-estudiants/).  

http://www.enti.cat/
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- Xerrada virtual a càrrec de Rogerio Silva (Game Design Director ist a Ubisoft Barcelona) 

en el marc del cicle de conferències “Los estudiantes de ENTI preguntan...” 

(https://enti.cat/rogerio-silva-game-design-director-a-ubisoft-barcelona-respon-les-

preguntes-dels-estudiants/).  

 

Adaptacions a causa de la covid-19 

El centre ha realitzat un gran esforç per adaptar tota l’activitat a l’escenari de no presencialitat i 

semipresencialitat al qual ens ha situat la pandèmia per covid-19. ENTI-UB ha adaptat la seva 

activitat a les “Directrius generals de funcionament de la docència i l’avaluació per al curs 2019-

2020 davant la crisi de la COVID-19 de la UB”, que estableixen la reorganització de la docència 

i de la logística de les activitats avaluatives i no avaluatives a la nova realitat.  

Per poder dur a terme aquestes adaptacions sobrevingudes i garantir la qualitat de la docència 

impartida, tant l’equip de coordinació com tot el professorat ha fet un veritable esforç i ha invertit 

un gran volum d’hores de dedicació en base a la Normativa de funcionament intern d’adaptació 

a la Covid-19 d’ENTI-UB (curs 2019-2020) (evidència 3.5.14). 

 

Drets dels estudiants i tractament no discriminatori 

En primer lloc, l'Estatut de l'Estudiant Universitari (evidència 3.5.20) estableix els drets i deures 

dels estudiants, i fixa un marc legal a nivell nacional per a la representació d'aquests. Així mateix, 

planteja l'atenció a l'estudiant universitari com a element clau per a la seva formació integral. 

Regula la mobilitat, l'orientació, la tutoria i les pràctiques externes, incideix sobre la programació 

docent i l'avaluació, fomenta la convivència i la responsabilitat compartida a la universitat, 

subratlla la importància de l'activitat física i esportiva, i la formació en valors com a components 

de la formació completa dels estudiants. A més, aquest Estatut crea el Consell d'Estudiants 

Universitaris de l'Estat com a òrgan de deliberació, consulta i participació davant del Ministeri 

d'Educació. 

D’altra banda, la UB ha establert diversos mecanismes per garantir els drets de l’estudiantat i un 

tractament no discriminatori. En aquest sentit, la Universitat desenvolupa serveis de caràcter 

assistencial dirigits als estudiants amb necessitats especials a través del Servei d’Atenció a 

l’Estudiant (SAE). L'objectiu principal d’aquest servei és atendre d'una manera personalitzada el 

futur alumnat, estudiants, estudiants amb necessitats educatives especials, temporals i 

interculturals per facilitar-los la  informació, l'orientació, l'assessorament, el suport i l'ajut 

necessaris durant tot el període d'aprenentatge i procés d'inserció professional. En base a la 

Guía de adaptacions en la universidad (evidència 3.5.15) i l’assessorament del Servei d’Atenció 

http://www.enti.cat/
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a l’Estudiant, ENTI-UB realitza les adaptacions pertinents per atendre de la millor manera 

possible les necessitats educatives específiques de cada estudiant. 

A més a més, la UB compta amb una Unitat d’Igualtat impulsada pel Rectorat, que té com a 

finalitat donar suport i seguiment a les polítiques de democràcia, justícia, igualtat i solidaritat a 

tota la comunitat universitària. Un dels compromisos d’aquesta Unitat és la de coordinar la 

preparació, aplicació, seguiment i avaluació dels Plans d’Igualtat de la universitat, així com 

impulsar totes les accions que s’hi contemplen, a fi i efecte d’aconseguir la igualtat i la no 

discriminació per raó de sexe i gènere, orientació sexual i identitat sexual. La Universitat disposa 

també d’un protocol contra l’assetjament sexual i les conductes masclistes, aprovat per Consell 

de Govern de la UB l’any 2019 (evidència 3.5.19), i que actualitza el protocol anterior de 2014. 

Entre els objectius que preveu aquest protocol, hi consten la prevenció de conductes, reparació 

del dany i sanció dels autors de les conductes; la informació, formació i sensibilització de tots els 

membres de la UB en aquesta matèria; la facilitació de pautes per identificar situacions 

d’assetjament i conductes masclistes, i la posada en marxa d’un procediment àgil d’intervenció i 

d’acompanyament per tal d’atendre i resoldre aquelles situacions que s’hagin detectat i o s’hagin 

pogut prevenir.  

Altres aspectes d'interès per als estudiants són: 

- Allotjament universitari: https://www.ub.edu/allotjament/  

- Beques i ajuts: http://www.ub.edu/monub/beques/  

- Cooperació: http://www.solidaritat.ub.edu/cooperacio-i-formacio-universitaria-per-al-

desenvolupament/  

- Voluntariat: http://www.solidaritat.ub.edu/voluntariat/  

- Atenció psicològica: https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/suport-

psicologic/index.html  

- Síndic de Greuges: https://www.ub.edu/portal/web/sindicatura-greuges  

 

Programa de beques i Pla d’excel·lència 

Amb els objectius de vetllar per la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat del centre i premiar 

l’esforç acadèmic dels estudiants, ENTI-UB disposa d’un programa de beques, així com d’un pla 

d’excel·lència, que es poden consultar a les evidències 3.5.12. 

 

Cada curs acadèmic l’Escola convoca 4 beques per als estudiants de nou accés matriculats als 

graus universitaris de CDI i CAVJA. Malgrat que totes les beques contemplen la trajectòria 

acadèmica de l’alumnat, n’hi ha una que es regeix exclusivament per aquest criteri (Beca ENTI 

Excel·lència), dues que també tenen en compte les necessitats econòmiques familiars (Beca 

ENTI Solidària i Beca ENTI Comunitat) i una que inclou la distància geogràfica de la residència 

http://www.enti.cat/
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habitual dels estudiants respecte del campus del centre (Beca ENTI Mobilitat). Aquests ajuts 

consisteixen en dotacions econòmiques que es descompten dels rebuts de matrícula dels 

estudiants beneficiaris de forma proporcional al llarg del curs acadèmic. L’import atorgat 

correspon a la totalitat de la beca si l’alumne està matriculat d’almenys 60 ECTS aquell curs, o 

la part proporcional que correspongui segons el nombre de crèdits matriculats. Un estudiant 

només pot rebre una de les beques ENTI, ja que no són acumulables, però, en canvi, sí que són 

compatibles amb qualsevol altra ajuda externa obtinguda. 

 

ENTI-UB disposa pels estudiants de segon, tercer i quart curs, així com els recent graduats, del 

Pla d’excel·lència. L’objectiu d’aquest pla és motivar i reconèixer els alumnes que destaquen pel 

seu acompliment acadèmic i/o per la promoció i participació de la vida universitària a ENTI-UB. 

Els millors expedients de cada curs i els estudiants amb més punts en els rànquings descrits en 

el Pla d’excel·lència, poden rebre els següents beneficis:  

- Assistència i participació en un esdeveniment internacional del sector. 

- Participació en una JAM europea representant l'equip ENTI. 

- Beca de mobilitat Erasmus ENTI-UB. 

- Beca per cursar algun dels màsters que ofereixi ENTI (a bescanviar durant algun dels 

tres anys següents a la concessió del premi). 

- Acte de reconeixement públic al millor expedient de la promoció. 

 

Mobilitat dels estudiants 

Pel que fa a la mobilitat, l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) s’encarrega de la gestió dels 

Programes de Mobilitat Internacional dels diferents estudis de la Universitat, d’establir nous 

convenis i contribuir activament en la internacionalització del centre i, especialment, del seu 

alumnat.  

ENTI-UB té signats convenis de mobilitat amb sis universitats europees, una universitat asiàtica 

i una d’americana: 

● Dania Academy of Higher Education (Dinamarca) 

● FH JOANNEUM University of Applied Sciences (Àustria) 

● HKU University of Arts Utrech (Holanda) 

● SRH Hochschule de Populären Künste (HDPK) (Alemanya) 

● Kajaanin Ammattikorkeakoulu (Finlandia) 

● Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) 

● Instituto Universitario Amerike (Mèxic) 

● DongSeo University (Korea) 

http://www.enti.cat/
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El centre segueix treballant en l’establiment de més contactes a nivell estatal i internacional per 

anar ampliant el ventall d’opcions de mobilitat de l’alumnat.  

El curs 2019-20 hi ha hagut mobilitat de 4 estudiants del Grau en CAVJA, 2 dels quals van fer 

una estada a la Dongseo University de Corea i 2 a la FH JOANNEUM University of Applied 

Sciences d’Àustria. Tenint en compte l’excepcionalitat causada pel covid-19, cal tenir present que 

un estudiant que va iniciar la seva estada de mobilitat a la FH JOANNEUM University of Applied 

Sciences d’Àustria, no va poder finalitzar-la, ja que es va veure totalment afectada per la situació 

de pandèmia mundial i es va veure forçat a retornar a Catalunya. 

 Homes Dones 

Dongseo University (Corea) 1 1 

FH JOANNEUM University of 
Applied Sciences (Àustria) 

2 - 

 

⮚ Accions en la fase final: orientació i inserció professional 

La Universitat de Barcelona fomenta que els seus estudiants i titulats puguin afrontar el pas entre 

el món universitari i el mercat laboral a través de la unitat Feina UB, que s’encarrega de portar a 

terme aquesta tasca i treballant alhora en l’àmbit de la inserció laboral i l’orientació professional. 

Per aquestes tasques, disposa d’un equip d’orientadores i d’una aplicació de pràctiques en 

empreses i de la borsa de treball a la qual tenen accés tot l’alumnat i ex-estudiants de la 

universitat. 

Pel que fa al propi centre, i específicament en el Grau en CAVJA, al tractar-se d’una titulació 

enfocada concretament a la indústria dels videojocs, es percep una gran voluntat per part de 

l'alumnat de treballar de forma vinculada al sector el més aviat possible. Per això, molts 

estudiants aconsegueixen la seva primera experiència professional a través de les pràctiques 

extracurriculars de seguida que poden fer-les (a partir de tenir un 50% dels crèdits del grau 

aprovats). Posteriorment, a l’últim curs de la titulació, hi ha una assignatura obligatòria on 

l’alumnat té l’oportunitat de fer Pràctiques Externes curriculars. Tot i que ENTI-UB assegura llocs 

de pràctiques per a tot l'alumnat, també hi ha molts estudiants que es posen en contacte amb 

empreses i aconsegueixen fer pràctiques allà on més desitgen. Cal remarcar que el 100% dels 

alumnes que es matriculen a l'assignatura de pràctiques les aconsegueixen realitzar, un 80-90% 

de les quals sorgeixen a través d’ofertes generades per ENTI-UB. L’alumnat sols pot posar-se 

en contacte amb empreses amb les quals el centre encara no hagi signat conveni per evitar 

interferir en la coordinació administrativa del procés. Sempre que arriba alguna proposta de 

pràctiques externes i no es pot atendre dintre de les assignatures específiques de pràctiques, 

s’ofereix la possibilitat de realitzar-les en format extracurricular a l’alumnat amb un bon expedient 

http://www.enti.cat/
http://www.ub.edu/feinaub/presentacio.html
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acadèmic i un mínim del 50% dels crèdits del grau aprovat. El desenvolupament d’aquesta 

assignatura es detalla més específicament en l’apartat 6.1 de l’estàndard 6. 

Per altra banda, hi ha un nombre considerable d’estudiants que treballen des de l'inici del grau 

tant a la indústria dels videojocs i l’entreteniment com en d’altres. Aquells que es matriculen a 

temps parcial, tot i que triguem més del previst en graduar-se, aconsegueixen seguir i finalitzar 

els estudis amb èxit. En canvi, bona part d'aquells estudiants que es matriculen a temps complet 

(60 crèdits) a primer curs, acaben reduint les matrícules dels següents cursos degut al temps de 

dedicació que requereix cursar el grau a temps complet (4 alumnes de mitjana a cada curs). 

Al llarg del curs, es duu a terme la sessió d’inserció laboral i Pràctiques Externes, programada 

dintre del PAT, en la qual s’informa a l’alumnat amb més detall sobre la situació de mercat del 

sector i de les possibles sortides laborals. A més a més, s’organitzen altres jornades sobre 

pràctiques i inserció laboral en les quals es conviden representants d’empreses del sector. 

Aquestes jornades tenen molt d’interès tant per les empreses, que busquen en els estudiants 

futurs treballadors formats, com pel propi alumant, que així pot anar coneixent les diferents 

possibilitats que els pot oferir el mercat laboral de l’entorn. El curs 2019-2020 destaquem la 

xerrada de KING a ENTI-UB, que s’ha centrat a assessorar els estudiants en la participació de 

la gamejam de KING. 

Destaca també la iniciativa PowerUp, una acceleradora desenvolupada per  Sant Feliu Innova a 

St. Feliu de Llobregat, que té com a objectiu impulsar projectes de l’àmbit dels videojocs i l’oci 

digital interactiu. Per aconseguir-ho, PowerUp posa a l’abast d’estudis amb un projecte en 

desenvolupament, un guiatge i mentoratge de la mà de professionals i docents amb més de 15 

anys d’experiència. Ofereix una formació de més de 60 hores en les diferents àrees de la indústria 

(disseny, producció, màrqueting i negoci), unes 30 hores de mentoratge personalitzat i la 

participació, finalment, a una Fira Internacional on poder exposar el projecte. ENTI-UB participa 

com una de les entitats formadores d’aquesta iniciativa, acompanyada d’altres institucions no 

educatives de prestigi del sector com The Breach Studios o Undercoders. Ex-estudiants del 

centre han trobat en PowerUp un espai d’aprenentatge i creixement, que els permet incubar i 

impulsar el seu propi projecte, fent-se un lloc en la indústria del videojoc i l’entreteniment. 

Mitjançant el conveni establert entre la UB i AQU, ENTI-UB té la possibilitat de participar en 

l’estudi de la inserció dels titulats en el món laboral que realitza l’Agència. Tot i així, aquest curs 

2019-2020 el centre encara no n’ha pogut formar part perquè tot just s’ha graduat la quarta 

promoció del Grau en CDI i la segona del Grau en CAVJA, mentre que l’estudi d’inserció laboral 

s’ha dut a terme sobre l’alumnat titulat el curs 2015-2016.  

Alternativament, per tal d’obtenir resultats sobre la valoració de la inserció laboral dels graduats 

d’ENTI-UB, el centre, en base als principals conceptes desenvolupats en l’estudi esmentat 

http://www.enti.cat/
https://www.rocketgames.dev/
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anteriorment, ha redactat i realitzat una enquesta pròpia per tenir informació de com s’incorporen 

els estudiants al mercat laboral (evidència 3.6.15.). L’enquesta, realitzada de forma conjunta per 

les tres titulacions ha tingut una participació lleugerament superior al 17%. Els resultats 

s’analitzaran a l’apartat 6.3 de l’estàndard 6. 

L’associació ENTI Alumni va entrar en funcionament durant el curs 2016-2017 com associació 

d’ex-alumnes d’ENTI-UB i dona servei als antics alumnes del centre oferint-los una borsa de 

treball, formació continuada, serveis i descomptes complementaris, etc. (evidència 3.5.8.). 

 

ENTI Alumni ofereix als seus socis:  

● Orientació individual per a estudiants.  

● Recursos per ajudar els 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. 

Entre les dades més destacades d’ENTI Alumni durant el curs 2019-2020 tenim, d’una banda, el 

volum d’associats, que considerem força positiu en els seus primers quatre anys de vida. A nivell 

de nous associats, s’ha de tenir present que hi ha un nombre d’estudiants considerable que al 

tenir una ràpida inserció laboral no s’associen fins al cap d’uns mesos. 

Nous associats ENTI-UB   

Grau en CAVJA 47 alumnes  

http://www.enti.cat/
http://alumni.enti.cat/
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A nivell d’orientació professional, ENTI Alumni atén personalment les demandes d’orientació 

professional dels estudiants i ex-estudiants. El curs 2019-2020, adaptant l’activitat a la pandèmia 

per covid-19, s’ha realitzat una reunió per videoconferència amb un estudiant per revisar el seu 

CV i poder millorar-lo tant en format com en contingut.  

Pel que fa als actes i les conferències, s’ha convidat a tots els associats a dues activitats 

vinculades a la professió i l’autoucupació, també oberts a l’alumnat i el professorat d’ENTI-UB: 

• Xerrada de KING a ENTI-UB. 

• Taller d’ENTI Alumni per la cerca de feina i preparació del CV, el portafoli i l’entrevista, 

destinat als estudiants de grau de darrer curs. 

A nivell de networking, ENTI Alumni posa a disposició de les persones associades un grup tancat 

al Linkedin amb 302 contactes. A més, també ofereix als titulats la possibilitat de participar com 

a mentors en les diferents gamejam en les quals el centre n’és l’organitzador. Aquesta activitat 

permet al graduat, a part de mantenir un vincle més estret amb el centre, augmentar la seva 

relació amb diferents agents del sector dels videojocs i els serious games.  

El curs 2019-2020 s’ha participat a les següents activitats: 

● Non Only Game Jam a King - 16 i 17 novembre 2019 

● Saint Pete's School Gamejam - 27 i 28 novembre 2019 

● Onetoone Game - 2 de desembre 2019  

Finalment, l’associació envia periòdicament als seus membres informació sobre la borsa de 

treball, els voluntariats i les diferents activitats socials, formatives i de networking, així com les 

novetats del pla d’avantatges de l’associat perquè en pugui extreure el màxim profit. ENTI-UB 

està desenvolupant eines i mecanismes (enquestes i estadístiques) per tal d’obtenir informació 

directa sobre el grau de satisfacció dels usuaris amb aquests serveis més enllà de la bústia de 

suggeriments virtual que ja existeix. En els propers cursos s’anirà disposant d’aquesta 

informació, que serà molt útil per a la millora continuada d’aquestes activitats. 

La valoració sobre les dades d’inserció laboral es pot consultar a l’estàndard 6. 

 

 

5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les 

característiques de la titulació. 

ENTI-UB està situada a les instal·lacions del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer de la 

Diputació 231. En aquest edifici es disposa de l’aulari, sales de treball en grup, aules de tutoria, 

http://www.enti.cat/
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sales d’estudi, zones d’esbarjo i serveis. La comunitat universitària també té accés wifi les 24 

hores i les aules estan equipades amb un ordinador per a cada estudiant, pissarra, ordinador per 

al professorat i projector. A més, l’Escola compta amb l’edifici ENTI-Pro, ubicat al Campus 2 de 

la Zona Universitària de Barcelona (C/ Baldiri i Reixach, 7), que s’utilitza per desenvolupar 

projectes i Treballs Final de Grau. 

A l’impartir estudis de caire tecnològic (o amb un important vincle amb la tecnologia), els dos 

primers cursos ENTI-UB posa a disposició de l’estudiant un ordinador fixe a cada una de les 

classes. Pel que fa al tercer i últim curs, el centre cedeix a l’alumnat durant tot el curs un ordinador 

portàtil d’altes prestacions per poder desenvolupar de manera adequada les assignatures amb 

més càrrega de treball autònom, com és el cas del TFG que s’estructura en format d’incubadora 

a ENTI-Pro. 

A més, l’any 2018 el centre va iniciar un projecte mitjançant l’editorial BRADU consistent en 

publicar llibres i guies didàctiques de les diferents assignatures dels graus en CDI, CAVJA i 

PMSIE. Els autors de les diferents publicacions són docents d’ENTI-UB que procuren mostrar, 

seleccionar, sintetitzar i ordenar el coneixement d'una sèrie de professionals de l’àmbit concret 

de cada assignatura i posar-lo a l’abast de l’alumnat des d’una perspectiva didàctica i accessible. 

Actualment el centre ja disposa de 4 llibres publicats i centrats, total o parcialment, en els 

videojocs i la indústria de l’entreteniment: 

- Fundamentos de computadores para programadores de videojuegos (Carles Vilella). 

- Narrativa, dramarturgía y guión audiovisual para el vídeo game artist, developer y music 

and sound Producer (Jaume Duran). 

- Entrenar la mirada creativa (Oriol Ripoll). 

- Estètica del cine (Jaume Duran). 

El projecte persegueix el desenvolupament de continguts basats en el coneixement teòric i pràctic 

per afavorir un aprenentatge adequat en els àmbits dels videojocs i els serious games. La voluntat 

és dotar els lectors, especialment estudiants dels graus universitaris del propi centre (CDI i 

CAVJA aquests primers anys, i PMSIE en una segona fase), d'un material acadèmic actualitzat i 

rigorós.  

A partir del curs 2019-2020, tots els estudiants matriculats a les assignatures que disposen d’una 

obra de referència publicada per BRADU, en reben un exemplar gratuïtament. El curs 2020-2021 

tots els exemplars s’han entregat en format e-book (evidència 3.5.9). 

 

 

http://www.enti.cat/
https://www.bradu.es/
https://www.bradu.es/libro/fundamentos-de-computadores-para-programadores-de-videojuegos
https://www.bradu.es/libro/narrativa-dramaturgia-y-guion-audiovisual
https://www.bradu.es/libro/narrativa-dramaturgia-y-guion-audiovisual
https://www.bradu.es/libro/entrenar-la-mirada-creativa
https://www.bradu.es/libro/estetica-del-cine
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⮚ Biblioteca 

A banda de la biblioteca de la UB, que disposa d’una xarxa de 19 biblioteques ubicades als 

diversos campus i centres amb gairebé dos milions de llibres i revistes, ENTI-UB disposa d’una 

biblioteca específica en format digital (accés a plataforma Steam de videojocs i a videojocs de 

mercat de PC i consola pel seu estudi i anàlisi) i 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 tauletes  

- 1 pulsera mio 

- 3 ulleres de realitat virtual  

- 2 micròfons  

- 50 jocs taula 

- 60 llibres especialitzats 

 

⮚ Campus virtual 

Des del curs 2018-2019, el Campus Virtual d’ENTI-UB està disponible a l’adreça electrònica 

https://enti.classlife.education/ i hi té accés tant l’alumnat com el professorat i la direcció 

acadèmica i administrativa del centre. Conté informació d’interès general i accés a les diferents 

assignatures i els seus materials relacionats. 

 

La plataforma Classlife és un sistema de gestió de l'aprenentatge modern que combina els 

aspectes tradicionals d’aquest tipus de sistemes amb un format àgil, visual i interactiu més propi 

de les xarxes socials. En aquest sentit, a la portada del Campus hi ha un espai tipus tauler, en el 

http://www.enti.cat/
http://store.steampowered.com/about/?l=spanish
https://enti.classlife.education/
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qual la Direcció del centre publica activitats i esdeveniments, ja siguin organitzats pel propi centre, 

o per part d’altres entitats del sector dels videojocs i l’entreteniment amb les què el centre hi 

manté vincles. A més a més, també es pengen en aquest espai possibles ofertes de pràctiques, 

informació relacionada amb les sessions de mobilitat, optatives, TFG, etc. Tant l’alumnat com el 

PDI hi té accés i pot interactuar amb les publicacions a través de comentaris o indicant 

“m’agrada”. 

 

Tal i com es pot observar en la gràfica següent, aquest curs 2019-2020 s’ha incrementat 

exponencialment el nombre d'accessos al Campus Virtual per estudiant, especialment durant els 

mesos de març, abril i maig del 2020, coincidint amb el període de confinament domiciliari 

perllongat. 

http://www.enti.cat/
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Totes les assignatures del pla d’estudis disposen d’una aula virtual independent, a la qual només 

hi té accés el professorat que imparteix l’assignatura i els estudiant matriculats a la mateixa. En 

aquests espais-aules els docents publiquen els recursos per a l’assignatura, els informes sobre 

les diferents activitats i les tasques que els estudiants poden realitzar online, les notes de 

l’avaluació, etc. Dins de cada aula hi ha també un subespai específic que correspon al fòrum de 

l’assignatura i que esdevé un lloc de debat, de publicació de dubtes i, en definitiva, de contacte 

entre el conjunt de l’alumnat i el docent. A més, cada assignatura compta amb un espai inicial de 

tauler similar al comentat anteriorment, a través del qual el professor o professora es posa en 

contacte amb tot el grup classe i l’alumnat pot respondre i reaccionar a aquestes publicacions. 

Per tot això, podem concloure que la utilització d’aquest entorn virtual facilita al màxim la 

comunicació alumne-professor. 

A més, el Campus Virtual disposa d’un espai de secretaria on es pot accedir a la normativa, 

calendari, horaris, PAT, SAIQU i altra informació acadèmica i de qualitat del centre.  

Durant el curs 2019-2020 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. 

- 74 ordinadors nous de sobretaula. 

- 86 tablets wacom. 

- 40 tablets wacom pro. 

- 100 disc durs ràpids (SSD es diuen) per millorar ordinadors ja inventariats. 

- 28 iMac’s de 21’5. 

- Altaveus, instruments, micròfons i material per la sala de gravació. 

- Material de composició i edició musical divers (teclats, software específic, auriculars, 

etc.). 

A més, el centre ha adquirit els recursos tecnològics necessaris per fer front a la situació de no 

presencialitat o semipresencialitat amb el màxim de garanties (llicències de ZOOM i Discord, 

http://www.enti.cat/
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actualització de la llicència de Google per garantir la possibilitat de realitzar sessions telemàtiques 

en grup gran, etc.). 

Malgrat que el nivell de satisfacció dels estudiants amb els sistemes de suport a l’aprenentatge 

expressat en les reunions amb els delegats és positiu, tenint en compte el nombre d’estudiants 

que té el centre, ENTI-UB disposa d’una enquesta perquè l’alumnat valori els serveis, les 

activitats, les instal·lacions i el material de l’Escola. El curs 2019-2020 aquesta enquesta no s’ha 

pogut realitzar degut a la necessitat de prioritzar altres tasques vinculades a l’adaptació de la 

docència en format virtual, que s’han hagut de realitzar de forma sobrevinguda per la pandèmia 

de covid-19, tal com s’ha exposat en l’estàndard 3. Tot i així, aportem els resultats de l’enquesta 

el curs 2020-2021. 

En primer lloc, destaquem el fet que la majoria dels participants a l’enquesta (56%) han respost 

que estudien a ENTI-UB perquè és la universitat on volien accedir i un 72% afirma que no hauria 

preferit cursar els estudis a una altra universitat catalana. En general, l’alumnat valora 

positivament les diferents instal·lacions i serveis del centre amb percentatges de valoracions “Bé” 

o “Excel·lent” superiors al 60% en la majoria dels ítems enquestats. S’han puntuat de forma 

especialment positiva la tasca realitzada i el tracte ofert des de Secretaria Acadèmica (84,40%), 

així com la qualitat de les instal·lacions de les aules i sales d’estudis (80%) i l’accés al centre 

amb transport públic (86%).  

D’altra banda, dels resultats obtinguts s’arriba a la conclusió que els aspectes que més poden 

millorar, tot i tenir una valoració correcta, són els horaris i la disponibilitat d’espai a les sales 

d’estudi, els espais de consum d’aliments i l’accés a l’Escola en transport privat. Cal tenir present 

l’impacte que ha tingut la covid-19 en aquests aspectes, ja que, d’una banda, l’aforament en els 

espais comuns ha hagut de restringir-se seguint les mesures sanitàries decretades per les 

autoritats i, d’altra banda, la mobilitat en transport privat ha sofert un augment degut a la 

preferència de gran part de la població a evitar els espais tancats amb un alt volum de persones, 

com és el cas del transport públic. 

Per tot l’exposat, es pot concloure que els recursos materials disponibles són adequats a les 

titulacions i al nombre d’estudiants. 

 

Propostes de Millora (Estàndard 5) 

Relacionat amb aquest estàndard, no hi ha propostes de millora específiques del Grau en CAVJA 

ni transversals de centre que impliquin aquesta titulació.  

 
 
 

http://www.enti.cat/
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Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius. 

Evidències: 

Codificació Descripció Subministrador 

3.5.13 
Recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación del 
sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19 

“Annexos estàndard 5” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.1 
Directrius generals de funcionament de la docència i l’avaluació per al 
curs 2019-2020 davant la crisi de la COVID-19 

https://www.ub.edu/web/ub/gale
ries/documents/universitat/coron
avirus/directrius-docencia-
avaluacio.pdf  

3.5.14. 

Normativa de funcionament intern d’adaptació a la Covid-19 (curs 2019-
2020) 
Normativa de funcionament intern d’adaptació a la Covid-19 (curs 2019-
2020) Annex_ExàmensOnline 

“Annexos estàndard 5” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.2 
Annex a les fitxes de les assignatures de CAVJA amb les adaptacions a 
la covid-19 

Carpeta de “Programa” a l’espai 
de cada assignatura al Classlife 
d’ENTI-UB 

3.6.3 
Documentació del SAIQU sobre els processos associats amb el 

desenvolupament dels ensenyaments per afavorir l’aprenentatge de 
l’estudiant i la recollida i anàlisi de resultats 

Apartat “Processos del Sistema 
d’Assegurament Intern de la 
Qualitat (SAIQU)” a 
https://enti.cat/qualitat/  

3.6.4 Llistat dels TFG/TFM del curs acadèmic en curs (amb tipologia/temàtica) 

“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.5 
Accés a les assignatures seleccionades i a mostres d’execucions 
d’aquestes 

Apartat “Acreditació” a 
https://enti.classlife.education/co
urse?setCicle=::2020  

3.1.12 
Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes dels estudiants de la 
Universitat de Barcelona 

http://www.ub.edu/feinaub/docs/
normativa_practiques_2012.pdf  

3.6.6 Reglament intern de Pràctiques Externes 
“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.7 
Estudi sobre les taxes de graduació, eficiència i abandonament en els 
estudis de grau d’ENTI-UB 

“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.8 
Llistat d'estudiants que han realitzat les Pràctiques Externes el curs 2019-

2020 

“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.9 
Conveni de Pràctiques Externes signat 

Projecte formatiu de Pràctiques Externes signat 

“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.10 Document d'avaluació del tutor de Pràctiques Externes  

“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.12 Normativa de Treball Final de Grau Web de Normativa d’ENTI-UB 

3.3.5 Enquestes de satisfacció del professorat respecte del programa formatiu  
“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.13 
Satisfacció dels graduats i graduades de les universitats catalanes 2020 
- CAVJA 

“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 
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3.6.14 Enquesta pròpia sobre inserció laboral dels graduats i graduades 2021 
“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.15 
Rúbrica d’autoavaluació de la preentrega de la memòria (modalitat 
temàtica lliure TFG) 

“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

3.6.16   Taula de competències, metodologies i activitats CAVJA 
“Annexos estàndard 6” dins els 
“Annexos informe d’acreditació” 
del Classlife d’ENTI-UB 

 

 

6.1 Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els objectius 

formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació  

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, el Comitè Extern d’Avaluació (CAE) 

pot accedir als espais i evidències de coordinació docent a través de l’enllaç 

https://enti.classlife.education/ amb un usuari i contrasenya proporcionat per ENTI-UB. 

En relació als subestàndards 6.1 i 6.2, el CAE pot accedir a les següents evidències de les 

assignatures: 

1. Guia docent: on es pot trobar informació respecte als resultats d’aprenentatge, les 

activitats formatives i el sistema d’avaluació (en obert al web d’ENTI dins l’apartat del 

GCAVJA 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. 

 

⮚ Elecció de les assignatures per a l’acreditació 

D’acord amb els criteris de la “Guia per a l’acreditació de les titulacions oficial de Grau i Màster” 

de cara a la recollida d’evidències del desenvolupament de l’ensenyament, s’han seleccionat les 

següents assignatures del curs 2019-2020: 

 Nom de l’assignatura (*) ECTS Tipologia 

Grau en 
CAVJA 

Representació gràfica 6 Formació Bàsica 

Animació 3D Bàsica per a Actors Virtuals 6 Obligatòria 

http://www.enti.cat/
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Projecte II 6 Obligatòria 

Art i Arquitectura per al Disseny de Mapes 6 Obligatòria 

Treball Final de Grau 6 Obligatòria 

Pràctiques externes 6 Obligatòria 

(*) Enllaços directes l’espai Classlife on el CAE podrà validar les diferents assignatures. 

 

Aquestes assignatures han estat escollides atenent els criteris de representar totes les àrees 

principals de coneixement del grau, així com de contenir almenys una assignatura de cada curs. 

Per altra banda, també permeten mostrar diferents metodologies i tipologies d’assignatures i 

treball, ja que hi ha assignatures més pràctiques i assignatures més teòriques, algunes de les 

quals amb un alt grau d’implementació de recursos tecnològics i d’altres on es treballa sense una 

utilització intensiva dels recursos tecnològics.  

● Representació gràfica: assignatura de formació bàsica, que es cursa el primer semestre 

del primer curs (6 ECTS) i pertany a la matèria d’Art. Consisteix en l’aprenentatge de les 

formes de representació d’objectes, espais i persones, tenint en compte diferents sistemes 

de representació, perspectives, tècniques i formats. L’objectiu principal és posar les bases 

per la representació de futurs conceptes i art final per a videojocs, tant pel que fa a la 

representació dels personatges com a la representació dels escenaris. L’element més 

destacat d’aquesta assignatura és que tracta en gran part sobre dibuix analògic, aspecte que 

la fa ser una excepció en el context del grau, on el treball es focalitza majoritàriament en l’ús 

d’eines digitals. 

 

● Animació 3D Bàsica per a Actors Virtuals: assignatura obligatòria de  l’àmbit de l’Art 

Digital, que es realitza el primer semestre del segon curs (6 ECTS). Està centrada en 

aprofundir en els conceptes i tècniques de l’animació de personatges en 3D per tal que 

l’alumnat assoleixi les competències bàsiques dels professionals en aquesta àrea. És una 

assignatura fonamentalment pràctica, que combina algunes sessions teòriques amb un gran 

volum de sessions pràctiques guiades per la professora, en les quals s’utilitzen recursos 

didàctics diversos com la recerca online, l’ús d’aplicacions i plataformes digitals, l’anàlisi de 

productes i les tècniques de creativitat, entre d’altres. 

 

● Projecte II: assignatura obligatòria pertanyent a la matèria de Projectes i Gestió Digital, que 

s’imparteix el segon semestre del segon curs del grau (6 ECTS). És una de les assignatures 

amb més caràcter professionalitzador i destaca per utilitzar com a metodologia principal 

l’elaboració de projectes, aplicant els coneixements prèviament adquirits sobre eines i 

processos de creació de continguts de la indústria dels videojocs. El resultat final és el 

http://www.enti.cat/
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desenvolupament pràctic i real d’una versió d’un videojoc que es podria posar a la venta al 

mercat.   

 

● Art i Arquitectura per al Disseny de Mapes: assignatura obligatòria de segon semestre del 

tercer curs (6 ECTS), de l’àmbit de la Implementació i l’Arquitectura del Sistema 

d’Entreteniment. Es treballen els conceptes bàsics per al disseny d’experiències adaptades 

al desenvolupament de l’usuari dins del món del videojoc, realitzant un treball intens i 

pluridisciplinar que inclou la creació en entorns 2D i 3D. Destaca en aquesta assignatura 

l’estudi dels videojocs des de dos punts de vista diferenciats: el disseny i l’art. En aquest 

sentit, si bé l’assignatura versa típicament sobre el disseny de videojocs (plànol del nivell, 

dreceres, ubicació d’enemics, etc.), també es requereix a l’alumnat que adquireixi les 

capacitats artístiques per il·lustrar-lo (prototipatge) per tal de validar el disseny i demostrar-

ne la viabilitat. 

 

● Pràctiques Externes: assignatura obligatòria de segon semestre del tercer curs (6 ECTS) 

que consisteix en l’estada de l’estudiant a una entitat del sector dels videojocs o 

l’entreteniment. A través d’aquestes pràctiques l’alumnat s’incorpora al món laboral en un 

equip professional real que li permet aplicar els coneixements, habilitats, destreses, actituds 

i valors adquirits en les diferents assignatures de la titulació.  

 

● Treball Final de Grau: assignatura obligatòries d’aplicació i consolidació dels aprenentatges 

realitzats durant el grau, que es desenvolupen el tercer i últim curs de la titulació (6 ECTS). 

Els estudiants desenvolupen aquesta assignatura a l’edifici ENTI-Pro, un espai que 

consisteix, seguint l’exemple d’universitats nord-americanes, en la preincubació de projectes 

reals en un context de “llavor d’emprenedoria”. L’alumnat se situa en grups de treball per 

desenvolupar el seu primer videojoc comercial, de manera que dins dels seus estudis de 

grau, l’últim curs, els estudiants creen un prototip que els permetrà duu a terme un 

aprenentatge actiu i conèixer de primera mà la realitat de la professió. A través del Treball 

Final de Grau, s’encoratja i es dona eines a l’alumnat perquè cerqui finançament per créixer 

professionalment i impulsar els seus projectes, accedint a empreses i institucions d’alt nivell 

com, per exemple, GameBCN, Barcelona Activa o Creapolis. Per tant, s’aplica ara més que 

mai la investigació activa del projecte europeu GameBiz entre l’alumnat. 

 

⮚ Pràctiques Externes 

El curs 2019-2020 ha estat el segon en el qual els alumnes del Grau en CAVJA han cursat 

Pràctiques Externes i els resultats acadèmics han estat molt bons per segon any consecutiu, 

amb 47 estudiants matriculats i una taxa d’èxit del 100% (taula 19). El seu desenvolupament es 

http://www.enti.cat/
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realitza sota el paraigües de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes dels estudiants 

de la Universitat de Barcelona (evidència 3.1.12). 

L’assignatura ha incorporat, per segona vegada, 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. 

Els estudiants poden escollir en primera instància el centre de pràctiques que més els interessa 

d’entre les diferents opcions que dona ENTI-UB a partir dels convenis de col·laboració que té 

signats amb entitats col·laboradores de l’assignatura (evidència 3.6.10). La coordinació de 

Pràctiques Externes fa una primera tria dels estudiants en base a criteris acadèmics (70% nota 

d’expedient i 30% per criteri d’idoneïtat), però és l’entitat col·laboradora qui escull finalment 

l’estudiant de pràctiques. En el cas que els alumnes no escullin cap centre, el Coordinador de 

Pràctiques Externes els n’assignarà un. 

El centre disposa d’un equip docent de seguiment de les pràctiques encapçalat pel Director del 

centre i el Coordinador de Pràctiques Externes. El Coordinador de Pràctiques Externes gestiona 

el procés d’assignació, els tràmits administratius vinculats a la signatura dels convenis i la 

resolució de dubtes i/o problemes per part dels tutors, tutores i estudiants. Els criteris de la 

Direcció del grau a l’hora d’incorporar el PDI a les PE són l’experiència prèvia del professorat en 

el desenvolupament de tasques iguals o similars i el nivell d’activitat de recerca i/o professional 

en els diferents àmbits de coneixement.  

Quan s’inicia el període de pràctiques, el tutor o tutora acadèmic es posa a disposició de l’alumnat 

i del centre de pràctiques, fent un seguiment de l’estada formativa i donant suport en tots els 

aspectes necessaris. A més a més, el tutor o tutora acadèmic es posa en contacte amb l’entitat i 

l’estudiant quan s’han realitzat el 50% de les hores de pràctiques per fer-ne una valoració i 

assegurar-se que s’està complint amb el projecte formatiu. 

Les pràctiques acadèmiques externes del GCAVJA es poden realitzar en diferents àmbits, 

principalment en empreses o estudis de videojocs, però també en ajuntaments, hospitals i altres 

organismes públics, en despatxos d’arquitectura, estudis d’art, etc. Aquest curs 2019-2020, el 

total d’estudiants que han realitzat pràctiques externes, curriculars o extracurriculars, (44) s’han 

repartit de la següent manera:  

- 30 en estudis de videojocs  

- 9 en administració pública o hospitals 

- 3 en despatxos d’arquitectura, estudis d’art o agències de publicitat 

- 2 de forma interna en àrees o serveis d’ENTI-UB 

http://www.enti.cat/
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D’acord amb la memòria de verificació del grau, les competències a assolir en l’assignatura de 

Pràctiques Externes són les següents: 

● [CB2] Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació 

d’una forma professional, i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà 

de l’elaboració i defensa d’arguments, i la resolució de problemes dins de la seva àrea 

d’estudi.  

● [CB5] Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries 

per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia. 

● [CG3] Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir en un projecte comú i per a 

treballar en equips multidisciplinaris i en contexts multiculturals. 

● [CG4] Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous 

coneixements i aptituds des de la creativitat. 

● [CG5] Capacitat d’adaptar-se al canvi i d’enfrontar-se a noves situacions de manera 

creativa i tenaç. 

● [CE2] Analitzar de forma general un context, i en base a les dades recollides, prendre 

decisions sobre el projecte digital, relacionades amb el públic objectiu del mateix i el 

model de negoci establert. 

● [CE6] Posseir coneixements bàsics de gestió de projectes, dels processos de disseny i 

desenvolupament d'un producte digital 

● [CE10] Sintetitzar projectes plasmant idees gràficament i per escrit, de forma 

estructurada, ordenada i comprensible. 

● [CE19] Aplicar les tècniques de joc a un entorn específic no necessàriament lúdic. 

● [CE20] Dissenyar i planificar un projecte de creació artística per a videojocs i jocs 

aplicats. 

● [CE22] Fer ús d'una consciència i un coneixement dels problemes mediambientals dins 

de l'àmbit de la professió. 

● [CE25] Utilitzar la metodologia bàsica de recerca de les fonts, l'anàlisi i la interpretació 

per aconseguir la integració del coneixement en un treball acadèmic. 

● [CE26] Desenvolupar estratègies de producció aplicades a l'exercici sistemàtic de la 

pràctica artística. 

Per tal de valorar aquestes competències, en línia amb la memòria de grau i d’acord amb la guia 

docent de l’assignatura, es proposen les següents activitats d’avaluació (evidència 3.6.9): 

- [AA1]. Treball pràctic (40%) 

● Avaluació per part del tutor o tutora del centre de pràctiques. 

 

- [AA2]. Memòria de pràctiques (60%) 

● Avaluació per part del tutor o tutora acadèmic. 

http://www.enti.cat/
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A més, cada activitat d’avaluació té un o diversos ítems d’avaluació, complementats en alguns 

casos amb el detall de les rúbriques. El detall es pot consultar a les evidències de l’assignatura. 

A tall d’exemple, a la figura següent s’inclouen els ítems i la rúbrica d’avaluació de l’activitat [AA1]. 

Treball pràctic: 

 

Rúbrica d’avaluació de l’activitat [AA1]. Treball pràctic. 

Els tutors i tutores de pràctiques envien les notes d’avaluació signades a través de l’eina virtual 

Adobe Sign. 

A la taula següent es justifica com les activitats, ítems i rúbriques d’avaluació proposats ([AA1] i 

[AA2]) permeten avaluar amb certesa l’assoliment de les competències associades a la 

realització de les pràctiques externes: 

 
AA1 AA2 

C
B

2
 

X 
Ítem: Analitza i resol els problemes   
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C
B

5
 X 

Ítem: És autònom en la cerca de solucions, Es mostra 
motivat i interessat 

X 
Ítem: Resultats i conclusions 

C
G

3
 X 

Ítem: Mostra empatia, es comunica de forma eficaç, 
sap treballar en equip   

C
G

4
 

X 
Ítem: És creatiu + compliment professional bàsic   

C
G

5
 

X 
Ítem: És creatiu + té iniciativa   

C
E

2
 

X 
Ítem: Analitza i resol els problemes   

C
E

6
 X 

Ítem: Compliment professional bàsic + Es comunica de 
forma eficaç   

C
E

1
0

 

  
X 

Ítem: Desenvolupament del treball, Resultats i 
conclusions 

C
E

1
9

 

  

X 
Ítem: Desenvolupament del treball 

C
E

2
0

 

  

X 
Ítem: Desenvolupament del treball 

C
E

2
2

 

X 
Ítem: Es mostra compromès 

X 
Ítem: Desenvolupament del treball + conclusions 

C
E

2
5

 

 

X 
Ítem: Fonaments teòrics 

C
E

2
6

 X 
Ítem: Es autònom en la cerca de solucions, Integra 

coneixements teòrico-pràctics + Actituds i disposicions 
  

La valoració de la comunitat universitària (alumnat, centres de pràctiques i PDI) és bona. Tot i 

que els estudiants no han respost l’enquesta, la valoració feta pels delegats en les diferents 

reunions ha estat positiva. 

El curs 2019-2020, degut a la pandèmia per covid-19, l’assignatura de Pràctiques Externes ha 

hagut de fer les següents adaptacions: 

- Els convenis de pràctiques que ja s’havien signat i a les quals els va sobrevenir la situació 

de pandèmia, es van traslladar a format online i es van acabar d’aquesta manera.  

- Els convenis de pràctiques que encara no s’havien iniciat, ja es van plantejar i començar 

directament en format no presencial. 

- Durant l’estat d’alarma només es van permetre la realització de pràctiques en modalitat 

no presencial. 

- Per facilitar que tot l’alumnat pogués acabar les pràctiques dins de termini, el període de 

realització de Pràctiques Externes, que en principi finalitza el mes de juny, s’ha ampliat 

fins el mes de setembre, amb autorització prèviament validada i gestionada pel 
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Coordinador de l’assignatura. 

- Quan no ha sigut possible completar el 100% de les hores de pràctiques externes 

previstes abans del 30 de setembre, però aquest nombre d’hores hagi sigut com a mínim 

del 50%, la Coordinació de Pràctiques Externes ha definit la feina addicional a realitzar 

per l’estudiant, tenint en compte els següents escenaris: 

a) Continuar i acabar de forma no presencial i sota la supervisió d’ENTI 

aquelles tasques ja encomanades per l’empresa de pràctiques. 

b) Si la feina encomanada per l’empresa s’ha acabat sense assolir el 100% de 

les hores, la Coordinació de Pràctiques Externes ha definit una ampliació de 

feina continuista respecte a la ja realitzada per l’estudiant. 

En tot cas, l’alumnat ha hagut d’adjuntar els resultats d’aquesta feina addicional a la 

memòria de pràctiques per tal que fos avaluada corresponentment. 

- Aquells alumnes que podien acreditar l’adquisició de les competències i aprenentatges 

previstos en l’assignatura de Pràctiques Externes mitjançant l’experiència laboral 

realitzada durant l’estat d’alarma, ho han pogut sol·licitar mitjançant el procediment de 

Reconeixement acadèmic d’experiència laboral o professional.  

Les modificacions que s’han produït en el projecte formatiu (dates, modalitat no presencial, 

reprogramació de tasques, etc.) s’han reflectit en l’informe del tutor o tutora de l’empresa i en 

l’informe del tutor o tutora acadèmic. 

 

⮚ Treball Final de Grau 

Aquest curs 2019-20 ha estat el segon en què s’ha cursat l’assignatura de TFG al Grau en 

CAVJA. Tota la informació acadèmica sobre el TFG està recollida a la “Normativa del Treball 

Final de Grau (TFG)” d’ENTI-UB (evidència 3.6.12.).  

El TFG es pot desenvolupar seguint dos formats diferents: a través de la realització d’un treball 

de temàtica lliure (pot ser individual o en grup) o desenvolupant una Vertical Slice (VS) d’una 

experiència d’un videojoc (en grup). Dels 53 estudiants que han cursat l’assignatura de TFG 

aquest curs, la majoria (45) han escollit el format de temàtica lliure, mentre que 8 s’han decantat 

per realitzar una Vertical Slice. 28 estudiants han desenvolupat el TFG de forma individual i 25 

en grups d’entre 2 i 5 membres. Les temàtiques en les quals s’han emmarcat els treballs han 

estat molt diverses, destacant sobre tot: Modelat, Creació de jocs, Animació, Concept art (Art 2D) 

i Disseny de jocs.  

En tots els casos, l’avaluació del TFG és individual, i acaba amb la defensa del treball davant 

d’un tribunal. Quan el TFG és en grup, cada estudiant s’especialitza i es responsabilitza d’una o 

més àrees de les necessàries per al desenvolupament del projecte (Tecnologia, Art, Narrativa, 
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Música, Producció i Negoci, etc.)  i rep una nota individualitzada. La temàtica concreta del treball 

es consensua entre el grup i amb un o dos tutors de l’assignatura, que realitzen activitats de 

seguiment setmanals al llarg de tot el curs, amb l’objectiu de supervisar el correcte 

desenvolupament del TFG, des de la definició fins a la demostració pràctica, passant per la 

redacció de la memòria i la presentació davant d’un tribunal. 

El tutor o tutora de cada TFG s’assigna en base a la definició prèvia del treball que elabora 

l’estudiant conjuntament amb el Coordinador de l’assignatura. Els criteris que s’usen per assignar 

el tutor estan basats en l’experiència i els coneixement dels candidats en l’àmbit de realització 

del treball. També es té en compte el nivell d’activitat de recerca i/o professional relacionat amb 

la temàtica del TFG.  

En total, s’han assignat 16 tutors pels 53 estudiants, de forma que de mitjana cada tutor ha 

supervisat 3,3 alumnes. Aquests tutors s’han escollit d’entre el professorat del grau, cobrint les 

diferents àrees de coneixement que intervenen en el desenvolupament d’un videojoc, així com 

les temàtiques dels estudis de temàtica lliure. En tots els TFG en grup la tutoria ha estat 

compartida entre 2 tutors, un amb un perfil més generalista (game designer) i un altre amb un 

perfil més especialitzat (developer o artist).  

L’assignatura de TFG té en compte: 

- Designar un únic tutor o tutora amb les seves responsabilitats i els mentors necessaris 

amb les seves funcions. 

- Enumerar els objectius a assolir i utilitzar la matriu que vincula cada objectiu amb els 

diferents entregables. 

- Implementar el TFG coordinat entre CDI i CAVJA. 

- Avaluar el TFG amb una persona experta per àrea. 

D’acord amb la memòria del grau, les competències a assolir en l’assignatura de TFG són les 

següents: 

● [CB1] Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una 

àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a 

un nivell tal que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes 

que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi. 

● [CB2] Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació 

d’una forma professional, i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà 

de l’elaboració i defensa d’arguments, i la resolució de problemes dins de la seva àrea 

d’estudi. 

● [CG2] Treballar autònomament, de forma organitzada i amb resistència a les situacions 

frustrants i amb tensió.  
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● [CG3] Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i per a 

treballar en equips interdisciplinaris i en contextos multiculturals. 

● [CG5] Capacitat per a valorar la repercussió social i mediambiental de les solucions de 

l’enginyeria i per a perseguir objectius de qualitat en el desenvolupament de la seva 

activitat professional. 

● [CE2] Analitzar de forma general un context, i en base a les dades recollides, prendre 

decisions sobre el projecte digital, relacionades amb el públic objectiu del mateix i el 

model de negoci establert. 

● [CE6] Posseir coneixements bàsics de gestió de projectes, dels processos de disseny i 

desenvolupament d'un producte digital 

● [CE10] Sintetitzar projectes plasmant idees gràficament i per escrit, de forma 

estructurada, ordenada i comprensible. 

● [CE19] Aplicar les tècniques de joc a un entorn específic no necessàriament lúdic. 

● [CE20] Dissenyar i planificar un projecte de creació artística per a videojocs i jocs 

aplicats. 

● [CE22] Fer ús d'una consciència i un coneixement dels problemes mediambientals dins 

de l'àmbit de la professió. 

● [CE25] Utilitzar la metodologia bàsica de recerca de les fonts, l'anàlisi i la interpretació 

per aconseguir la integració del coneixement en un treball acadèmic. 

● [CE26] Desenvolupar estratègies de producció aplicades a l'exercici sistemàtic de la 

pràctica artística. 

El centre dissenya l’assignatura de TFG i forma els estudiants de manera que interioritzin que 

cal enfocar el treball amb l’exigència programada i no pensant que amb un esforç similar al d’una 

pràctica assoliran les competències necessàries. Per tal de valorar aquestes competències, en 

línia amb la memòria de grau i d’acord amb la guia docent de l’assignatura, es proposen les 

següents activitats d’avaluació, en funció de la modalitat escollida: 

● Treball de temàtica lliure 

- [AA1]. Presentació oral sobre la definició de TFG 

- [AA5]. Memòria del projecte de TFG 

- [AA7]. Presentació oral i demostració pràctica del projecte final de TFG 

 

● Vertical Slice 

- [AA1]. Presentació oral sobre la definició de TFG 

- [AA2]. Demostració pràctica sobre el prototipus 

- [AA3]. Demostració pràctica sobre la versió alfa del programari 

- [AA4]. Executable versió beta del programari 

- [AA5]. Memòria del projecte de TFG 
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- [AA6]. Demostració pràctica del post-release 

- [AA7]. Presentació oral i demostració pràctica del projecte final de TFG 

 

A més, cada activitat d’avaluació té un o diversos ítems d’avaluació, complementats en alguns 

casos amb el detall de les rúbriques. El detall es pot consultar a les evidències de l’assignatura. 

A tall d’exemple, a la figura següent s’inclou els ítems i la rúbrica de d’avaluació de l’activitat 

[AA3]. Demostració pràctica sobre la versió alfa del programari: 

Descripción 
Evaluación 

0 (KO) 1 (Suspenso). VN: 4 2 (Notable) 3 (Excelente)  

Experiencia de videojuego Se valora entre 0-10 30% 

conclusiva: con un inicio y un final NO - - SI Binario 

con valor de producción final Se valora entre 0-10 25% 

que muestre los elementos 
diferenciales del juego 

No se muestran los 
elementos 
diferenciales y/o no 
pueden ser testeados 
y/o el testeo no 
muestra una 
experiencia diferente 

Se muestran los 
elementos 
diferenciales y su 
testeo muestra una 
experiencia diferente 
de forma pobre 

Se muestran los 
elementos 
diferenciales y 
su testeo 
muestra una 
experiencia 
diferente de 
forma buena 

Se muestran 
los elementos 
diferenciales y 
su testeo 
muestra una 
experiencia 
diferente de 
forma 
excelente 

30% 

con on boarding 
No cumple su función 
o es incompleto 

Realiza su función, 
pero tiene un diseño 
pobre 

Realiza su 
función, tiene un 
diseño correcto 

Excelente en 
funcionalidad y 
diseño 

5% 

con menú inicial (splash screen + 
mínimo: jugar, opciones, créditos y 
salir) 

No existe o no 
incluye todos los 
apartados mínimos 

Realiza su función, 
pero tiene un diseño 
pobre 

Realiza su 
función, tiene un 
diseño correcto 

Excelente en 
funcionalidad y 
diseño 

5% 

con menú in game (que permita salir 
del juego) 

No existe o no 
incluye todos los 
apartados mínimos 

Realiza su función, 
pero tiene un diseño 
pobre 

Realiza su 
función, tiene un 
diseño correcto 

Excelente en 
funcionalidad y 
diseño 

5% 

Rúbrica d’avaluació de l’activitat [AA3]. Demostració pràctica sobre la versió alfa del programari. 

A la taula següent es justifica com les activitats, ítems i rúbriques d’avaluació proposats ([AA1] 

fins a [AA7]) permeten avaluar amb certesa l’assoliment de les competències associades a la 

realització del TFG: 

 CB1 CB2 CB3 CG2 CG5 CE2 CE6 CE10 CE19 CE20 CE22 CE25 CE26 

AA1     

X 
Item: 

elements 
diferencials 

    

X 
Item: 

elements 
diferencials 

    

X 
Item: 

experiencia 
de 

videojuego 

        

AA2           

X 
Item: 

elements 
diferencials 

    

X 
Item: 

experiencia 
de 

videojuego 

        

AA3           

X 
Item: 

experiència 
de videojoc 

    

X 
Item: 

experiència 
de videojoc 

  

X 
Item: valor 

de 
producció 

  

X 
Item: valor 

de 
producció 
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AA4   

X 
Item: 
sense 

bugs que 
trenquin 

el joc 

      

X 
Item: 

experiència 
de videojoc 

    

X 
Item: 

experiència 
de videojoc 

  

X 
Item: valor 

de 
producció 

  

X 
Item: valor 

de 
producció 

AA5 

X 
Item: 
estat 
de 
l'art 

X 
Item: 

Contingut 

X 
Item: estat 

de l'art, 
conclusions 

X 
Item: 

durant 
tot el 

desenvo-
lupament 

  
X 

Item: estat 
de l'art 

  

X 
Item: 

estructura, 
format, 

claredat, 
correcció 

X 
Item: 

contingut 

X 
Item: 

estructura, 
format, 

claredat, 
correcció 

X 
Item: 

objectius i 
conclusions 

X 
Item: 

objectius, 
estat de l'art, 
metodologia, 

aportació, 
conclusions 

X 
Item: 

objectius i 
conclusions 

AA6   

X 
Item: 
sense 

bugs que 
trenquin 

el joc 

      

X 
Item: 

experiència 
de videojoc 

    

X 
Item: 

experiència 
de videojoc 

  

X 
Item: valor 

de 
producció 

  

X 
Item: valor 

de 
producció 

AA7 

X 
Item: 
estat 
de 
l'art 

X 
Item: 

justificació 
de 

resultats 

X 
Item: estat 

de l'art, 
conclusions 

X 
Item: 

durant 
tot el 

desenvo-
lupament 

X 
Item: 

qualitat i 
novetat 

de 
l'aportació 

X 
Item: estat 

de l'art 

X 
Item: 

metodologia 
i eines 

  
X 

Item: 
contingut 

  

X 
Item: 

objectius i 
conclusions 

  

X 
Item: 

objectius i 
conclusions 

 

Les defenses davant dels tribunals s’han organitzat en 4 tribunals en primera convocatòria, 12 

tribunals en segona convocatòria i 2 tribunals extraordinaris. Els resultats han estat de 3 

excel·lents, 18 notables, 15 aprovats, 8 suspesos i 9 no presentat. La taxa d’èxit tot i estar per 

sota del 90% (81,82%), es pot considerar positiva tenint en compte les dificultats sobrevingudes 

vinculades a la covid-19. La valoració global del desenvolupament del TFG per part de tots els 

actors implicats (alumnat, tutors, mentors i membres de tribunal) ha estat notable, obtenint una 

puntuació de 8,9 a nivell d’opinió dels estudiants, tal i com es pot observar a la taula 14. Tot i les 

valoracions positives i el format innovador de preincubadora ENTI-Pro, que afegeix un valor 

diferencial al TFG, cal apreciar, però, que al mateix temps genera la necessitat d’actualitzar i 

millorar l’assignatura de manera constant.  

El curs 2019-2020, degut a la pandèmia per covid-19, l’assignatura de TFG ha hagut de fer les 

següents adaptacions: 

- Aplaçament de l’entrega de la memòria en format físic i per duplicat a Secretaria 

Acadèmica. 

- Excepcionalment, l’estudiant ha pogut sol·licitar presentar el TFG en una tercera 

convocatòria adreçant un correu electrònic al Coordinador del TFG i al Director de 

l’ensenyament abans del dia 20 de maig de 2020, acreditant circumstàncies per justificar-

ho.  

● En cas que la sol·licitud fos aprovada, l’estudiant renunciava a la primera i a la 

segona convocatòries, i s’acollia a una tercera convocatòria amb data límit 

d’entrega de la memòria el 25 de juliol, i defensava davant del tribunal a partir de 

la segona setmana de setembre. 

● Pels treballs amb forta vessant experimental o que requerien pràctiques de camp, 
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les dates límit per la tercera convocatòria eren el 25 d’octubre, per a l’entrega de 

la memòria, i a partir de la segona setmana de novembre, per a la defensa oral 

davant del tribunal. 

 

⮚ Resultats de l’aprenentatge assolits  

A ENTI-UB totes les titulacions de grau dissenyen 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 l’alumnat 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 en CAVJA. Aquestes competències estan repartides entre les 

diferents assignatures del pla d’estudis, mentre que el Treball Final de Grau i les Pràctiques 

Externes serveixen com a reforç per assegurar que els estudiants les assoleixen  i consoliden 

correctament 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 alumnat) considera que seria molt positiu allargar els estudis un quart any per poder 

desenvolupar amb més profunditat els continguts artístics i incrementar el nivell competencial 

especialment en aquesta àrea, tal i com ja es va informar en els informes de seguiment dels 

cursos anteriors. Per això, el centre ha estat treballant en la proposta de millora PM 1803 amb 

l’objectiu de presentar la memòria de reverificació del títol l’any 2021 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, però amb un increment d’assignatures artístiques, 

especialment en el darrer curs. 

En l’enllaç al pla d’estudis es posa de manifest que la informació relativa a les activitats i els 

criteris de valoració, a la qual es pot accedir a través de les guies docents de les assignatures, 

és exhaustiva. A més, en aquestes guies es pot constatar que el sistema d’avaluació de les 

assignatures permet certificar de manera fiable el grau d’assoliment de les competències de la 

titulació per part de l’alumnat, així com discriminar de manera fiable la qualitat dels 

aprenentatges. Tal com es posa de manifest en les esmentades guies, també aquí es pot trobar 

un nivell acceptable de diversificació d’activitats d’avaluació i de criteris d’avaluació que permet 

adaptar-se als requeriments de cadascuna de les assignatures del grau i a la diversitat 

d’estudiants i les seves necessitats. Per últim, també es pot constatar que el sistema d’avaluació 

s’alinea amb les metodologies docents emprades. 
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Val la pena fer notar que el centre docent articula mecanismes de coordinació docent 

(exposats entre d’altres al punt 1.4 de l’estàndard 1), 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/a, 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 (punt 6.1 de l’estàndard 6 i  evidència 3.1.5.l a 

Annexos estàndard 1). Aquestes sessions de treball, organitzades per l’equip de 

coordinació al llarg del curs, reuneixen el professorat implicat en les diferents àrees. Són 

unes sessions de gran utilitat que han generat adaptacions en els temaris per garantir el 

no solapament de continguts sense implicar modificacions de la memòria verificada.  

Quant a la valoració de les assignatures (taules 14 i 15), ha sigut generalment molt positiva amb 

puntuacions per sobre del 6,5 i una puntuació mitjana total de 7,27 sobre 10. Aquesta valoració 

posa de manifest un grau de satisfacció notable amb el desenvolupament de les diferents 

assignatures cursades al grau. Val la pena mencionar que fins a 9 assignatures de la titulació 

han augmentat en més d’1 punt la seva valoració respecte del curs anterior, destacant la de “Art 

i Arquitectura per al Disseny de Mapes”, que ha passat d’un 6,17 a un 9,24.  

En aquelles assignatures que reben un valoració per part de l’alumnat per sota de 5  o un 

percentatge de suspesos igual o superior al 30%, s’analitzen les enquestes, es valoren amb els 

delegats les causes i les propostes de millora que plantegen, i es realitzen reunions de 

coordinació amb el professorat per tal de dissenyar millores en base a les propostes de l’alumnat 

i aquelles que el propi PDI creu convenients. 

Taula 14. Resultats enquesta valoració assignatures 

 
Assignatura 

Nota mitjana 

 sobre les 5 preguntes 

1r.CAVJA 

Representació gràfica  7,65 

Teoria de la imatge  7,10 

Dinàmiques i motivadors pel producte digital  7,79 

Crònica i cronologia del producte digital (Història 
dels jocs) 7,77 

Projecció i implantació d'elements de Joc (Taller 
de disseny de jocs) 6,68 

Conceptes d'art modern  6,13 

Estètica del cinema  6,56 
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Escenografia digital en entorns 3D (Modelatge 3D) 9,01 

Disseny centrat en l'usuari/a  8,42 

Projecte I 8,57 

2n.CAVJA 

Art contemporani 6,27 

Història de l’Art 5,73 

Retícula i Jerarquia Gràfica 7,74 

Efectes Sonors en Videojocs i Produccions Digitals 6,84 

Mecàniques Bàsiques per a Experiències 
d’Entreteniment 

7,17 

Guió Interactiu en Entorns Transmèdia 9,16 

Llenguatges d’Alt Nivell per al Desenvolupament 
Interactiu 6,95 

Animació 3D Bàsica per a Actors Virtuals 8,44 

Dibuix per a Produccions Digitals 4,59 

Projecte II 1,48 

3r.CAVJA 

Animació 3D Avançada per Actors Virtuals 8,04 

Mecàniques Avançades per a Experiències 
d’Entreteniment 6,73 

Art i Arquitectura per al Disseny de Mapes 9,24 

Pràctiques externes - 

Treball Fi de Grau 8,29 

Optimització i Eficiència en Animació 3D 9,23 

Heurística i Experiència d'Ús Digital 7,43 

Tècniques d'Il·luminació en Entorns Virtuals 7,14 

Direcció artística - 

Guió Avançat per a Videojocs 7,33 

Nous Mitjans - 

 Projecte aplicat de videojocs - 

 Mapatge i Instal·lació Interactiva 6,2 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Taula 15. Resultats enquesta valoració assignatures 

GCAVJA 
Nota de mitjana Nota de mitjana Nota de mitjana Mitjana 

1r curs 2n curs 3r curs 2019-2020 

En general estic satisfet/a amb 
l’assignatura. 

7,32 6,40 8,06 7,26 

Les activitats formatives (classes 
magistrals, exercicis, seminaris, etc.) 
han estat adequades per aprofitar 
l’assignatura. 

7,62 6,38 8,07 7,35 
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Les activitats d’avaluació m'han 
semblat les adequades per valorar el 
meu aprenentatge. 

7,59 6,45 8,45 7,50 

Hi ha hagut correspondència entre la 
feina exigida i el nombre de crèdits 
de l'assignatura 

7,92 6,64 7,73 7,43 

El material d'estudi i de consulta 
proposat m'ha estat útil per a 
l'aprenentatge. 

7,42 6,29 6,62 6,78 

En l’adaptació de l’assignatura a la 
no presencialitat en el període 
d’incidència de la COVID-19, estic 
satisfet/a amb l’adaptació dels 
materials de suport 

7,45 4,88 6,38 6,24 

En l’adaptació de l’assignatura a la 
no presencialitat en el període 
d’incidència de la COVID-19, el 
volum de treball adaptat és coherent 
i proporcionat als crèdits de 
l'assignatura 

7,96 5,50 7,46 6,97 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

En funció dels resultats del curs 2018-2019, s’ha treballat en 5 assignatures (“Conceptes d'art 

modern”, “Art contemporani”, “Heurística i Experiència d'Ús Digital”, “Tècniques d'Il·luminació en 

Entorns Virtuals” i “Guió Avançat per a Videojocs”) plantejant variacions en la metodologia i el 

sistema d’avaluació, en alguns casos, i substituint els docents, en d’altres. A continuació es 

mostra, per assignatures, les propostes, suggeriments i queixes i les mesures correctores en les 

quals va treballar la direcció del grau. 

Taula 22. Seguiment accions de millora en assignatures 2018-2019. 

Assignatura 
Propostes, queixes, 

reclamacions i suggeriments 
Solució i implementació o 

justificació 

Conceptes d’art modern Elevat pes teòric 

S'han combinat els conceptes 
teòrics amb altres activitats més 
pràctiques. En aquesta línia, s'ha 
treballat la introducció de la realitat 
virtual per visualitzar/aplicar els 
continguts teòrics impartits  

Art contemporani 

Elevat pes teòric (especialment 
tenint en compte que és una 
assignatura de segon semestre del 
tercer curs) 

S'han combinat conceptes teòrics 
amb altres més pràctics, treballant 
l'aplicació dels coneixements 
teòrics a través de l’ús de conceptes 
de modelat 3D i texturització 

Heurística i Experiència 
d’Ús Digital 

Reorientació del professorat de 
l’assignatura 

S’ha incorporat una nova 
professora, Núria Salarich, 
il·lustradora i enginyera multimèdia 
amb àmplia experiència 
professional en l’àmbit del disseny 
d’interfícies d’usuari 
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Tècniques d’Il·luminació 
en Entorns Virtuals 

Reorientació del professorat de 
l’assignatura 

S’ha incorporat una nova 
professora, Victoria Martin 
Madurga, llicenciada en Belles Arts 
i graduada en Música amb àmplia 
experiència en el disseny d’espais i 
escenaris, així com en el disseny 
sonor i musical 

Guió Avançat per a 
Videojocs 

Necessitat d’incorporar un segon 
professor a l’assignatura per 
millorar-ne la seva gestió 

S’ha incorporat un nou professor 
per agilitzar la docència i la gestió 
ordinària de l’assignatura durant el 
semestre 

Respecte el curs 2018-2019, aquest curs 2019-2020, l’augment del nivell de satisfacció de 

l’alumnat vers el professorat i les assignatures esmentades ha estat molt significatiu, superant el 

6 en tots els casos i, majoritàriament, amb valoracions per sobre de 7. En aquest sentit són 

especialment destacables les millores que han sofert les assignatures de “Tècniques 

d'Il·luminació en Entorns Virtuals” (que ha crescut d’un 2,40 a un 7,14), “Heurística i Experiència 

d’Ús Digital” (que ha passat d’un 4,48 a un 7,43) i “Guió Avançat per a Videojocs” (que ha 

incrementat la puntuació d’un 4,77 a un 7,33). 

En base a l’anàlisi realitzat el curs 2019-2020, només les matèries “Dibuix per a Produccions 

Digitals” i “Projecte II” han rebut una puntuació per sota del 5. La direcció del Grau en CAVJA es 

compromet a treballar amb el professorat implicat i l’Equip de direcció per tal de desenvolupar 

les propostes d’accions de millora descrites en la següent taula. 

Taula 23. Accions de millora en assignatures 2019-2020 del Grau en Creació Artística per a 

Videojocs i Jocs Aplicats.  

Assignatura 
Propostes, queixes, 

reclamacions i suggeriments 
Solució i implementació o 

Justificació 

Dibuix per a Produccions Digitals 

L’assignatura es considera ben 
dissenyada i no s’ha identificat 
cap aspecte de millora concret a 
través de les reunions de 
delegats 

Donada la falta de queixes o 
propostes concretes en relació 
amb l’assignatura, així com 
l’excepcionalitat del curs 2019-
2020, en el qual les 
assignatures de segon 
semestre van haver d’adaptar-
se de forma sobrevinguda a la 
no presencialitat, considerem 
prudent seguir analitzant les 
valoracions de l’alumnat els 
propers cursos per confirmar la 
necessitat de millores 
concretes 

Projecte II 
L’alumnat ha reclamat un 
increment de la part artística en 
l’avaluació de l’assignatura  

El curs 2020-2021 s’ha realitzat 
un ajustament a la rúbrica 
d’avaluació de l’assignatura 
per atribuir més pes a la part 
artística 
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Pel que fa a la opinió de l’alumnat amb les activitats d’avaluació de les assignatures (taula 15 i 

evidència 3.3.5) els estudiants consideren que són adequades per valorar el seu aprenentatge 

amb un valor mig de 7,76 sobre 10. Les assignatures en les què és més complicat que l’alumnat 

faci una valoració del sistema d’avaluació són les assignatures de “Direcció Artística”, “Nous 

Mitjans” i “Pràctiques Externes”. 

Globalment, les enquestes per assignatures i docents les han contestat com a màxim un 66% de 

l’alumnat (taula 7.1); hi ha diferències entre cursos i semestres, tal com s’ha exposat en 

l’estàndard 3, relacionades sobretot amb la mida dels grups i amb la possibilitat o no de respondre 

les enquestes dins de l’aula degut a les mesures imposades per la covid-19. Tots aquests 

resultats són consultables a l’apartat “Taules i gràfics ENTI” del curs 2019-2020 dins el web de 

Qualitat d’ENTI-UB. En general les dades extretes 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.  

A nivell de professorat, l’opinió exposada en els claustres i reunions de coordinació posa de 

manifest que el col·lectiu considera que s’ha desplegat i coordinat adequadament el GCAVJA 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. 

‐ Adaptació de la docència a la situació de pandèmia per covid-19. 

‐ Adaptació de l’avaluació a la situació de pandèmia per covid-19. 

Així mateix, si bé el professorat es mostra satisfet amb el nivell assolit pels estudiants graduats 

en el Grau en CAVJA, es considera molt convenient passar el grau de 180 a 240 ECTS i de 3 a 

4 anys per millorar el nivell formatiu assolit per l’alumnat i dotar-los de coneixements i habilitats 

més específics en l’àmbit del disseny. 

També hem de tenir en compte els resultats obtinguts a través de l’Enquesta satisfacció dels 

graduats i graduades de les universitats catalanes 2020 realitzada per AQU (evidència 3.6.13), 

en la qual el Grau en CAVJA ha participat per primera vegada. Les dades no es mostren de 

manera pública, ja que l’error mostral és alt. Tot i així, el centre ha pogut tenir accés als resultats, 

que es valoren a continuació. L’alumnat ja graduat s’ha mostra satisfet amb el professorat, la 

metodologia docent, els sistemes d’avaluació i el volum de treball. En canvi, considera que la 

coordinació de les assignatures, el pla d’estudis i la tutorització podrien millorar. Pel que fa al 

suport a l’alumnat, la puntuació assignada als serveis de suport a l’estudiant és notable (7,1) i es 
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troba 1 punt per sobre de la mitjana dels graus en l’àmbit del Disseny. Quant als resultats 

acadèmics, els enquestats s’han mostrat satisfets amb el desenvolupament del TFG, les 

habilitats comunicatives, i les capacitats professionals i personals adquirides al llarg de la 

titulació. La mobilitat i les Pràctiques Externes han rebut puntuacions poc positives, la qual cosa 

considerem que es relaciona directament amb la pandèmia per covid-19, que ha tingut un 

impacte especialment destacable en aquests aspectes per les restriccions de mobilitat i 

presencialitat als llocs de treball que ha implicat. Per últim, destacar que més d’un 80% de 

l’alumnat enquestat afirma que tornaria a cursar la mateixa titulació.  

Tenint en compte l’excepcionalitat del darrer curs i el fet que els resultats estan condicionats per 

un alt error mostral, el centre considera prudent continuar fent un seguiment exhaustiu de les 

dades els propers cursos per comprovar quina és la seva tendència i valorar la incorporació de 

noves propostes de millora, en cas que es consideri necessari. 

L’estructura del pla d’estudis és adequada, ja que garanteix un equilibri entre l’Art, els Referents 

en Disseny de l’Entreteniment, l’Expressió Artística, les Mecàniques i Elements de joc, l’Art 

Digital, la Implementació i Arquitectura del Sistema d’Entreteniment, i els Projectes i la Gestió 

Digital, amb una certa dosi d’Història, Psicologia, Comunicació i Informàtica. Totes les 

assignatures estan connectades amb el desenvolupament de negoci posterior i tenen connexió 

amb el mercat laboral i la situació d’ocupabilitat real del sector. Això permet garantir l’assoliment 

de les competències, com es posa de manifest en els resultats obtinguts en les diferents proves 

d’avaluació i en l’opinió de l'alumnat i el professorat. La introducció de les diferents propostes de 

millora al llarg dels quatre primers anys d’implantació del grau han optimitzat el seu 

desenvolupament i l'ha fet adequat als criteris de les empreses que han de contractar els nostres 

titulats. 

Cal tenir en la mateixa consideració l’esforç, l’organització i l’avaluació del TFG, que es realitza 

seguint l’innovador sistema de preincubació ENTI-Pro, que garanteix l'aprenentatge de 

competències toves (soft skills) de gestió i comercials, alhora que permet treballar en grup les 

propostes per tal d’emular els rols que s'empren a la indústria del videojoc i fer-ho amb garanties, 

mitjançant tutories dutes a terme per professorat professional i expert en el sector. 

Per tant i com a conclusió, el nivell de satisfacció quant a la implantació de la titulació és alt. 

Finalment, esmentar que la UB està treballant per tal d’avançar en el procés d’assoliment i 

d’acreditació́ del nivell B2 de llengua estrangera per part dels seus graduats. Per aquest motiu, 

el Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística va elaborar l’“Informe sobre les actuacions 

efectuades a la UB sobre l’acreditació del nivell B2 en una tercera llengua“ (març 2017)”. Aquest 

document recull, entre altres, els resultats d’una prova diagnòstica que es va realitzar als 

estudiants de nou accés del curs 2014-2015 consistent en la realització́ de proves de nivell i 
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enquestes per tal d’ajudar a l’estudiant a ubicar-se en el seu nivell, a l’hora que permetia a la 

facultat o centre conèixer el nivell d’idiomes dels seus estudiants. Aquest informe recull també la 

relació d’ajuts per a fer cursos de terceres llengües en l’escola d’idiomes moderns de la UB, entre 

altres informacions d’interès. Al web http://www.ub.edu/benvinguda/acreditacio.html  la UB posa 

a l’abast recursos per assolir de l’acreditació de la tercera llengua. 

ENTI-UB, coneixedor del fet que l’idioma de la indústria del videojoc és l’anglès, està treballant 

per avançar en el procés d’assoliment i acreditació́ de llengua estrangera per part dels seus 

graduats. Les principals assignatures que utilitzen l’anglès en la docència són: “Projectes II”, 

“Llenguatges d’alt nivell per al desenvolupament interactiu”, “Art contemporani”, “Efectes sonors 

en videojocs i produccions digitals” i “Direcció Artística”. El professorat que imparteix aquestes 

assignatures té l’anglès com a materna o principal per garantir una docència de qualitat. A més, 

l’estudiant té la possibilitat de fer tot el Treball Final de Grau (TFG) en anglès. El curs 2019-2020 

3 persones varen desenvolupar el TFG íntegrament en anglès. 

 

6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són 

adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultat de l’aprenentatge 

previstos.  

⮚ Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida dels grups 

Les metodologies docents esmentades en la memòria de verificació del grau, s’han implantant 

sense modificacions. Són metodologies variades, i s’han aplicat en cada una de les diferents 

assignatures, adaptant-se o ajustant-se al màxim als requeriments i les particularitats de cada 

una d’elles tenint en compte el criteri del professorat a l’hora d’impartir-les. 

D’una banda, hi ha assignatures que són més teòriques i que es realitzen principalment a través 

de la metodologia docent de classes magistrals, conferències, resolució de problemes i atenció 

personalitzada (tutorització). D’altra banda, també hi ha d’altres assignatures més pràctiques i 

d’aplicació que, sense menystenir el pes teòric impartit a través de les sessions magistrals, donen 

més pes a una docència basada en la resolució de problemes, les carpetes d’aprenentatge i els 

laboratoris de problemes. Independentment de si les assignatures tenen un caire més teòric o 

més pràctic, totes elles utilitzen diferents metodologies amb l’objectiu de dinamitzar les classes 

presencials. Per exemple, les assignatures pròpiament de projectes i d’altres de gran interès 

professionalitzador (Projecte I, Projecte II, Projecte aplicat de videojocs) utilitzen com a 

metodologia principal l’elaboració de projectes i les activitats pràctiques. En les de contingut 

artístic (Representació Gràfica, Art Digital 2D, Direcció artística, etc.), s’empra principalment una 

metodologia a través de la realització d’una carpeta d'aprenentatge. 
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L’avaluació ha estat establerta en les guies docents, i prèviament prevista en la memòria de 

verificació. Aquesta s’ha realitzat a través de treballs (memòries, projectes, carpetes 

d’aprenentatge, etc.), proves orals a l’aula (presentacions, exposicions, entrevistes, etc.) i proves 

escrites (preguntes tipus test, preguntes on l’alumnat ha de desenvolupar un tema i/o resoldre 

activitats pràctiques, etc.). A més, tal i com també es contempla a la memòria de verificació del 

grau, totes les tasques d’avaluació han estat dins dels paràmetres màxims i mínims, de manera 

que cap prova avaluativa ha representat més del 60% de l’avaluació total de l’assignatura. Cada 

una de les assignatures ha posat a l’abast de l’alumnat diferents proves o tasques de naturalesa 

diversa. L’augment del volum d’activitats formatives i sistemes d’avaluació respecte a l’anterior 

sistema universitari, afavoreix un aprenentatge continu per part de l’alumnat i permet a l’estudiant 

demostrar haver assolit les competències descrites en les diferents assignatures, garantint així 

el respecte i l’atenció a la diversitat d’estudiants i les seves necessitats. 

A ENTI-UB l’avaluació es realitza segons un dels dos itineraris planificats: avaluació continuada 

o avaluació única. L'avaluació continuada és el mètode d'avaluació per defecte i consisteix en el 

recull d'un seguit d'evidències d'aprenentatge, exercicis, problemes, exàmens, etc., al llarg del 

semestre. Si l'estudiant així ho vol, pot renunciar a l'avaluació continuada i optar per l'avaluació 

única, descrita a la guia de l’assignatura. Les especificitats de les evidències d'avaluació es 

recullen al pla docent de l'assignatura i estan disponibles a través de la pàgina web d’ENTI-UB. 

A l’evidència 3.6.2. es poden consultar les metodologies docents, el sistema d’avaluació i les 

activitats incorporades en cada una de les assignatures del grau. 

En les guies docents (fitxes) i en les taules 21 i 22 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, que es corresponen amb les necessitats dels resultats d’aprenentatge de cada 

assignatura. A més, també es pot corroborar que el sistema d’avaluació s’alinea amb les 

metodologies docents emprades. 

 
Taula 21. Llista de competències de la titulació de GCAVJA 
 

Llistat de competències de la titulació (perfil de formació) 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  
BÁSICAS: 
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de 

la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de 
texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio. 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica 
o ética. 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomia. 

 
COMPETENCIAS 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. 
 

Taula 22. Relació de competències bàsiques i generals adquirides i avaluades en les diferents 
matèries del Grau en CAVJA. 

  COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

COMPETENCIAS 
GENERALES 

TIPO MATERIA 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Materias básicas 

Arte √   √     √  

Expresión Artística   √ √    √    

Historia   √   √     

Psicología  √       √  

Comunicación    √   √    
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Expresión gráfica √        √  

Informática     √  √    

Arte digital Arte digital  √   √  √   √ 

Diseño de Experiencias 
de Entretenimiento 

Referentes en Diseño del 
Entretenimiento 

  √   √     

Mecánicas y Elementos de Juego  √       √  

Implementación y Arquitectura del 
Sistema de Entretenimiento 

    √   √  √ 

Gestión y producción 
digital 

Proyectos y gestión digital √    √   √ √  

Optativas 

Complementos de arte digital  √   √  √   √ 

Complementos de Expresión Artística    √    √   

Complementos de comunicación    √   √    

Complementos de tecnología digital     √  √    

Prácticas externas Prácticas externas  √   √   √ √ √ 

Trabajo fin de grado Trabajo fin de grado √ √ √    √   √ 

 

 

⮚ Orientacions i documentació de la UB i el centre davant la crisi per la covid-19 el curs 
2019-2020 

La situació d’excepcionalitat generada per la crisis sanitària per la covid-19 ha tingut en el segon 

semestre del curs 2019-2020 un impacte enorme en el desenvolupament de l’activitat acadèmica 

des que la Generalitat de Catalunya va acordar la suspensió de la docència presencial a les 

universitats públiques catalanes, posteriorment ratificada per l’Estat amb el Reial decret 

463/2020, de 14 de març. S’establia, així mateix, que durant el període de suspensió es 

mantinguessin les activitats educatives a través de les modalitats no presencials, sempre que fos 

possible. Davant d’aquesta situació, tant la UB com els centres adscrits han buscat alternatives 

per garantir la docència ja planificada tant com fos possible, posant a l’abast de l’alumnat i el 

professorat els recursos i l’atenció necessaris en el procés d’aprenentatge. 

En aquest context la Universitat ha elaborat diversos documents d’orientacions, ha realitzat tot 

un recull de diferents eines de suport als docents, ha establert recomanacions i recursos per a 

l’avaluació no presencials i ha elaborat les Directrius generals de funcionament de la docència i 

l’avaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi de la Covid-19 (evidència 3.6.1.). A més, la UB 

ha creat l’espai web https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/ per recollir els 

documents oficials, les informacions i notícies més rellevant sobre la covid-19 i la Institució 

Universitària perquè tota la comunitat universitària estigués ben informada.  

Així mateix, cada centre ha dissenyat el seu propi pla d’actuació atenent les característiques 

específiques dels seus ensenyaments i ha treballar per garantir que el seu professorat i el seu 

alumnat estiguessin informats dels detalls concrets del suport a la docència i l’aprenentatge de 

forma no presencial. En aquest sentit, prenent com a referència els documents oficials més 

importants, les directrius de la UB i les eines a disposició dels centres, ENTI-UB  ha fet 
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adaptacions als dissenys de les assignatures afectades. Concretament, el professorat ha 

complimentat un annex a la guia de l’assignatura, detallant les adaptacions incorporades en 

relació a les activitats, l’avaluació, la tutoria i la comunicació (evidències 3.6.2). A més, el centre 

ha redactat els documents Normativa de funcionament intern d’adaptació a la Covid-19 (curs 

2019-2020) i Normativa de funcionament intern d’adaptació a la Covid-19 (curs 2019-2020) 

Annex_ExàmensOnline (evidència 3.5.14) per adaptar la docència i la logística de les activitats 

avaluatives i no avaluatives a la situació de pandèmia i confinament perllongat.  

Durant tot el període de pandèmia la Direcció de cada un dels graus ha realitzat reunions de 

seguiment periòdiques (setmanals o quinzenals) amb el PDI i l’alumnat per valorar el 

desenvolupament de la docència i plantejar les millores necessàries per garantir-ne la seva 

eficiència i qualitat. Un cop finalitzat el semestre, la valoració general per part del centre i dels 

estudiants (a partir de la valoració dels delegats en les reunions amb la direcció i la coordinació 

d’estudis, així com els resultats de les enquestes il·lustrats a la taula 6.2) a les adaptacions 

realitzades és positiva.   

 

6.3 Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques 

de la titulació.  

⮚ Resultats globals del Grau en CAVJA 

Un altre dels aspectes sobre el qual el centre realitza un seguiment és la taxa de rendiment de 

les diferents assignatures. Respecte aquesta taxa, il·lustrada a la taula 16, observem que la 

mitjana és notable (84,44%) i ha augmentat gairebé 2 punts respecte el curs precedent. Aquesta 

xifra indica que els estudiants matriculats es presenten a les activitats d’avaluació i que, a més, 

ho fan amb un nivell de preparació adient per superar les assignatures. En relació als resultats 

sobre la taxa d’èxit (crèdits superats/crèdits presentats) se situa en una mitjana excel·lent 

(91,56%), una puntuació molt superior al 80% previst en la memòria de verificació, aspecte que 

posa de manifest el treball continu de l’alumnat realitzat al llarg del curs i la qualitat del mateix. 

Taula 16. Indicadors de resultats acadèmics 

Titulació Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

      Grau en CAVJA 

Titulats - - 36 40 

Taxa de rendiment 
acadèmic 

90,58% 85,44% 82,28% 84,44% 

Taxa de rendiment 
acadèmic a 1r curs 

90,58% 82,33% 76,03% 80,34% 

Taxa d’abandonament - - 15,00% 17,36% 

Taxa d'abandonament a 1r - - 23,75% 26,03% 

Taxa d'èxit - - 94,26% 91,56% 
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Taxa de graduació en t   - - 45,00% 30,14% 

Taxa de graduació en t+1 - - - 66,25% 

Taxa d’eficiència - - 99,71% 94,27% 

Durada mitjana dels estudis - - 3 anys 3,40 anys 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Pel que fa a taxa de graduació en t és baixa (30,14%), però la taxa de graduació en t+1 és bona 

(66,25%) i supera el 60% previst en la memòria de verificació. Aquesta dada es correlaciona amb 

la durada mitjana dels estudis, que és de 3,40 anys, i evidencia que una part significativa de 

l’alumnat del Grau en CAVJA, realitza la titulació amb una durada superior als 3 anys establerts. 

Una possible explicació d’aquesta taxa de graduació, la podem situar en les particulars 

circumstàncies personals del nostre alumnat i en les característiques del mercat de treball actual. 

Una part dels estudiants d’ENTI-UB compaginen la feina i els estudis i, en altres casos, estan 

buscant feina de forma activa. També hem de tenir present que la nota d’accés a la universitat 

d’un percentatge important dels estudiants del GCAVJA no és gaire elevada, essent 

majoritàriament d’entre 6 i 7. D’altra banda, la taxa d’abandonament (17,36%) es troba dins els 

límits previstos en la memòria de verificació del grau (20%) i és positiva respecte la taxa 

d’abandonament d’altres graus universitaris de l’àmbit del disseny. 

La taxa d’eficiència és excel·lent (94,27%) i es troba molt per sobre del 80% previst en la memòria 

de verificació, posant de manifesta la qualitat del treball dut a terme pels estudiants graduats en 

CAVJA aquestes dues primeres promocions. 

 

⮚ Resultats globals de primer curs del Grau en CAVJA 

Quant als resultats específics de primer curs (taula 17), observem que la taxa d’abandonament 

ha augmentat lleugerament respecte el curs 2018-2019 i es manté en valors acceptables tenint 

en compte que el GCAVJA és un ensenyament de nova incorporació al Sistema Universitari 

Català (SUC). La taxa de presentats també ha incrementat, situant-se en la  segona més alta 

des del primer any d’impartició del grau. En canvi, les taxes d’èxit i rendiment han disminuït 

lleugerament aquest darrer curs però, considerant les circumstàncies excepcionals causades per 

la covid-19, sembla prudent esperar a fer una valoració el propers cursos per comprovar si la 

tendència es manté.  
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Taula 17. Resultats globals del primer curs 

GCAVJA 16-17 17-18 18-19 19-20 

Taxa d’abandonament  - - 23,75% 26,03% 

Taxa de presentats  94,62% 90,08% 87,23% 93,27% 

Taxa d’èxit  95,69% 95,16% 94,26% 86,51% 

Taxa de rendiment 90,58% 85,46% 82,28% 80,34% 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

 

⮚ Resultats de les assignatures dels diferents cursos dels Graus en CAVJA 

Analitzant assignatura per assignatura (taules 18, 19 i 20), podem comprovar que hi ha diverses 

assignatures que assoleixen un 100% d’èxit: “Projecció i implantació d'elements de Joc (Taller 

de disseny de jocs)” de primer curs; “Història de l’Art” de segon curs; i “Mecàniques Avançades 

per a Experiències d’Entreteniment”, “Pràctiques Externes”, “Guió Avançat per a Videojocs” i 

“Nous Mitjans” de tercer curs. En l’altre extrem trobem algunes assignatures amb una taxa d’èxit 

inferior al 80%, totes elles de primer curs de CAVJA: “Dinàmiques i motivadors pel producte 

digital”, “Estètica del cinema” i “Projecte I”.  Es constata la dificultat de la incorporació de l’alumnat 

a la universitat, tot i el desenvolupament, seguiment i avaluació constant que realitza el centre 

sobre les assignatures, així com les accions d’acompanyament (PAT) desenvolupades pel 

centre. En aquest sentit, una de les mesures específiques implantada a primer curs consisteix 

en que ENTI-UB ofereix classes de repàs (mínim de 2 hores setmanals per assignatura) gratuïtes 

per millorar el seguiment de dues assignatures de primer curs (“Representació gràfica” i “Retícula 

i Jerarquia Gràfica”), les quals han obtingut unes taxes d’èxit excel·lents (96,43% i 97,37%, 

respectivament), que demostren l’eficàcia de l’acció.  

Un dels aspectes sobre el qual el centre realitza un seguiment exhaustiu és la taxa de rendiment 

de les diferents assignatures. En aquelles assignatures amb un percentatge de suspesos igual o 

superior al 30%, ENTI-UB, a part d’analitzar les enquestes i valorar amb els delegats les causes 

i les propostes de millora que plantegen des de la perspectiva de l’alumnat, realitza reunions de 

coordinació amb el professorat, on s’estableix el disseny de millores que es podrien introduir a 

l’assignatura, en base a les propostes de l’alumnat i aquelles que el propi PDI creu que poden 

afavorir el rendiment acadèmic dels estudiants.  

El curs 2019-2020 les úniques assignatures que, tot i trobar-se en valors dintre de la normalitat i 

molt propers al 70% en la taxa de rendiment, s’han situat per sota d’aquest llindar són “Estètica 

del cinema” (66,67%) i “Treball de Fi de Grau” (67,92%). Cal destacar que ambdues assignatures 

s’imparteixen durant el segon semestre i, per aquest motiu, es van veure afectades per les 

adaptacions sobrevingudes a la no presencialitat a causa de la pandèmia de covid-19. A més a 
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més, l’assignatura ”Estètica del cinema”, tot i cursar-se a primer curs, té una part força tècnica 

que pot resultar complicada per als estudiants. En aquest sentit, el centre valorarà l’evolució de 

l’opinió de l’alumnat i els seus resultats per comprovar si podria ser necessari introduir-la dins la 

mesura de sessions de repàs que ja s’està aplicant de forma efectiva en altres assignatures de 

primer. D’altra banda, el Treball de Fi de Grau és una assignatura exigent, en la qual els 

estudiants han de demostrar haver adquirit tots els coneixements i competències impartits al llarg 

de la titulació. Aquest any hi ha hagut un augment significatiu d’estudiants no presentats (9), que 

ha afectat de forma negativa la taxa de rendiment, mentre que la taxa d’èxit ha sigut notable 

(81,82%). Principalment els estudiants que no s’han presentat havien escollit realitzar el treball 

de forma individual en la modalitat de temàtica lliure, tot i que la Coordinació de l’assignatura 

aconsella el format d’incubadora (Vertical Slice), que es fa per defecte en grup, simulant un equip 

de treball propi de les empreses del sector dels videojocs i l’entreteniment. S’entén que, en part, 

aquesta decisió ha estat condicionada per les restriccions de mobilitat i presencialitat a les aules 

durant el segon semestre del curs, que han pogut fer considerar a l’alumnat que la realització del 

treball de forma individual seria organitzativament més senzilla. Aquesta mateixa circumstància 

pot haver propiciat una disminució en la dedicació constant que requereix el treball, arribant al 

final del període sense haver completat la feina. Per evitar aquesta situació, el curs 2020-2021 

s’ha incorporat una preentrega de la memòria el mes de març pels estudiants que escullen la 

modalitat de temàtica lliure, que incorpora una rúbrica d’autoavaluació (evidència 3.6.15). 

Tot i que la majoria d’assignatures han obtingut una valoració notable o acceptable i una taxa de 

rendiment en les assignatures força bona, el centre està implantant diverses accions per millorar-

ne la qualitat, el seguiment i la potencialitat professionalitzadora i de recerca (propostes de millora 

PM 1901, PM 1902 i PM 1903 desenvolupades a l’estàndard 1).  

Taula 18. Resultats enquesta valoració assignatures 1r curs CAVJA 

  
Representació 

gràfica  

Teoria 
de la 

imatge  

Dinàmiques i 
motivadors 

pel producte 
digital  

Crònica i 
cronologia del 

producte 
digital (Història 

dels jocs) 

Projecció i 
implantació 

d'elements de 
Joc (Taller de 

disseny de jocs) 

Conceptes 
d'art 

modern  

Estètica 
del 

cinema  

Escenografia 
digital en 
entorns 

3D (Modelatge 
3D) 

Disseny 
centrat 

en 
l'usuari/a  

Projecte 
I 

Reconeixements 
9,00 10,00 2,00 3,00 1,00 0,00 1,00 8,00 2,00 5,00 

NP 6,00 1,00 0,00 0,00 4,00 5,00 4,00 2,00 0,00 1,00 

Suspesos 1,00 4,00 10,00 4,00 0,00 1,00 8,00 2,00 7,00 8,00 

Aprovats 8,00 11,00 25,00 9,00 13,00 10,00 18,00 7,00 8,00 15,00 

Notables 19,00 13,00 3,00 22,00 18,00 13,00 6,00 10,00 11,00 11,00 

Excelents 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 6,00 0,00 4,00 8,00 0,00 

MH 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

TOTAL 43,00 40,00 40,00 39,00 38,00 36,00 37,00 34,00 37,00 40,00 
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Total sense 
Reconeixements 

34,00 30,00 38,00 36,00 37,00 36,00 36,00 26,00 35,00 35,00 

Total presentats 28,00 29,00 38,00 36,00 33,00 31,00 32,00 24,00 35,00 34,00 

Aprovats 27,00 25,00 28,00 32,00 33,00 30,00 24,00 22,00 28,00 26,00 

Taxa de 
rendiment 

79,41% 83,33% 73,68% 88,89% 89,19% 83,33% 66,67% 84,62% 80,00% 74,29% 

Tàxa d'exit 96,43% 86,21% 73,68% 88,89% 100,00% 96,77% 75,00% 91,67% 80,00% 76,47% 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Taula 19. Resultats enquesta valoració assignatures 2n curs CAVJA 

  
Art 

contemporani 
Història 
de l’Art 

Retícula i 
Jerarquia 
Gràfica 

Efectes 
Sonors en 
Videojocs i 

Produccions 
Digitals 

Mecàniques 
Bàsiques per a 
Experiències 

d’Entreteniment 

Guió 
Interactiu 

en Entorns 
Transmèdia 

Llenguatges d’Alt 
Nivell per al 

Desenvolupament 
Interactiu 

Animació 
3D Bàsica 

per a 
Actors 
Virtuals 

Dibuix per a 
Produccions 

Digitals 

Projecte 
II 

Reconeixements 
0,00 1,00 9,00 0,00 9,00 3,00 9,00 9,00 0,00 9,00 

NP 0,00 1,00 1,00 3,00 4,00 0,00 0,00 2,00 10,00 5,00 

Suspesos 1,00 0,00 1,00 7,00 2,00 1,00 4,00 1,00 8,00 8,00 

Aprovats 35,00 25,00 19,00 11,00 15,00 28,00 7,00 29,00 37,00 29,00 

Notables 31,00 19,00 17,00 28,00 14,00 16,00 23,00 8,00 8,00 6,00 

Excelents 1,00 2,00 0,00 0,00 4,00 2,00 2,00 0,00 1,00 3,00 

MH 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 68,00 49,00 48,00 51,00 48,00 50,00 47,00 49,00 64,00 60,00 

Total sense 
Reconeixements 

68,00 48,00 39,00 51,00 39,00 47,00 38,00 40,00 64,00 51,00 

Total presentats 68,00 47,00 38,00 48,00 35,00 47,00 38,00 38,00 54,00 46,00 

Aprovats 67,00 47,00 37,00 41,00 33,00 46,00 34,00 37,00 46,00 38,00 

Taxa de 
rendiment 

98,53% 97,92% 94,87% 80,39% 84,62% 97,87% 89,47% 92,50% 71,88% 74,51% 

Tàxa d'exit 98,53% 100,00% 97,37% 85,42% 94,29% 97,87% 89,47% 97,37% 85,19% 82,61% 
 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

Taula 20. Resultats enquesta valoració assignatures 3r curs CAVJA 

  

Animac
ió 3D 

Avança
da per 
Actors 
Virtuals 

Mecàniqu
es 

Avançad
es per a 
Experièn

cies 
d’Entrete
niment 

Art i 
Arquitect
ura per al 
Disseny 

de Mapes 

Pràctiq
ues 

externe
s 

Treball 
Fi de 
Grau 

Optimit
zació i 

Eficiènc
ia en 

Animac
ió 3D 

Heurísti
ca i 

Experiè
ncia 
d'Ús 

Digital 

Tècniq
ues 

d'Il·lumi
nació 

en 
Entorns 
Virtuals 

Direcció 
artística 

Guió 
Avançat 

per a 
Videojocs 

Nous 
Mitjans 

Mapatge i 
Instal·laci

ó 
Interactiv

a 

Projecte 
Aplicat de 
Videojocs 

Reconeixe
ments 

0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NP 0,00 5,00 7,00 5,00 9,00 4,00 5,00 7,00 6,00 0,00 2,00 4,00 2,00 
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Suspesos 6,00 0,00 4,00 0,00 8,00 7,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovats 43,00 15,00 22,00 9,00 15,00 18,00 20,00 14,00 9,00 10,00 1,00 0,00 4,00 

Notables 8,00 30,00 21,00 18,00 18,00 16,00 26,00 23,00 16,00 7,00 10,00 9,00 20,00 

Excelents 0,00 2,00 2,00 9,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 0,00 3,00 3,00 1,00 

MH 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

TOTAL 57,00 54,00 56,00 47,00 53,00 49,00 55,00 49,00 33,00 17,00 17,00 16,00 27,00 

Total sense 
Reconeixe

ments 
57,00 54,00 56,00 41,00 53,00 49,00 55,00 49,00 33,00 17,00 17,00 16,00 27,00 

Total 
presentats 57,00 49,00 49,00 36,00 44,00 45,00 50,00 42,00 27,00 17,00 15,00 12,00 25,00 

Aprovats 51,00 49,00 45,00 36,00 36,00 38,00 49,00 41,00 26,00 17,00 15,00 12,00 25,00 

Taxa de 
rendiment 

89,47% 90,74% 80,36% 87,80% 67,92% 77,55% 89,09% 83,67% 78,79% 100,00% 88,24% 75,00% 92,59% 

Tàxa d'exit 
89,47% 100,00% 91,84% 

100,00
% 81,82% 84,44% 98,00% 97,62% 96,30% 100,00% 

100,00
% 100,00% 100,00% 

 
Data informe: 4-12-2020 
Font: Càlculs propis 

 

6.4 Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 

característiques de la titulació. 

Tal i com s’ha esmentat en l’apartat 5.1 de l’estàndard 5, ENTI-UB encara no participa, mitjançant 

el conveni amb la UB i AQU, a l’estudi d’inserció dels titulats al món laboral, ja que el curs 2019-

2020 tot just s’ha graduat la segona promoció del Grau en CAVJA i la quarta del Grau en CDI. 

Per aquest motiu, el centre ha realitzat una enquesta pròpia per aconseguir l’opinió dels graduats 

i graduades de les diferents titulacions en la relació a la seva inserció laboral (evidència 3.6.14). 

Malgrat que la participació de l’alumnat en l’enquesta no és gaire elevat i resta validesa als 

resultats, s’observa que el 71,43% dels ex-estudiants enquestats estan en situació d’ocupació, 

un 77,14% dels quals van aconseguir la seva primera feina durant l’any posterior a la seva 

graduació. Pel que fa a les vies d’accés a aquesta primera feina, les pràctiques o serveis 

universitaris (28,57%), la iniciativa de creació pròpia (20%) i els contactes (20%) han estat les 

més mencionades.  

Actualment la major part dels enquestats treballa per compte aliè (74,29%) i a temps complert 

(65,71%), si bé considerem rellevant destacar el 25,71% de persones que han emprès el seu 

propi projecte o empresa. La satisfacció general amb la feina (contingut, possibilitats de millora, 

retribució, etc.) és força positiva, amb una puntuació mitjana de 6,80 sobre 10. Pel que fa a la 

utilitat de la formació teòrica i pràctica rebuda al llarg de la titulació, les puntuacions obtingudes 

són positives, amb un 5,37 sobre 10 de mitjana.  
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En el cas específic del Grau en CAVJA, cal tenir en compte el percentatge d’estudiants que 

aconsegueix feina en menys d’un any després de finalitzar el grau (53,85%). Un altre aspecte 

rellevant de l’estudi és que les persones enquestades consideren millorables els continguts 

teòrics i pràctics impartits en la titulació. Aquesta qüestió coincideix amb la necessitat expressada 

pel professorat d’ampliar la part artística del pla d’estudis, en la línia de la PM 1803, així com 

amb la valoració obtinguda en l’enquesta de satisfacció dels graduats i graduades 2020 

(evidència 3.6.13), que s’analitza a l’estàndard 6. Cal posar en valor que l’estudi està fet en plena 

pandèmia per covid-19 i que, per tant, els resultats estan emmarcats en una situació 

d’excepcionalitat.  

 

Propostes de Millora (Estàndard 6) 

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: 

  

http://www.enti.cat/


 

 
ENTI – ESCOLA DE NOVES TECNOLOGIES INTERACTIVES 

C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona 
www.enti.cat 

130 

4. Valoració i proposta del Pla de Millora 

4.1  Valoració i seguiment del Pla de Millora 

Un cop analitzat el programa formatiu (estàndard 1), la seva qualitat es valora com a positiva, ja 

que  l’estructura del pla docent dona resposta a les necessitats de l’alumnat. Tot i les millores 

positives derivades de l’increment del nombre d’optatives al Grau en CAVJA (PM 1715), els 

canvis de semestre d’algunes assignatures (PM 1606) i els canvis en la denominació d’algunes 

assignatures (PM 1714 i PM 1801), el centre considera necessari seguir treballant en la proposta 

de millora PM 1803 per tal d’ampliar la durada del títol de 3 a 4 anys i de 180 a 240 ECTS, de 

manera que el curs 2022-2023 l’alumnat de nou accés ho faci en un grau de 4 anys, que tingui 

una estructura de competències propera a l’actual de la titulació, però amb un clar augment del 

nombre d’assignatures artístiques, especialment en l’últim curs. Aquesta proposta de millora, 

sorgida de l’informe de seguiment del curs 2018-2019, respon a una voluntat expressada pel 

propi alumnat, el PDI i els centres de pràctiques i ocupadors del GCAVJA, que consideren molt 

oportú incrementar el volum d'assignatures artístiques i donar a l’alumnat un perfil més vinculat 

a l’àmbit del disseny, en sintonia amb la situació i la demanda del mercat laboral del sector 

actualment. 

Seguint la tendència dels darrers cursos, la demanada en primera opció i el nombre d’estudiants 

de nou accés al GCAVJA han disminuït el curs 2019-2020. Tot i així, el perfil de l’alumnat exposat 

a la memòria de verificació segueix vigent i s’escau amb els estudiants de nou accés, que 

provenen principalment de les PAU, amb notes d’accés superiors a 6 i havent escollit, en la 

majoria dels casos, el GCAVJA en primera preferència. Tenint en compte, d’una banda, la 

disminució de demanda i matrícula dels últims anys i, de l’altra, la intenció del centre 

d’incrementar les sinèrgies globals dels diferents estudis impartits al centre unificant l’activitat 

acadèmica de totes les titulacions en un sol edifici docent, el curs 2018-2019 ENTI-UB va 

plantejar la proposta de millora PM 1804 per tal de disminuir les places de nou accés de 80 a 40 

en els graus de CDI i CAVJA. Aquesta proposta, detallada en l’apartat 1.3, ha seguit el seu 

itinerari i el curs 2020-2021 l’oferta de places de nou accés pels dos graus ja s’ha actualitzat. 

Respecte a l’estàndard 2, pertinença de la informació pública, es pot concloure que, en general, 

la informació és pública, veraç, exhaustiva, pertinent, actualitzada i accessible als diferents grups 

d’interès. La política, el manual i els processos de qualitat són accessibles al web 

https://enti.cat/qualitat/, així com també ho són les memòries verificades dels graus i els informes 

de seguiment de les titulacions, garantint així l’accessibilitat a tota la comunitat universitària i 

altres usuaris. 

Pel que fa a l’estàndard 3, ENTI-UB ha fet, de manera similar al que es realitza als centres 

integrats de la UB, una adaptació dels processos del SAIQU de la UB per crear un SAIQU propi, 
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mantenint certes particularitats inherents al centre. Des de la implantació de les titulacions a 

ENTI-UB fins a l’actualitat s’han dissenyat,  aprovat i implantat: 

- La Política de qualitat d’ENTI-UB, aprovada per Junta de Govern el 20/12/2018. 

- El Manual de qualitat d’ENTI-UB, aprovat per Junta de Govern el 21/12/2018.  

- Espai web de Qualitat dins el propi web d’ENTI-UB, on fer públics els documents 

relacionats amb el seguiment de la qualitat, d’acord amb les directrius d’AQU Catalunya. 

En base al PEQ ENTI-011 Revisió del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat, el curs 

2020-2021, la Comissió de Qualitat ha realitzat l’esmentada revisió i tota la documentació és 

consultable en obert a la web de Qualitat d’ENTI-UB. 

El centre valora que el SAIQU d’ENTI-UB facilita el disseny, l’aprovació, el desenvolupament  i 

l’acreditació de les titulacions, garanteix la recollida d'informació i resultats de cada procés, així 

com la satisfacció dels grups d'interès. També considera que l’experiència dels darrers anys 

demostra que el SAIQU constitueix una bona eina per identificar aspectes que poden modificar-

se, i per planificar i dur a terme accions de millora contínua. A més, el propi  SAIQU contempla 

la seva revisió periòdica per tal de garantir-ne la validesa. 

Quant al procés de recollida de l’opinió dels diferents col·lectius del centre, el curs 2019-2020, 

degut a la covid-19 i el volum de feina que ha suposat aplicar les adaptacions a la no 

presencialitat i al període de confinament perllongat, no s’han pogut realitzar les enquestes del 

PAT, de serveis i instal·lacions, i de satisfacció al professorat. És per aquest motiu que 

l’autoinforme incorpora els resultats de les enquestes esmentades del curs 2020-2021. La 

participació a les enquestes, que ha disminuït el 2019-2020 respecte el curs anterior, s’ha vist 

afectada per les restriccions de covid-19 i la impossibilitat d’oferir un espai físic a l’alumnat per 

realitzar les enquestes de manera presencial. En vistes a la necessitat expressada per la 

comunitat universitària, es planteja la proposta de millora PM 2001 per crear uns nous models 

d’enquesta específics per les assignatures de TFG i PE, que s’implantaran el curs 2020-2021. 

En referència a l’adequació del professorat al programa formatiu (estàndard 4), tot i la joventut 

del centre i el seu equip docent, el grau compleix els percentatges de doctors i doctors acreditats. 

A més d’estar altament qualificat, el professorat del GCAVJA és actiu en recerca en àrees en 

tecnològiques i artístiques, la qual cosa aporta un valor afegit a les assignatures que imparteix. 

La tendència pel que fa al sexe dels docents indica que un 31,25% són dones, una xifra baixa tot 

i que destacable tenint en compte que el grau s’emmarca en el sector dels videojocs, un sector 

tradicionalment masculí. El professorat del Grau en CAVJA és també suficient, ja que amb 32 

professors impartint docència, se situa per sobre dels 29 previstos en la memòria de verificació. 

La ràtio d’estudiants per docent és correcte (17,6) i es troba per sota del llindar establert (25), 
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garantint una relació educativa propera i de qualitat. A part de complir amb les legislacions 

vigents, la valoració que fa l’alumnat sobre la qualitat del professorat és notable.  

Sobre la implicació de la institució en la formació i innovació per a la millora de la pràctica docent, 

un dels objectius prioritaris d’ENTI-UB, el professorat en fa una valoració molt positiva. El PDI té 

a la seva disposició ajudes econòmiques pel desenvolupament d’activitats de formació 

continuada i de recerca, alhora que pot accedir a sessions de formació pel personal. 

Paral·lelament a la docència, el professorat d’ENTI-UB col·labora periòdicament en activitats i 

esdeveniments acadèmics de l’àmbit dels videojocs i l’entreteniment. A més a més, l’Escola és 

proactiva en recerca i ha col·laborat en diversos projectes i propostes a nivell internacional. Així 

mateix, s’està impulsant l’EntiLab, un espai acadèmico-cientific format per docents del centre, 

que té la voluntat de convertir-se en un grup de recerca en el futur. Per últim, mencionar que el 

curs 2019-2020, malgrat que el centre ja manté convenis amb 8 institucions educatives 

estrangeres, la mobilitat per part del professorat s’ha vist plenament afectada per la pandèmia 

de covid-19 i no s’ha pogut realitzar cap estada. 

En l’estàndard 5 sobre l’eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge, ENTI-UB ofereix als 

seus estudiants l’accés a activitats i esdeveniments vinculats al món professional, activitats 

formatives de learning by doing en diferents assignatures del grau, activitats de formació 

complementària i transferència de coneixement, i la realització del TFG en format de 

preincubadora (ENTI-Pro) amb l’objectiu de formar graduats i graduades a l’avantguarda de les 

necessitats del sector i amb capacitat de generar noves idees i integrar-se ràpidament en la 

indústria, ja sigui treballant per compte aliè o mitjançant l’emprenedoria. Es considera 

especialment positiva la implantació de l’entorn virtual Classlife, que per les seves 

característiques que barregen els aspectes tradicionals d’un sistema de gestió de l'aprenentatge  

amb un format àgil, visual i interactiu més propi de les xarxes socials, és un espai proper, que 

facilita la comunicació entre alumnat i docents. El curs 2019-2020 l’ús de Classlife ha augmentat 

exponencialment sobretot durant els mesos de confinament domiciliari perllongat en el qual la 

docència s’ha impartit 100% en format no presencial. Per tal de fer front a aquesta situació de no 

presencialitat sobrevinguda, el centre ha adquirit tots els recursos tecnològics per garantir que 

les sessions virtuals es realitzessin amb les màximes garanties de qualitat. L’opinió de 

professorat i alumnat al respecte ha sigut notable i posa en relleu l’esforç i la dedicació realitzada 

per part del centre i la seva plantilla docent. 

Seguint amb la valoració d’aquest estàndard, la UB disposa de diversos mecanismes per garantir 

els drets de l’estudiantat, així com un tractament no discriminatori de la mà d’òrgans propis com 

el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) i la Unitat d’Igualtat. Més específicament, el grau disposa 

de serveis d’orientació i recursos adequats i eficaços per a l’aprenentatge de l’alumnat, a més 

d’un Pla d’Atenció Tutorial centrat en l’acompanyament dels estudiants i les seves necessitats al 

llarg de tota la trajectòria universitària. Els estudiants de l’Escola valoren de forma notable tant 
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les tutories individuals com les activitats grupals planificades dins del PAT. A més a més, 

l’alumnat es beneficia de les oportunitats de pràctiques i mobilitat que ENTI-UB els ofereix. En 

aquest sentit, el curs 2019-2020 4 estudiants del Grau en CAVJA (1 noia i 3 nois) han fet estades 

en universitats estrangeres, 2 a la Dongseo University (Corea) i 2 a la FH JOANNEUM University 

of Applied Sciences (Àustria), tot i que una de les mobilitats va haver de suspendre’s a causa de 

la pandèmia per covid-19.  

Finalment, l’associació ENTI Alumni, com associació d’exalumnes d’ENTI-UB, vetlla per la 

inserció laboral dels recent graduats del centre oferint-los una borsa de treball, formació 

continuada, serveis i descomptes complementaris, etc. 

En general, el nivell d’assoliment en aquest estàndard és molt bo i l’alumnat valora positivament 

les diferents instal·lacions i serveis del centre, de manera que es pot arribar a la conclusió que 

els recursos materials disponibles són adequats a les titulacions i al nombre d’estudiants.  

Sobre l’estàndard 6 concloem que els resultats del programa formatiu estan dins de la normalitat. 

La planificació docent de la titulació assegura l’assoliment de les competències generals i 

específiques al llarg del Grau en CAVJA, repartint-les entre les diferents assignatures del pla 

d’estudis. El Treball de Fi de Grau i les Pràctiques Externes, cursades a tercer curs, serveixen 

com a reforç per assegurar que els estudiants les assoleixen i consoliden correctament abans de 

titular-se. La valoració de l’alumnat, professorat i centres de pràctiques respecte d’aquestes 

assignatures és notable. 

El grau consta d’unes metodologies adequades combinant, d’una banda, assignatures teòriques 

realitzades principalment a través de classes magistrals, conferències, resolució de problemes i 

atenció personalitzada (tutorització), amb assignatures més pràctiques i d’aplicació, que es 

basen en la resolució de problemes, les carpetes d’aprenentatge i els laboratoris de problemes. 

En relació al sistema d’avaluació de les assignatures, els resultats confirmen que permet certificar 

de manera fiable el grau d’assoliment de les competències del grau per part de l’alumnat, així 

com discriminar de manera fiable la qualitat dels aprenentatges. Cal tenir present que les 

assignatures de segon semestre d’aquest curs 2019-2020 han hagut de fer adaptacions als 

dissenys previstos a causa de la pandèmia i les restriccions sanitàries que aquesta ha suposat. 

Les adaptacions s’han detallat en un annex a la guia de l’assignatura, seguint les directrius 

establertes en les normatives de funcionament intern d’adaptació a la covid-19 d’ENTI-UB 

(evidències 3.5.14).  

Les valoracions de les assignatures per part de l’alumnat han sigut generalment positives, posant 

de manifest la satisfacció de l’alumnat amb el desenvolupament de les diferents assignatures 

impartides al Grau en CAVJA, també en aquells casos en què  s’han realitzat adaptacions 

derivades de les mesures per covid-19. Així mateix, l’opinió exposada pel professorat en els 
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claustres i reunions de coordinació ha sigut que el pla d’estudis s’ha desplegat i coordinat 

adequadament. Per últim, l’alumnat ja graduat també s’ha mostrat satisfet amb la metodologia 

docent, els sistemes d’avaluació i el volum de feina exigida al llarg de la titulació. 

A nivell de grau, la taxa de rendiment de l’alumnat és notable i ha augmentat gairebé 2 punts 

respecte el curs anterior. En relació a les taxes d’èxit i d’eficiència són excel·lents i se situen 

bastant per sobre de les previstes en la memòria de verificació, destacant el treball continu i de 

qualitat realitzat per l’alumnat al llarg del curs. Finalment, les taxes d’abandonament i graduació 

es mantenen en valors moderats, dins dels previstos en la memòria. 

ENTI-UB encara no participa a l’estudi d’inserció dels titulats al món laboral d’AQU per la recent 

implantació de les seves titulacions, però el centre ha realitzat una enquesta pròpia per conèixer 

l’opinió dels graduats i graduades amb la inserció laboral. Tot i fer-se 2 anys abans del que 

correspon segons el disseny d’AQU, valorem positivament els resultats obtinguts i se seguirà fent 

l’enquesta pròpia mentre no es tinguin dades de l’estudi d’AQU esmentat anteriorment. 

Per tot l’exposat, concloem que el nivell de satisfacció quant a la implantació de la titulació és bo. 

 

4.2  Noves proposta de millora noves 

Les úniques diferències respecte de les propostes de millora presentades a l’informe de 

seguiment del curs 2019-2020 són: 

• La incorporació de la proposta de millora PM 2001 amb l’objectiu de crear uns nous 

models d’enquesta específics per les assignatures de Treball de Fi de Grau i Pràctiques 

Externes. 

• La incorporació de la proposta de millora PM 2002 amb la finalitat de segregar les 

enquestes i dades de l’alumnat i el professorat per sexe, per tal de poder fer anàlisis 

posteriors de tota la informació recollida amb perspectiva de gènere i poder valorar, així, 

l’equitat o biaixos en els diferents aspectes relacionats amb les titulacions (accés, 

matrícula, progressió acadèmica, taxes, satisfacció, etc.). 

Es preveu que ambdues propostes de millora es comencin a implantar el curs 2020-2021. 
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