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0. Dades Identificadores 

Universitat:  Universitat de Barcelona 

Centre:  Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT‐UB 

Dades de Contacte:  Av. Can Marcet, 36‐38 

08035 BARCELONA 

e‐mail  Helena.puig@cett.cat 

Telèfon  934280777 

 

Elaboració de  l’autoinforme:   Comitè d’Avaluació Intern 

Revisió de l’autoinforme:  Comissió de Qualitat de Grau de Turisme 

Comissió de Qualitat de Postgraus 

Aprovació de l’autoinforme:   Comitè de Qualitat del CETT per delegació de la Junta de 
Govern EUHT CETT‐UB 

Data d’aprovació:   21 d’Octubre de 2016 

 

Taula 1. Titulacions Impartides al Centre 

Titulacions Impartides al 
Centre 

Codi RUCT  Crèdits 
ECTS 

Any 
Implantació 

Responsable de la 
Titulació 

Grau de Turisme  2500521  240  2009‐10  José A. Pérez‐Aranda 

Grau de Ciències Culinàries i 
Gastronòmiques1

2503006  240  2014‐15  Nan Ferreres 

Màster en Innovació en la  4313084  60  2011‐12  Eugeni Osácar 

                                                            
1  El  Grau  de  Ciències  Culinàries  i  Gastronòmiques  és  un  grau  interuniversitari  liderat  per  l’  EUHT  CETT‐UB, 
conjuntament  amb  el  Campus  de  l’Alimentació  de  Torribera  de  la  Universitat  de  Barcelona  i  la  Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
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Gestió Turística 

Màster en Direcció d’Empreses 
Turístiques 

4313889  60  2013‐14  Enric López 

Màster en Direcció Hotelera i 
de Restauració 

4313888  60  2013‐14  Mònica Subirats 

 

1. Presentació del Centre 

El CETT és un centre  internacional de  formació  i  transferència de coneixement en hoteleria, 
turisme  i  gastronomia  adscrit  a  la Universitat  de  Barcelona,  que  ofereix  tots  els  nivells  de 
formació (formació professional, universitària de grau i postgrau, continua per a professionals 
en actiu i a mida per a les empreses), mitjançant un model formatiu propi que té com a base: 

• Un equip de docents i professionals amb rigor acadèmic i experiència. 

• El desenvolupament del coneixement especialitzat en hoteleria  i  turisme, mitjançant 
els àmbits de coneixement expert (Turisme, Cultura i Territori, Hoteleria, Alimentació i 
Cuina) i la recerca. 

• L’aprenentatge  i  l’experiència  que  proporcionen  les  empreses  d’aplicació  del  Grup 
CETT:  Hotel  Alimara  (4  estrelles),  Àgora  BCN  Residència  Universitària  Internacional, 
Viatges Century, CETT Consultors, BAS Barcelona Academic Services. 

• L’estreta  vinculació  amb  les  persones  i  les  empreses  del  sector  turístic.  El  Consell 
d’Empreses CETT‐UB, primer  fòrum Universitat‐Empresa  turística, presidit pel Rector 
de la Universitat de Barcelona. 

• Una clara vocació internacional que afavoreix la mobilitat dels alumnes tant pel que fa 
als  intercanvis acadèmics com professionals. Les seves aules són un punt de  trobada 
d’estudiants de tot el món. 

• L’alumnat,  caracteritzat  per  un  segell  distintiu:  una  sòlida  formació  i  el 
desenvolupament  de  competències  actitudinals,  que  avui  es  troba  en  empreses  i 
institucions d’arreu del món i participa activament en diferents iniciatives del CETT  

L’Escola  Universitària  d’Hoteleria  i  Turisme  CETT  (EUHT  CETT),  adscrita  a  la  Universitat  de 
Barcelona, és  la  institució de formació superior del CETT  i sorgeix el 1996 amb  la  intenció de 
crear  un  centre  de  formació  on  es  fusiona  el millor  del  Grup  CETT  i  de  la  Universitat  de 
Barcelona; suma del coneixement profund del sector turístic que el CETT  lidera des de 1969  i 
de  l'herència  de  més  de  555  anys  de  desenvolupament  en  ciència  de  la  Universitat  de 
Barcelona.  

L’oportunitat de constituir‐se com el centre de  formació especialitzat en  turisme, hoteleria  i 
gastronomia de la Universitat de Barcelona, sorgeix arrel de la possibilitat que ofereix el Reial 
Decret  259/1996,  de  16  de  febrer  que  disposa  que  “els  estudis  superiors  de  turisme  es 
desenvoluparan a la universitat i als centres que obtinguin el seu reconeixement com a escoles 
adscrites a una universitat.” 
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1.1. Origen i Trajectòria 

En aquest punt es presenta de  forma cronològica  l’evolució en el creixement del Grup CETT 
des de la seva creació l’any 1969: 

1970 

‐ 1969 Neix el CETT  
‐ 1969  El Ministerio  de  Información  y  Turismo  concedeix  al  CETT  el  títol  de  
“Centro no oficial de Enseñanzas Turísticas legalmente reconocido” 

‐ 1970 S’imparteix el primer curs de TET (Tècnic en Empreses Turístiques) 

1980 

‐ 1980  S’imparteix  el  primer  curs  de  TEAT  (Tècnic  en  Empreses  i  Activitats 
Turístiques)  

‐ 1982 Es crea  la cadena hotelera d’hotels  independents: Família Hotels, avui 
dia integrada a HOTUSA. 

‐ 1983 S’adquireix Viatges Century  
‐ 1984 1a Edició Premis Alimara  
‐ 1985 Es crea la Borsa de Treball i Pràctiques del CETT 
‐ 1986 Es crea  l’Escola d’Animació Turística,  la primera a Espanya  i pionera a 
Europa. 

‐ 1987  S’internacionalitza  Família  Hotels  amb  la  creació  de  la  Cadena 
Transeurope Hotels. 

‐ 1987 Es gestiona el complex turístic de Núria 

1990 

‐ 1990 Adscripció a la Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya
‐ 1991  Participació  activa  en  la  creació  del  Col∙legi  Oficial  de  Tècnics  en 
Empreses Turístiques. 

‐ 1992  Participació  en  la  realització  dels  Jocs  Olímpics  de  Barcelona’92, 
aportant, d’entre els nostres alumnes, més de 600 voluntaris especialitzats  i 
alguns professionals de la casa. 

‐ 1993 Creació de l’Escola d’hoteleria del CETT a l’Hotel Plaza de Barcelona 
‐ 1994 Creació de  l’Associació d´ Antics Alumnes del CETT  
‐ 1995 Obertura de l’Hotel Alimara  
‐ 1996 Inauguració de les noves instal∙lacions  del CETT a la Vall d’Hebrón. 
‐ 1996  S’incorporen  noves  formacions:  Els  Cicles  Formatius  de  Turisme  i 
Restauració. 
1997 Aprovació dels estudis de Diplomatura  i adscripció a  la Universitat de 
Barcelona  

‐ 1997 Autorització per la impartició oficial dels Cicles Formatius d’Hoteleria i  
Turisme 

‐ 1998 S’imparteixen els primers Màsters i Postgraus  
‐ 1999 Placa d’Honor del Turisme de Catalunya al CETT  

2000 
‐ 2000 Creació de la FUNDACIÓ GASPAR ESPUÑA‐CETT  
‐ Certificat del Distintiu de garantia de qualitat ambiental a l’Hotel Alimara  
‐ 2001 I Trobada Escola Empresa al CETT  
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‐ 2002 Certificació ISO 9001 a  l’EUHT CETT  i Certificació ISO 14001  i EMAS de 
gestió ambiental a l’Hotel Alimara  

‐ 2003 Obertura i gestió del Restaurant Naturalment‐e   
‐ 2005  El  Sr. Gaspar  Espuña  rep  la  Creu  de  Sant  Jordi  de  la Generalitat  de 
Catalunya. 

‐ 2006 Obertura de Àgora BCN – Residència Universitària Internacional  
‐ 2007 Creació del Consell d’Empreses CETT‐UB 
‐ 2008  Publicació i presentació de la revista d’investigació turística ARA 
‐ 2009 Nou Grau de Turisme CETT‐UB 

2010 

‐ 2010 Creació de BAS (Barcelona Acadèmic Services) 
‐ 2011  Primer  Màster  Universitari  en  Innovació  en  la  Gestió  Turística  a 
Barcelona i primer màster oficial a Espanya centrat en l’estudi del patrimoni 
culinari i gastronòmic 

‐ 2013 Creació de l’ Espai UB‐Bullipedia CETT. 

‐ 2013 Creació de CETTeLearning. 

‐ 2013 Ampliació de les instal∙lacions del CETT. 
‐ 2013 Inici dels Màster en Direcció Hotelera i de Restauració i del Màster en 
Direcció d’Empreses Turístiques 

‐ 2014 Inici del Grau Interuniversitari de Ciències Culinàries i Gastronòmiques 
CETT‐UB 

‐ 2014 El Departament d’ Empresa i Ocupació i la Direcció General de Turisme 
atorguen a la Dra. Maria Abellanet i Meya, CEO del Grup CETT, la Medalla del 
Turisme 2014 en la categoria Millora del Coneixement. 

‐ 2015 Creació de la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT‐UB. 

‐ 2015 Els Serveis de Restauració del CETT reben l’ Acreditació AMED.  

‐ 2016  Adscripció  de  la  Biblioteca  del  Campus  de  Turisme,  Hoteleria  i 
Gastronomia (CETT) a la xarxa del CRAI de la Universitat de Barcelona 

‐ 2016 Acord  entre  el  CETT  i  la Universitat  de Barcelona  per  a promoure  la 
formació de doctors en turisme. 

 

Després de més de 47 anys, el CETT esdevé un referent internacional d’excel∙lència acadèmica 
i  de  serveis  en  hoteleria,  turisme  i  gastronomia,  compromès  amb  el  desenvolupament 
responsable  del  sector  i  la  societat,  aportant  formació,  recerca,  innovació  i  coneixement 
expert,  i  apostant  decididament  pel  creixement  personal  i  professional  de  tots  els  qui  en 
formen part. 
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1.2. Oferta Docent 

L’EUHT CETT‐UB, disposa d’una oferta àmplia i diversificada dins del seu àmbit de coneixement 
expert  en  Turisme,  Hoteleria  i  Gastronomia  que  ha  anat  incrementant  al  llarg  del  temps 
seguint  els  criteris  de  necessitat  de  formació  dels  professionals  del  sector,  en  un  entorn 
dinàmic i canviant. 

Malgrat  la  seva  llarga  trajectòria  en  diferents marcs  d’educació  superior  normatius,  des  de 
l’adscripció del Centre a la Universitat de Barcelona l’any 1997, l’EUHT CETT‐UB ha configurat 
la seva oferta de formació en els següents nivells: 

Graus 

L’EUHT CETT‐UB  inicia  la seva adscripció a  la Universitat de Barcelona amb  la  impartició de  la 
Diplomatura en Turisme i des del curs 2002‐03 es compromet amb la implantació del projecte 
de crèdits ECTS en tot el currículum d’aquesta titulació, passant a formar part durant el curs 
2004‐05 de les titulacions pilot en el procés d’adaptació a l’Espai Europeu de la Universitat de 
Barcelona. 

A partir del    curs 2009‐10  i dins d’aquest procés d’adaptació  a  l’EEES  s’implanta  la primera 
titulació  d’aquest  nou  entorn  de  formació  superior,  el  Grau  de  Turisme,  procedint  a  la 
implementació  de  la  totalitat  dels  cursos  del  nou  grau,  oferint  la  possibilitat  de  que  els 
estudiants poguessin optar, des del primer moment, a adaptar‐se a la nova titulació. 

És  interessant destacar que el percentatge d’alumnes que no es van adaptar al nou Grau va 
suposar únicamente un 12,92 % dels estudiants matriculats en el curs 2009‐10, essent un 8,47 
% aquells que varen preferir acabar els seus estudis com a Diplomats en Turisme. 

El disseny curricular del Grau de Turisme ofereix un corpus de formació de caràcter superior en 
coneixement  turístic que permet entendre  i  visionar  aquest  fenomen des d’una perspectiva 
global i internacional. Alhora, integra el desenvolupament de les competències necessàries per 
als perfils de direcció i responsables de negocis turístics i hotelers. 

Aprofundeix en la creació, producció, promoció i intermediació de productes i serveis turístics i 
hotelers,  i posa en valor els  recursos  territorials  i  culturals, per dissenyar ofertes que donin 
resposta a  les noves necessitats dels turistes, que reclamen noves  i  impactants experiències  i 
emocions. 

El  Grau  permet  a  l’alumnat  triar  entre  dos  itineraris  d’especialització:    
l’  itinerari  de Direcció Hotelera i  l'itinerari  de Direcció  Turística.  Les matèries  i  els  objectius 
d’aquests itineraris responen als reptes estratègics més importants del sector i, mitjançant un 
programa  flexible,  permeten  personalitzar  el  currículum  de  l’estudiant  en  funció  dels  seus 
interessos i les seves motivacions. 

Accés a la Informació sobre la titulació de Grau de Turisme 
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Màsters Universitaris 

En aquest nivell de  formació  l’EUHT CETT‐UB realitza programes d’especialització d’alt nivell, 
adreçats  a  graduats,  així  com  a  professionals  en  actiu  que  requereixin  una  ampliació  de 
coneixements i una actualització qualificada. 

En el procés d’adaptació de la formació superior a l’Espai Europeu d’Educació Superior l’EUHT 
CETT‐UB, va oferir els seus primers programes de Màster Oficials: 

‐ Màster Oficial en Direcció d’Empreses Hoteleres i de Restauració 

‐ Màster Oficial en Gestió Estratègica d’Empreses Turístiques 

Aquests  dos  programes  es  varen  oferir  per  primera  vegada  el  curs  2007‐08,  la  verificació 
d’ambdues ha passat per dos processos en funció de l’evolució dels requeriments legals. Així, 
es  disposa  d’una  primera  proposta  de  memòria  amb  data  de  l’any  2007  i  un  document 
presentat per a la “verificació exprés” que tingué lloc al juny de 2010.  

La  implantació  de  la  nova  titulació  de  Grau  de  Turisme  en  el  curs  2009‐10,  suposà  el 
reconeixement de ple dret en  l’àmbit de  l’educació  superior universitària de  la  formació en 
l’àmbit  de  la  gestió  turística.  Aquest  fet  comportà  el  voler  també  fomentar  la  vocació 
investigadora de l’estudiant, dissenyant itineraris que li permetessin assolir i desenvolupar les 
competències necessàries per a la recerca. 

Per  aquest  motiu  es  planteja  la  implantació  el  curs  2011‐12  del  Màster  Universitari  en 
Innovació en la Gestió Turística amb la voluntat de donar resposta a una necessitat del sector 
turístic,  preparant  investigadors  que  contribueixin  amb  el  seu  treball  a  la  millora  de  la 
competitivitat i afegint valor als productes i serveis. 

En  la  línia  de  formació  de  postgrau,  l’EUHT  CETT  es  va  treballar  amb  el  redisseny  i  nova 
verificació dels màsters iniciats en el curs 2007‐08, a fi d’apropar la seva oferta de formació a 
les  noves  realitats  del  sector,  i  així  per  al  curs  2013‐14,  es  van  poder  implantar  el Màster 
Universitari  en  Direcció  Hotelera  i  de  Restauració  i  el  Màster  Universitari  en  Direcció 
d’Empreses Turístiques. 

El primer  s’insereix plenament dins de  l’itinerari acadèmic ofert per  l’EUHT CETT‐UB,  com a 
formació  de  continuïtat  del  Grau  de  Turisme  CETT‐UB  per  a  la  seva  menció  en  Direcció 
Hotelera. 

El segon és una evolució natural de  les anteriors ofertes formatives desenvolupades pel CETT 
en aquest àmbit en els últims anys, i respon a l'exigència cada vegada més important per part 
de  les  organitzacions  turístiques  de  comptar  amb  professionals  preparats  per  a  la  direcció 
estratègica en els àmbits del "e‐Tourism: Estratègies de Marketing  i Comercialització Online", 
la  "Sostenibilitat  i  Gestió  de  la  Qualitat  "i  la"  Direcció  d'Esdeveniments  "  que  ajudin  a 
optimitzar les inversions realitzades en un mercat cada dia més competitiu. 

El programa d’aquest màster desenvolupa les competències necessàries per a la millora de les 
capacitats  relacionades  amb  millora  de  l'eficàcia  dels  programes  de  màrqueting  i  de 
comunicació  de  les  empreses  turístiques,  construïts  sobre  els  pilars  del  desenvolupament 
sostenible, a nivell social, ambiental i econòmic, i sota un enfocament de direcció estratègica. 

Accés a la informació sobre les titulacions de Màster 
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Postgraus Propis 

L’EUHT  CETT‐UB  abasta  tota  una  sèrie  de  programes  que  s’emmarquen  dins  de  l’espai  de 
titulacions pròpies tal  i com està establert en  la normativa corresponent de  la Universitat de 
Barcelona. 

Els cursos de postgrau i d’extensió universitària, en qualsevol de les modalitats, es consideren 
cursos tancats independents, i permeten obtenir el document acreditatiu corresponent per als 
qui superin amb aprofitament les avaluacions del curs. 

Les titulacions pròpies d’universitat poden ser dos tipus: 

‐        Les que requereixen de titulació universitària prèvia (cursos de Postgrau) 

‐        Les que no precisen de titulació universitària (Cursos d’Extensió Universitària) 

Des de  l’EUHT CETT‐UB es programen anualment  tota una  sèrie de  formacions de postgrau 
pròpia  amb  diferents  estructures  i  formats,  poden  oferir  des  de  formacions  de Màster  en 
format semipresencial, fins a cursos d’extensió universitària de més curta durada. 

Tanmateix la diversitat de les disciplines que s’ofereixen també es variada i canviant en funció 
de  les  necessitats  del mercat,  en  el  link  que  hi  ha  a  continuació  es  pot  observar  aquesta 
programació: 

Accés a la informació sobre les titulacions de postgrau pròpies 

1.3. Professorat, Personal Serveis i Alumnat 

La  totalitat del quadre docent de  l’EUHT CETT  implica a 370 persones. La  transversalitat del 
context professional del sector turístic fa que l’EUHT CETT‐UB disposi d’un quadre docent que 
combina professorat  amb un perfil més  acadèmic  i  científic,  amb professorat  amb un perfil 
més vinculat a  l’experiència professional en àmbits hotelers  i turístics que actualitza els seus 
coneixements en la vinculació constant amb empreses del sector. 

La particularitat de  l’EUHT CETT‐UB com a Centre Adscrit a una Universitat, comporta haver 
d’estructurar de forma diferenciada la categorització del professorat. Cal considerar a més que 
en  el  cas d’aquest  centre  el  tenir una  titulació de  caràcter  interuniversitari, obliga  a més  a 
haver de compaginar estructures público‐privades. 

En  l’apartat  corresponent  a  l’Estandard  4  d’aquest  document  s’explica més  abastament  els 
criteris establerts per a explicar la categorització aplicable en aquest cas. 

La  distribució  del  professorat  que  participa  en  la  totalitat  de  les  formacions  impartides  a 
l’EUHT CETT‐UB (Oficials i Pròpies), és la següent: 

 

Personal Docent i Investigador  2015‐16 
Catedràtic  5 
Investigador  1 
Titular  53 
Associat  122 
Col∙laborador  189 
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Personal d’Administració i Serveis 
 

Personal d’Administració i Serveis  2015‐16 
Secretaria d’Estudiants  7 
Administració de Centre  3 
Centre de Recursos  2 
Servei d’E3  4 
Serveis i Tecnologies de la Informació  3 
Serveis de Qualitat i Mediambient  1 

 

 

Estudiants 
El conjunt de l’oferta de les titulacions universitàries impartides per l’EUHT CETT‐UB durant el 
curs  acadèmic  2015‐16,  ha  suposat  un  total  de  1.294  estudiants  considerant  les  titulacions 
oficials de Grau, Màster i les Titulacions Pròpies. 

La distribució d’aquests estudiants en  funció dels nivells de  formació diferenciada  respon al 
que es mostra en el quadre següent: 

 

Estudiants de Grau  71,48 % 

Estudiants de Màster  15,07 % 

Estudiants Titulacions Pròpies  13,45 % 

 

   

13  Autoinforme procés acreditació EUHT CETT‐UB.21‐oct‐16 

 



  AUTOINFORME D’ACREDITACIÓ 
 

2. Procés d’Elaboració de l’Autoinforme 

El procés d’elaboració de  l’Autoinforme ha tingut en consideració  l’extensió en el nombre de 
les titulacions a analitzar, així com també la seva diversitat en quant a la diferenciació del nivell 
d’estudis tractat, que suposa un comportament diferenciat tant en la seva implantació com en 
el seguiment del procés d’ensenyament‐aprenentatge de les titulacions de Grau i de Màster. 

Des d’un primer moment  i a  l’hora de considerar  la composició dels membres de  la Comissió 
d’Avaluació Interna (CAI) es va tenir en compte que, donada la naturalesa de l’EUHT CETT‐UB 
com a centre adscrit a una Universitat Pública, la seva estructura organitzativa i funcionament 
intern  té  implicacions  diferenciades  del  que  seria  un  centre  integrat  i  per  aquesta  raó  és 
important reflectir aquesta realitat en la composició del CAI. 

Per  al  procés  d’acreditació  la  Direcció  del  CETT  estableix  la  conveniència  de  que  la  seva 
composició estigui formada per les persones següents: 

Direcció EUHT CETT‐UB  Dr. José Antonio Pérez‐Aranda 

Delegat de la UB pel Centre  Dr. Marcelino García 

Coordinació de Graus  Maria Soy 

Coordinació de Postgraus  Dra. Anna Torres 

Direcció de Formació de Grau de Turisme  Dr. José Antonio Pérez‐Aranda 

Direcció  de  Formació  de  Màster  en  Innovació  en  la  Gestió 
Turística 

Dr. Eugeni Osácar 

Direcció  de  Formació  de  Màster  en  Direcció  Hotelera  i  de 
Restauració 

Mònica Subirats 

Direcció  de  Formació  de  Màster  en  Direcció  d’Empreses 
Turístiques 

Enric López 

Coordinació Docent i Logística  Marta Cusó 

Ordenació Acadèmica  Helena Puig 

Serveis de Marketing  Carme Cassà 

Serveis de Secretaria  Susanna Vidal 

Serveis d’E3  Lourdes Esteban  

Serveis de Qualitat  Esther López 

Estudiant de Grau  Gemma Pastor  

Estudiant de Màster  Miguel Sánchez 

Assumeix  la  presidència  d’aquesta  Comissió  el Dr.  Pérez‐Aranda  en  qualitat  de Director  de 
l’EUHT  CETT‐UB,  i  també  queda  determinat  que  la  persona  responsable  d’Ordenació 
Acadèmica  exercirà  la  funció  de  coordinació  de  la  informació  generada  en  la  redacció  de 
l’autoinforme. 

Acta de Reunió de Constitució del CAI 

A  fi  de  dur  a  terme  el  procés  de  l’elaboració  de  l’autoinforme  de  la manera més  eficient 
possible, s’estableixen sessions de treball plenàries, focalitzant però la tasca a partir del treball 
en  grups  de  petit  format  que  permetin  el  desenvolupament  operacional  més  efectiu  i 
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simultani, mantenint  informat al CAI en tot moment, a més de disposar els seus membres de 
l’accés a la informació que s’anava generant al llarg del procés. 

Una de  les primeres valoracions que es duen a terme en el moment de constituir el CAI és  la 
viabilitat  de  poder  fer  l’anàlisi  sobre  indicadors  del  propi  curs  2015‐16,  donat  que  en  el 
moment en que cal desenvolupar el treball encara no s’ha finalitzat el curs,  i per tant poden 
haver determinades dificultats sobretot en alguns indicadors de rendiment o satisfacció. 

Es constitueix una Comissió Permanent conformada per  la Gerència del CETT,  la Direcció de 
l’EUHT CETT‐UB, Ordenació Acadèmica  i els Serveis de Qualitat del CETT, que es  reuneix un 
parell de  cops per  setmana durant  tot el procés  i que es  fa  responsable del  seguiment dels 
treballs realitzats i pendents.  

A  partir  d’aquí  s’estructura  el  treball  a  realitzar  a  partir  de  l’assignació  d’una  persona 
responsable per a cadascun dels subestandards marcats per  les directrius  i canalitzant tota  la 
informació  a  través  de  la  persona  responsable  d’Ordenació  Acadèmica,  a  fi  de  garantir  la 
coherència en el desenvolupament del present document. 

S’habilita  un  espai  compartit  a  la  intranet  del  Centre  a  fi  de  que  tots  els  implicats  puguin 
accedir a la informació i afavorint al mateix temps la possibilitat de guardar totes les evidències 
necessàries,  així  com  un  espai  web  dins  de  l’entorn  del  Sistema  de  Qualitat  com  espai 
repositori per accedir a tota la informació recollida com a evidència. 

S’organitzen  tres  sessions plenàries  al  llarg del procés  en que  es  convoca  a  la  totalitat dels 
membres del CAI a fi d’informar personalment dels avançaments realitzats. En la darrera sessió 
plenària,  el  CAI,  assumint  les  funcions  de  les  Comissions  de Qualitat  de Grau  de  Turisme  i 
Postgraus, per estar representats en el mateix comitè tots els seus membres, es duu a terme la 
revisió final de l’Autoinforme abans de la seva publicació el 24 d’octubre de 2016. 

En data 13 de Setembre de 2016 la Junta de Govern de l’EUHT CETT‐UB en el seu ordre del dia 
incorpora  l’aprovació de  l’Autoinforme d’Acreditació que es validat pels membres assistents, 
delegant l’aprovació final del document al Comitè de Qualitat del CETT, que l’aprova en sessió 
extraordinària, el 21 d’Octubre de 2016. 

En quant a  la seva exposició pública, aquesta s’inicia el dilluns 24 d’octubre de 2016 a través 
d’un  espai  independent  d’Acreditació  2017,  amb  un  formulari  per  a  recollir  els  possibles 
suggeriments,    de  fàcil  accés  des  de  qualsevol  de  les  titulacions,  així  com  de  la  pàgina  del 
Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT. 

Des  dels  Serveis  de  Marketing  és  dóna  comunicació  directa  via  mail  d’aquesta  exposició 
pública  als  grups  d’interès  del  centre:  professorat,  estudiants,  personal  d’administració  i 
serveis...., així com també es pública a la pàgina web del centre. 

Després  del  període  reglamentàriament  establert  per  a  la  seva  exposició  pública,  el  4 
novembre de 2016 es recolliran els suggeriments tramesos i la Comissió Permanent es reunirà 
per  analitzar‐los  i  incorporar  els  que  siguin  escaients,  redactant  una  nova  versió  de 
l’Autoinforme  que  seguirà  el  mateix  tràmit  per  a  la  seva  aprovació,  abans  de  ser  enviat 
l’Agència de Polítiques de Qualitat de  la Universitat de Barcelona per a  la  tramitació oficial  i 
com a pas previ del procés d’Acreditació. 
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Format de Redacció del Document 

Per a la redacció del present autoinforme s’han seguit les pautes marcades per l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en la seva versió 3.0 de març de 2016 i per les 
directrius pròpies assenyalades per  l’Agència de Polítiques  i de Qualitat de  la Universitat de 
Barcelona. 

A efectes de  facilitar  la  lectura del document  i donada  la diversitat de  les  titulacions objecte 
d’avaluació, s’ha optat de utilitzar de forma majoritària l’acrònim corresponent a les diferents 
titulacions sobretot pel que fa referència a  la presentació de  les dades. Així a partir d’aquest 
moment es podrà referir la informació d’una titulació identificant‐la de la forma següent: 

 

Denominació de la Titulació  Acrònim 

Grau de Turisme  GT 

Màster Universitari en Innovació en la Gestió Turística  MUIGT 

Màster Universitari en Direcció Hotelera i de Restauració  MUDHIR 

Màster Universitari en Direcció d’Empreses Turístiques  MUDET 

 

La gestió de totes les evidències i taules associades a la redacció del present informe es troben 
redirigides a un apartat de  la pàgina web del Sistema Integrat de Qualitat  i Medi ambient del 
CETT  (SIQMAC), que recull totes  les dades del Sistema Universitari de Verificació, Seguiment, 
Modificació  i Acreditació, a on es pot accedir directament des dels diferents hipervíncles que 
es  van  incorporant  al  llarg  de  l’anàlisi  dels  diferents  estàndards  associats  al  procés 
d’acreditació. 

Tal i com s’assenyala en les directrius que s’han donat per a l’articulació de la informació de tot 
aquest procés,  es proporcionarà  al Comitè  d’Avaluació  Extern un  codi  d’accés  a  la web  del 
SIQMAC per a consulta de les taules i dades que acompanyen aquest document.  

Els  estàndards  1,  2,  3  i  5,  han  estat  desenvolupats  de  forma  global  amb  visió  de  centre, 
considerant  la seva transversalitat, a diferència del 4 i 6 que han estat tractats a nivell de cada 
una  de  les  titulacions, malgrat  en  alguns  casos  informacions  o  dades  concretes  poden  ser 
aplicables a la totalitat d’un mateix nivell de titulació, i així s’ha indicat en cada moment. 

De  la mateixa manera  s’han  dissenyat  i  identificat  les  diferents  taules  que  donen  suport  o 
evidència al  llarg del document. Totes elles han estat elaborades des de  l’àmbit d’Orientació 
Acadèmica,  i per aquesta  raó es  fa  constar en aquest punt del document aquest  fet per no 
haver repetir la mateixa font en cada una d’elles. 

Al llarg de tot el document es van incorporant les valoracions que el Comitè d’Avaluació Intern 
ha dut a terme en la seva revisió de l’Autoinforme, i al finalitzar cadascun dels estàndards, es 
fa  una valoració global del grau d’assoliment d’aquell estàndard. 

El darrer apartat del document incorpora en primer un subapartat en el que es fa una valoració 
global de centre del nivell d’assoliment de cadascun dels estàndards, en un segon subapartat 
hi  ha  un  link  per  a  cada  titulació,  que  presenta  una  taula  amb  un  resum  de  les  diferents 
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propostes de millora que s’han anat recollint i desenvolupant al llarg dels anys d’implantació i 
la seva situació en el moment de l’anàlisi. 

Un tercer i darrer apartat recull en taules diferents el pla de millora proposat arrel del treball 
de reflexió i anàlisi derivat de la redacció del present Autoinforme. 
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3. Valoració de l’Assoliment dels Estàndards 

3.1. Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

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

L’Escola Universitària d’Hoteleria  i Turisme CETT‐UB, garanteix el compliment de  l’estructura 
dels plans d’estudis de les seves titulacions en funció del disseny inicial segons es recull en les 
diferents memòries  de  verificació  que  són  de  consulta  pública  per  a  tota  la  comunitat  del 
centre a través del Portal del Sistema Intern de Qualitat i Mediambient del CETT (SIQMAC). 

En  aquest  mateix  espai  es  recullen  les  resolucions  de  verificacions  positives  del  Consell 
d’Universitats. 

És  important  fer  esment  de  les  diferents  situacions  dels  processos  de  verificació  que  s’han 
donat en tot aquests anys, el que ha comportat que en el cas del Grau de Turisme i del Màster 
en  Innovació en  la Gestió Turística,  l’assignació de competències bàsiques hagi seguit pautes 
diferents d’aquelles titulacions que han estat verificades més recentment. 

 

Grau de Turisme 

En el moment en que es va dissenyar  i aprovar  la memòria d’aquesta  titulació el conjunt de 
competències bàsiques recollides pel MECES, no constaven dins del procés  i per tant tampoc 
varen ser assignades en cap de les matèries, malgrat es sobreentenia que la seva adquisició es 
produïa de forma transversal al llarg dels estudis. 

En el moment de  la Verificació es va dur a terme  l’assignació de  les competències generals  i 
específiques  i  així,  aprofitant  el  moment  del  procés  d’acreditació  des  de  la  Comissió 
d’Avaluació  de  la  Formació  s’està  iniciant  un  treball  d’assignació  d’aquestes  competències 
entre les diferents matèries i assignatures de manera que pugui aplicar‐se en els plans docents 
del curs 2017‐18,  ,  i per aquesta  raó s’incorpora com una proposta en el pla de millora dins 
d’aquest procés d’acreditació. 

Quadre de distribució de competències del Grau de Turisme 

 

Màster en Innovació en la Gestió Turística 

De la mateixa manera que en el cas del Grau, en aquesta titulació el procediment a seguir en el 
moment de  ser verificada no contemplava  la  incorporació de  les competències bàsiques del 
MECES corresponents en aquest nivell de formació. 

Val  a  dir  però  que  quasi  justament  en  el  moment  de  la  verificació,  una  nova  aplicació 
informàtica per a la gestió del procés va portar la incorporació automàtica de les competències 
bàsiques  dins  de  l’aplicatiu  però  sense  cap  assignació  a  les matèries  corresponents  en  la 
memòria  que  es  va  presentar.  Es  per  això  que  en  el  cas  d’aquesta  titulació,  s’ha  seguit  el 
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mateix  procediment  que  en  el  cas  del Grau  de  Turisme  però  ja  han  estat  associades  com 
correspon en els plans docents del curs 2016‐17, i així es fa constar en el quadre que s’adjunta 
a  continuació  i  es  proposa  com  a  pla  de  millora  per  a  fer‐ho  constar  en  la  Memòria 
corresponent: 

Quadre de distribució de competències del Màster en Innovació en la Gestió Turística 

  

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració i Màster en Direcció d’Empreses Turístiques 

En aquests dos darrers casos, el moment de verificació ja comportava la tasca d’assignar a les 
matèries corresponents les competències bàsiques del nivell de formació de màster del MECES 
i per tant així es va fer constar en el seu moment i la distribució entre les diferents assignatures 
que  va  ser  plasmat  en  els  informes  de  seguiment  posteriors  i  que  s’adjunten  també  en  el 
present autoinforme. 

Quadre de distribució de competències del Màster en Direcció Hotelera i de Restauració 

Quadre de distribució de competències del Màster en Direcció d’Empreses Turístiques 

3.1.2. El Pla d’Estudis i l’estructura del currículum són 
coherents amb el perfil de competències i objectius de la 
titulació 

En  aquest  apartat  es  fa  una  reflexió  sobre  el  procés  d’implantació  de  cadascuna  de  les 
titulacions,  considerant  el  grau  de  correspondència  entre  la  memòria  verificada  i  la  seva 
implantació real. En aquest sentit es duu a terme aquesta reflexió considerant cadascuna de 
les titulacions de forma diferenciada donat que han seguit moments d’implantació clarament 
diferenciats. 

En tots els casos les propostes de titulacions presentades han tingut una experiència prèvia en 
la seva impartició: 

Grau de Turisme  Diplomatura de Turisme 

Màster en Innovació en la 
Gestió Turística 

Màster Propi de Gestió Turística del Patrimoni Cultural i 
Natural 

Màster Propi de Gestió de les Destinacions Locals 

Curs d’Extensió Universitària de Cuina d’Alta Gastronomia, 
Executiva i Creativa 

Màster en Direcció Hotelera i 
de Restauració 

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració 

Màster en Direcció 
d’Empreses Turístiques 

Màster en Gestió Estratègica d’Empreses Turístiques 

En cap dels casos però s’ha optat per a fer cap tipus de modificació substancial, el que si que 
s’han  produït  modificacions  permeses  dins  de  l’àmbit  competencial  de  la  Universitat  de 
Barcelona,  cercant  la millora  continuada  de  la  formació  i  els  ajustaments  necessaris  propis 
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d’un  procés  d’implantació  i  que  han  anat  quedant  recollits  en  els  diversos  informes  de 
seguiment presentats al finalitzar cada curs acadèmic. 

Tota aquesta informació està disponible a través de la web del SIQMAC del Centre 

Relació Informes de Seguiment 

 

Grau de Turisme 

Aquesta titulació venia a substituir  l’antiga Diplomatura de Turisme  i  l’estratègia seguida per 
l’EUHT CETT‐UB en el procés d’implantació de la nova titulació de Grau va ser la de facilitar el 
procés d’adaptació a tots aquells estudiants en actiu interessats en participar d’aquest procés. 

Aquesta  circumstància  comportà que, des del primer  curs acadèmic de  la  seva  implantació, 
l’any  2009‐10,  es  va  haver  de  dissenyar  l’oferta  curricular  complerta  dels  4  cursos  de  la 
Carrera. 

La  resposta per part dels estudiants va  ser altament positiva en aquest procés d’adaptació  i 
que el 91,5% d’alumnes varen optar per a continuar la seva Diplomatura com a estudiants del 
nou Grau. 

Aquesta circumstància pot suposar que en la lectura de determinats indicadors es pot fer difícil 
haver  de  matisar  alguna  informació,  considerant  per  exemple  que  ja  des  del  primer  any 
d’implantació  es  varen  poder  graduar  estudiants  de  Grau  de  Turisme,  o  el  fet  de  que  la 
distribució de  grups per  assignatura es  veiés  alterada en  alguns  casos en  funció de  la  taula 
d’adaptació de la Diplomatura a Grau. 

Des del moment de la seva implantació el disseny de la titulació de Grau de Turisme s’ha anat 
adaptant a  la realitat de  la seva aplicabilitat en  l’aprenentatge  i en aquest sentit al  llarg dels 
anys s’ha introduït algun ajustament en l’oferta i distribució de l’optativitat per a la millora del 
desplegament curricular, així després dels quatre primers cursos d’implantació es constatà que 
es  produïa  algun  desajustament  en  la  distribució  d’alguna  assignatura  en  els  cursos 
corresponents.  

En  aquest  sentit  s’identificà que  l’assignatura de  “Revenue Management”  era més  apropiat 
que pogués ser  impartida durant el darrer any de  la Carrera, distribuint de forma diferent els 
crèdits a cursar vinculats a cada una de  les mencions concretes  i  la resta de crèdits optatius 
que l’estudiant havia de completar. 

Aquesta  modificació  suposà  també  que  l’assignatura  de  “Destinacions  Turístiques”  de  la 
Menció  de  Direcció  Turística,  passés  també  del  tercer  al  quart  curs,  a  fi  d’equilibrar  la 
distribució de crèdits entre ambdues mencions. Aquest canvi suposà a més millorar l’equilibri 
entre el nombre de crèdits de menció a realitzar entre els dos darrers cursos. 

També amb aquest mateix propòsit i arrel del seguiment i anàlisi de l’entorn del sector turístic, 
al  llarg  d’aquests  darrers  anys  s’ha  considerat  convenient  adaptar  l’oferta  d’assignatures 
optatives,  d’una  banda  ajustant  la  proposta  d’algunes  de  les  existents  i  incorporant  noves 
opcions que venien a cobrir algunes mancances  identificades al voltant d’un sector dinàmic  i 
canviant. 

Així en el curs 2015‐16  l’assignatura optativa de menció de “Destinacions Turístiques” deixa 
d’impartir‐se i es substituïda per “Gestió Sostenible de les Destinacions Turístiques”, ajustant‐
se molt millor a la realitat del sector. 

En tots els casos aquestes modificacions s’han regit  i aprovat pels protocols establerts per  la 
Universitat de Barcelona. 
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Respecte a les competències i objectius d’aprenentatge de la titulació es consideren vàlids. No 
obstant, i desprès de set anys d’implantació, es detecta la necessitat de revisar l’ assignació de 
les competències a les diferents assignatures, així com els seus resultats d’aprenentatge. 

Un darrer element que es posa a reflexió en aquest procés d’acreditació està vinculat en un 
aspecte  que  requereix  de  la  seva  valoració  amb  una  distància  temporal.  En  el moment  de 
dissenyar la titulació de Grau de Turisme, es va apostar per al foment de la internacionalització 
dels  estudiants,  considerant  que  la  possibilitat  de  desenvolupar  un  Treball  Final  de  Grau 
associat  amb  una  experiència  de mobilitat  a  estranger,  permetia  configurar  un  currículum 
professional  molt  adient  per  aquest  tipus  de  titulació,  i  en  aquest  sentit  s’articula  una 
assignatura amb un pes creditici que havia d’oferir aquesta possibilitat. 

La realitat després de set anys d’implantanció, considerant a més que els primers cursos van 
estar condicionats pel procés d’adaptació dels estudiants de la Diplomatura en Turisme, fa que 
fins en aquest moment no es pugui dur a terme un balanç adient de la seva bondad. 

Es fa palès que la realitat en el desenvolupament del procés d’ensenyament‐aprenentatge dels 
estudiants  del  Grau  de  Turisme,  fa  que  en  arribar  al  darrer  any  de  la  carrera  no  estiguin 
alliberats  de  la  càrrega  creditícia  suficient  per  a  poder  destinar  un  semestre  al 
desenvolupament del TFG en un espai diferent. 

Es per aquest motiu que es creu convenient posar a reflexió la necessitat de revisar l’assignació 
d’aquesta  càrrega  de  crèdits  al  TFG,  optant  per  a  una  distribució  diferent  en  el  disseny 
curricular, i així es contempla com a Pla de Millora d’aquesta titulació. 

 

 

Màster en Innovació en la Gestió Turística 

A partir del primer any d’implantació, i tal i com ja es recollia en la proposta de planificació del 
pla d’estudis de la Memòria de Verificació, es va dur a terme un reajustament en la oferta de 
les  assignatures  optatives  de  determinades  matèries,  fent  agrupacions  creditícies  que 
responien molt millor als requeriments del procés d’ensenyament‐aprenentatge de la titulació, 
tal i com es reflecteix en el quadre que s’adjunta: 

ESPECIALITATS  CANVIS EN ASSIGNATURES OPTATIVES   NOVA SITUACIÓ 

Especialitat 1_ en 
Gestió de 
Destinacions 
Turístiques 
Urbanes 

 

567516 Estratègies i Models de Desenvolupament 
Turístic (3 ects) 

567490 Governança de l’Activitat Turística en 
Destinacions Urbanes (3 ects) 

567488 Planificació Territorial Turística (3 ects) 

 

Es converteixen en una sola 
assignatura: 

 

“Planificació territorial i 
estratègies de desenvolupament 
de destinacions turístiques 
urbanes” (9 ects) 

567496 Management Turístic de Destinacions 
Culturals (6 ects) 

567497 Metropolis i Turisme (3 ects) 

Es converteixen en una sola 
assignatura: 

“Metròpolis i turisme. Fonaments i 
característiques del turisme urbà” 
(12 ects) 
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Especialitat 2_ en 
Gestió Turística del 
Patrimoni Cultural 
i Natural  

 

567493 Claus Interpretatives del Patrimoni Cultural 
(6 ects) 

567494 Claus Interpretatives del Patrimoni Natural 
(3 ects) 

567495 Creació i Gestió de Productes Turístic‐
Culturals (3 ects) 

Es converteixen en una sola 
assignatura: 

“Claus Interpretatives de 
patrimoni cultural i natural” (12 
ects) 

567502 Didàctica del Patrimoni (6 ects) 

567503 Mediació en Espais Patrimonials (3 ects) 

567504 Museografia Didàctica (3 ects) 

Es converteixen en una sola 
assignatura: 

“Mediació Didàctica del 
Patrimoni” (12 ects) 

“Recursos i Estratègies de 
Mediació Didàctica del Patrimoni” 
(9 ects) 

Especialitat 3_en 
Gestió del 
Patrimoni Culinari i 
Gastronòmic 

 

567498 Antropologia i Història de la Gastronomia 
(3ects) 

567500 Geografia i Economia de la Producció 
Gastronòmica (3ects) 

Es converteixen en una sola 
assignatura: 

“Antropologia i història de 
l’alimentació” (6 ects) 

567508 Nutrició i Dietètica (3 ects)  Es modifica la seva denominació 
per ajustar‐ho a l’enfocament dels 
continguts: 

“Educació nutricional” (3 ects) 

567506 Coneixement del Producte Gastronòmic (3 
ects) 

567507 Tècnica i Tecnologia del Procés Culinari (3 
ects) 

Es converteixen en una sola 
assignatura: 

“Coneixement i Transformació del 
Producte Gastronòmic” (6 ects) 

 

En tots els casos aquestes modificacions s’han regit  i aprovat pels protocols establerts per  la 
Universitat de Barcelona. 

Tot i que les competències i resultats d’aprenentatge de la titulació segueixen essent vàlids per 
als  objectius  del  Màster,  després  de  cinc  anys  d’implantació  s’han  identificat  algunes 
desviacions en  l’assignació de competències entre  les matèries, que cal revisar com a pla de 
millora. 

 

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració 

En el cas d’aquesta titulació la única modificació que s’ha considerat es la de la inclusió d’una 
nova assignatura optativa, arrel de  les  reunions de  seguiment del curs, es va posar  sobre  la 
taula  la  reflexió  de  considerar  el modificar  l’oferta  d’alguna  de  les  assignatures  optatives 
oferides en l’especialitat de Direcció Hotelera: en el moment de la implantació de la titulació, 
el projecte de Barcelona World  i  totes  les possibilitats professionals que es podien oferir als 
estudiants justificava el fet d’oferir una assignatura com “Gestió de Resorts, Spas i Casinos”. En 
aquest moment  l’entorn ha canviat significativament  i es va considerar que potser seria més 
adient  que  els  estudiants  tinguessin  la  oportunitat  de  cursar  “Els  Creuers  com  a  producte 
hoteler”, considerant la potencialitat del Port de Barcelona en aquest àmbit. 

Es per aquesta raó que es tramita aquest canvi per al curs 2015‐16. 
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Respecte a les competències i objectius d’aprenentatge de la titulació es consideren vàlids. No 
obstant, i desprès de tres anys d’implantació, es detecta la necessitat de revisar l’ assignació de 
les competències a les diferents assignatures, així com els seus resultats d’aprenentatge. 

 

Màster en Direcció d’Empreses Turístiques 

El Màster  en Direcció  d’Empreses  Turístiques  únicament  ha modificat  alguna  optativitat  en 
aquest  darrer  curs,  en  relació  al  desplegament  del  Pla  d'Estudis  i  arrel  de  la  valoració  feta 
sobre la impossibilitat d'oferir l’especialitat de “Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat” en el curs 
15‐16 per falta de matrícula, es va considerar convenient reforçar les competències vinculades 
amb el desenvolupament d’un  turisme sostenible  i  responsable,  i  reduir el  treball d’aquelles 
més relacionades amb la implantació de processos i normatives per a la gestió de la qualitat i 
el medi ambient. 

Els  motius  d’aquests  canvis  es  deriven  de  la  conveniència  de  garantir  l’adquisició  dels 
coneixements, habilitats  i actituds claus en els gestors d’un  turisme  responsable, per  la qual 
cosa és necessari  incrementar  la docència en aquests conceptes  i àmbits. S’ha de considerar 
que  una  part  important  dels  alumnes  que  poden  cursar  aquesta  especialitat  provenen  de 
països on és mes necessari dissenyar  i aplicar polítiques de sostenibilitat com a pas previ a  l’ 
implantació de normatives de qualitat i ambientals, que seria un pas posterior. 

Per aquesta raó es va plantejar el sol∙licitar la implantació de noves assignatures optatives per 
al curs 2016‐17 lligades a les matèries següents:  

DISSENY I COMERCIALITZACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS: Gestió de Projectes (3 cr.) 

SOSTENIBILITAT TURÍSTICA: Sistemes de Gestió Sostenible (6 cr.) 

Totes aquestes modificacions porten a contemplar  la possibilitat  l’ajustar  la denominació de 
l’especialitat corresponent en aquest àmbit de coneixement, per a que estigui més alienat i es 
pugui  identificar  amb  els  aprenentatges  associats  a  partir  de  la  inclusió  d’aquestes  noves 
assignatures optatives. Es per això que s’incorpora dins del Pla de Millora d’aquest màster. 

En  la mateixa  línia,  s’ha  posat  a  debat  en  el  darrer  curs  l’evolució  també  conceptual  en  la 
identificació dels objectius d’aprenentatge associats a l’especialitat de “e‐Tourism: Estratègies 
de Marketing  i Comercialització on  line”. En aquest  sentit es  constata que es  requereix una 
adaptació del nom de  l’especialitat a  l’evolució del concepte que en aquest moment  té una 
tendència  cap  a  la  “digitalització”.  La  voluntat del Centre  sempre ha posat per  endavant  la 
inquietud per a la seva adaptació a la realitat del sector i per aquest motiu s’incorpora també 
com a Pla de Millora de la Titulació. 

Per altra banda  i en el moment de dur a  terme aquest  tràmit es va constatar un error en  la 
Memòria  de  Verificació,  en  relació  al  cas  de  la  matèria  “Tecnologies  de  la  Informació  i 
Comunicació en Turisme”  ,  i en  concret, a  la optativitat associada a  les especialitzacions de 
“Direcció  d’Esdeveniments”  i  “Sostenibilitat  i  Gestió  de  la  Qualitat”,  aquesta  associació, 
malgrat aparèixer a  l’apartat 5.5.1.1 de  la memòria de verificació, no apareix a  l’apartat 5.1.1 
de  l’annex  número  5  sobre  planificació  de  l’ensenyament  de  l’esmentada  memòria  i  per 
aquesta raó s’incorpora com una proposta de millora en el present document. 

Respecte  a  les  competències  i  objectius  d’aprenentatge  de  les  titulacions  de  màster  es 
consideren vàlids. No obstant,  i desprès d’un període  suficient de  implantació, es detecta  la 
necessitat de revisar l’ assignació de les competències a les diferents assignatures, així com els 
seus objectius estratègics, en benefici de la seva millora continua. 
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3.1.3. Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat 
per a la titulació i el seu nombre és coherent amb el de places 
ofertes. 

A continuació es presenten  les dades corresponents a  l’evolució en  la demanda, assignació  i 
matriculació dels estudiants de les diferents titulacions. A fi de facilitar la lectura s’ha agrupat 
la informació en dos apartats: d’una banda es troba totes les dades referents a la formació de 
Grau de Turisme, subjecta al procés de preinscripció universitària, i d’altra banda s’ha agrupat 
en una altre apartat tota la informació d’accés de les titulacions de Màster. 

Informació sobre el perfil dels Estudiants de la Titulació de Grau de Turisme 

Taula 2. GT.1.1. Evolució Matrícula 

Grau de Turisme  2009‐10  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 
Places Ofertes  210 210 210 210 220 200 200 
Demanda en 1a. Opció  160 135 140 188 179 228 216 
Nombre estudiants nou 
accés  159 169 150 198 185 224 227 

% d'accés en 1a. 
Preferencia  78,13% 80,00% 67,86% 78,72% 83,24% 81,58% 78,20% 

% d'accés en matricula a 
setembre  13,21% 20,12% 26,00% 15,15% 12,97% 9,82% 12,33% 

Pel que  fa  referència  a  les places oferides  en  el  cas de  la  Titulació de Grau de  Turisme  cal 
assenyalar que aquesta ha estat adequada a  la demanda que  s’ha anat generant, destacant 
però  que  en  els  darrers  anys  aquesta  demanda  s’ha  vist  incrementada  i  no  ha  seguit  la 
progressió proporcional la oferta de places generada. 

Des del CAI es destaca com un element important el fet d’oferir per primera vegada durant el 
curs 2015‐16 un  itinerari complert de  la carrera en anglès, el que suposa oferir un dels grups 
en aquesta llengua. Caldrà veure com evoluciona la preinscripció d’aquests estudiants. 

 

Taula 3. GT.1.2. Evolució per cursos de l'Accés i la Matricula 

MATRICULA 
% 

GraduacióCohort  2009‐10  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

2009‐10  159  132  127  119 (63)  53 (38)  9 (5)  4 (3)  62,3% 
2010‐11     169  140  134  127 (71)  51 (28)  23 (11)  58,9% 
2011‐12        150  120  112  100 (67)  32 (15)  53,9% 
2012‐13           198  166  154  152 (62)  31,3%2  
2013‐14              185  162  156    

2014‐15                 224  180    
2015‐16                    227    

                                                            
2 Aquesta dada correspon als estudiants que han finalitzat els seus estudis en 4 anys. 
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Les dades especificades entre parèntesi  corresponent  als estudiants de  la  respectiva  cohort 
que es varen graduat segons l’any acadèmic. 

Si considerem  la Taxa de Graduació podem observar que aquesta es  troba entre un 54‐62% 
d’estudiants d’una determinada cohort que aconsegueixen  la seva titulació en màxim 5 anys 
d’estudis, el que està per sobre del que s’havia previst en la Memòria de Verificació (45%) però 
dins d’uns rangs considerats correctes. 

 

Taula 4. GT.1.3. a) Evolució Estudiants de Nou Ingrés 

Grau de Turisme  Places  Nou Accés  0  1  4  7  8  9 
Acces 
Directe 

2009‐10  210 159 94 2 35 23   3 2 

2010‐11  210 169 116 1 23 26 3     

2011‐12  210 150 107   24 13 2 1 3 

2012‐13  210 198 134 1 29 30 2 1 1 

2013‐14  220 185 123   31 17 4   10 

2014‐15  200 224 153   35 33   1 2 

2015‐16  200 229 156   39 25 5 1 3 

 
0‐ Batxillerat + PAAUU 
1‐ Estrangers 
4‐ Cicles Formatius + FPII 
7‐ Estudis Universitaris iniciats + PAAUU 
8‐ Estudis Universitaris iniciats + Cicles 
9‐ Proves Majors de 25/40/45 anys 

La principal via d’accés dels estudiants de Grau de Turisme ha estat la d’aquelles provenint de 
les provés d’accés a  la Universitat, seguit dels alumnes que han cursat un Cicle Formatiu de 
Grau Superior de  la família d’Hoteleria  i Turisme,  (al voltant d’un 20%)  i destacant també  les 
persones que procedeixen d’alguna altre titulació universitària prèvia i que oscil∙la entre un 10‐
15% del total d’estudiants de nou accés.  

 

Taula 5. GT.1.3. b) Percentatge Nota d'Accés 

Curs 2015‐16  5‐6  6‐7  7‐8  8‐9  +9 

Proves d'accés a la Universitat (PAU)  18,3% 18,8% 18,8% 7,9% 6,6% 

CFGS, FP2 o assimilats  3,9% 5,2% 7,0% 0,9% 0,0% 

En aquest cas la taula posa de manifest el perfil d’accés normal de l’estudiant de la titulació de 
Grau de Turisme que s’ha mantingut més o menys estable des de la seva implantació. 
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Taula 6. GT.1.4. a) Evolució de la nota de Tall 

Grau de Turisme  2009‐10  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Nota de tall juny PAU  5  5  5  5  5  5  5 

Nota tall juny primer quintil  7,38  9,1  9,3  9,03  9,32  8,98  8 

Nota de tall juny CFGS  5,67  5,15  5,26  5,41  5  5  5,15 

La  nota  de  tall  respon  a  la  realitat  d’oferta  i  demanda  del  conjunt  de  les  titulacions  que 
s’ofereixen  en  el  sistema  universitari  català  i  per  tant  l’anàlisi  qualitatiu  en  aquest  és més 
significatiu  considerant  la  nota  de  tall  del  primer  quintil.  En  aquest  sentit  la  nota  s’ha 
mantingut de forma estable en valors entre 8‐9 en quant a nota d’admissió. 

 

Taula 7. GT.1.4. b)  Via d’Accés. Curs 2015‐16 

Curs 2015‐16  % 

Proves d'accés a la Universitat (PAU)  70,3% 

CFGS, FP2 o assimilats  17,0% 

Titulats Universitaris o assimilats  10,9% 

Proves específiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 
0,4% 

Altres accessos  1,3% 

 

En quant a les vies d’accés específiques per al curs objecte d’avaluació es constata que segueix 
els mateixos paràmetres  ja  indicats en  la  taula 4. Destacar únicament en aquest  cas que el 
percentatge  corresponents  a  “altres  accessos”  fa  referència  a  tots  aquells  estudiants  que 
accedeixen als estudis de forma directa per reconeixement de crèdits. 

Informació sobre el perfil dels Estudiants de Màster 

 

Taula 8. M.1.1. Evolució Matrícula 

M. Innovació en la Gestió Tur.  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Places Ofertes  40 40 60 60 60 
Nombre estudiants nou accés  44 46 37 36 43 
Estudiants matriculats  44 54 45 48 49 
Estudiants graduats  28 33 29 31 29  
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M. Direcció Hotelera i de Rest.  2013‐14  2014‐15  2015‐16    

Places Ofertes  160 160 160   
Nombre estudiants nou accés  70 107 68    
Estudiants matriculats  70 118 74   
Estudiants graduats  51 78 54   

M. Direcció Empreses Turíst.  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Places Ofertes  180 180 180 
Nombre estudiants nou accés  68 76 72 
Estudiants matriculats  68 79 72 
Estudiants graduats  62 74 51  
 

Per la seva banda i pel que fa referència a la formació de Postgraus, el Màster d’Innovació en la 
Gestió Turística  va  superar  les  seves expectatives  inicials en  la demanda  i es  va aplicar una 
correcció en la oferta de les places a partir del tercer any de la seva implantació que ha permès 
fer un ajustament més acurat. No obstant, es detecta un nombre reduït d’estudiants que trien 
l’especialitat de “Gestió Turística de les Destinacions Urbanes” i l’especialitat “Gestió Turística 
del  Patrimoni  Culinari  i  Gastronòmic”,  proposant‐se  una  acció  de  millora  per  solucionar 
aquesta situació 

La  relació entre oferta de places  i demanda dels estudis en  funció de  les dades presentades 
mostra una diferència  significativa entre  les nombre d’estudiants de nou accés dels Màsters  
de Direcció Hotelera  i Restauració,  i de Direcció d’Empreses Turístiques, respecte a  les places 
oferides. En aquest sentit cal assenyalar que, tal i com es recull en les respectives memòries de 
verificació, la implantació d’aquestes titulacions preveia la possibilitat d’oferir la formació amb 
un  format  semipresencial  i per  tant portava associada una assignació de places per aquesta 
modalitat. 

El CETT es troba immers en la implantació d’un pla estratègic que persegueix l’increment dels 
estudiants  de  postgrau mitjançant  l’impuls  de  la  seva  internacionalització.  S’estan  dedicant 
important  inversions en aquest sentit  incrementant  la força comercial del centre, així com el 
nombre d’aules  i serveis associats. En aquest sentit el format semipresencial es una opció en 
procés de desenvolupament futur que fa preveure l’increment dels estudiants de nou accés en 
aquestes dues titulacions, ajustant de forma més eficient la oferta amb la demanda. 

Cal considerar a més que, els màsters oficials que s’ofereixen a l’EUHT CETT_UB compten amb 
un elevat nombre d’estudiants provenint de  la República Dominicana en virtut d’un conveni 
signat  amb  el  Ministerio  de  Educación  Superior  Ciencia  y  Tecnología  de  la  República 
Dominicana, a través del qual s’atorguen beques  internacionals per a  l’estudi d’una formació 
de postgrau al Campus CETT‐UB. Els candidats que opten a les beques han de ser dominicans 
llicenciats  universitaris  i  tenir  un  promig  de  notes  de  2,8  respecte  3  a  la  carrera,  cosa  que 
garanteix la seva competència per a cursar un postgrau al Campus CETT‐UB. 

Aquesta circumstància dona  resposta a algunes  fluctuacions de nombre d’estudiants de nou 
accés  que  es  poden  identificar  en  les  dades  presentades  i  que  responen  a  les  polítiques 
d’atorgament  d’aquestes  beques  per  part  del  Ministerio  de  Educación  Superior  Ciencia  y 
Tecnología de la República Dominicana. 
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Taula 9. M.1.3. Procedència Estudiants 

Màster en Innovació en la Gestió Turística  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat  25,0% 30,4% 16,2% 33,3% 14,0% 
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC3

25,0% 4,3% 16,2% 8,3% 16,3% 
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat  9,1% 2,2% 10,8% 8,3% 9,3% 
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres  40,9% 63,0% 56,8% 50,0% 60,5% 
 

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat  8,6% 8,4% 7,4% 
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC  12,9% 9,3% 25,0% 
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat  4,3% 7,5% 5,9% 
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres  74,3% 74,8% 61,8% 
 

Màster en Direcció d'Empreses Turístiques  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Estudiants que provenen de la mateixa universitat  4,4% 10,5% 25,0% 
Estudiants que provenen d'altres universitats del SUC  11,8% 18,4% 29,2% 
Estudiants que provenen d'altres universitats de l'Estat  2,9% 5,3% 5,6% 
Estudiants que provenen d'universitats estrangeres  80,9% 65,8% 40,3% 
 

En  termes  generals  a  la  vista  de  les  dades  presentades  la majoria  dels màsters  implantats 
tenen estudiants majoritàriament que provenen d’universitats estrangeres  (entre un 40‐60% 
depenent del curs acadèmic), aquesta constatació està directament relacionada d’una banda 
pel  que  s’explicita  en  l’apartat  anterior  respecte  al  conveni  amb  la  República  Dominicana, 
conjuntament amb un  increment d’estudiants asiàtics atrets per  les possibilitats de  formació 
que ofereix la ciutat de Barcelona i que també es posa de manifest en el conjunt de titulacions 
universitàries del sistema català. 

 

Complements de Formació 

D’acord amb les memòries de verificació, els alumnes que un cop admesos i que procedeixen  
de  formacions  afins  a  l´interès  del  màster  però  no  disposen  de  coneixements  acadèmics 
específics en turisme –Diplomatura, Grau o Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques‐, han de 
cursar al  llarg del màster corresponent   matèries  i assignatures complementàries. D’aquesta 
manera, s’articulen els mecanismes necessaris per tal de dotar a  l’alumnat d’un coneixement 
indispensable del sector turístic, suficient per assimilar i entendre els conceptes i exemples per 
part del professorat i dels professionals que intervenen al llarg del curs. 

Així mateix, i amb la finalitat de facilitar l’adaptació cultural als estudiants provinents de països 
orientals a  la cultura occidental,  i en concret a  la  realitat de Catalunya  i Barcelona, així com 
també  la  seva adaptació  al nou entorn universitari  i  sistemes d’aprenentatge  i avaluació, el 
centre ofereix la possibilitat de realitzar un curs d’acolliment i adaptació abans de l’inici de les 
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titulacions de màster. El CAI valora aquesta pràctica com molt positiva donat que suposa un 
eficaç  instrument de  integració d’aquests alumnes, amb un  impacte positiu en el seu procés 
d’aprenentatge. 

A continuació es detalla en  les  taules  següents quina ha estat  l’evolució dels estudiants que 
han participat en aquesta  formació complementària en cadascun dels Màsters ofertats en el 
Centre. 

 

Taula 10. M.1.5. Complements Formatius Màsters 

Màster en Innovació en la Gestió Turística  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Alumnes titulats que han cursat complements formatius  22  26  16  16  22 
Mitjana de crèdits  en complements formatius dels 
alumnes que n'han cursat  9  9  9  9  9 

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Alumnes titulats que han cursat complements formatius  20  12  30 
Mitjana de crèdits  en complements formatius dels 
alumnes que n'han cursat  12  12  21 

Màster en Direcció d'Empreses Turístiques  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Alumnes titulats que han cursat complements formatius  8  16  23 
Mitjana de crèdits  en complements formatius dels 
alumnes que n'han cursat  12  12  10,8 

 

El  nombre  d’estudiants  que  realitzen  complements  de  formació  es  considera  adequat  en 
funció  del  perfil  internacional  dels  estudiants  que  sol∙liciten  l’accés  en  aquest  nivell  de 
titulació.  No  obstant,  cal  destacar  que  la  proporció  d’alumnes  que  fan  complements  de 
formació respecte el nombre d’estudiants matriculats en el cas del màster en Innovació en  la 
Gestió Turística és superior a la resta de màsters. Aquesta realitat és causada per l’atracció que 
provoca  l’enfocament  de  la  titulació  en  estudiants  provinents  d’estudis  relacionats  amb 
humanitats, geografia i ciències socials, que entenen el turisme com un àmbit d’especialització 
i oportunitats.  

3.1.4. La titulació disposa d’uns mecanismes de coordinació 
docent adequats. 

En  abordar  aquest  punt  és  important  tenir  present  la  condició  de  l’Escola  Universitària 
d’Hoteleria i Turisme CETT‐UB, com a centre privat adscrit a una Universitat Pública. 

Cal  destacar  que  aquesta  circumstància  comporta  el  fet  de  disposar  d’una  estructura  i 
funcionament organitzatiu que, sense ser coincident amb el sistema universitari tradicional, ha 
de  respondre  a  la  garantia  de  qualitat  en  la  impartició  de  la  formació  d’una  banda,  i  a  la 
necessària sostenibilitat de la institució de l’altra. 
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Així, com a Centre d’Ensenyament Superior adscrit a Ia Universitat de Barcelona, l’EUHT CETT‐
UB es regeix per Ia LIei Orgànica 6/2001,  de  21 de  desembre d’universitats,  modificada  per  
La     LIei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; per  Ia LIei 1/2003, de 19 de  febrer, d’Universitats de 
Catalunya;  pel  Decret  390/1996,  de  2  de  desembre,  de  regulació  del  Règim d’Adscripció 
a Universitats Públiques de Centres Docents d’Ensenyament Superior; pel Decret 76/200], de 
27 de marc pel qual es crea i regula el Registre de Centres i Estudis Universitaris de Catalunya; 
per  l’Estatut de La   Universitat de Barcelona aprovat   per Decret 246/2003,   de     d’octubre,  i 
per  qualsevol  altra  disposició  de    l’administració  educativa  que  desenvolupi  Ia  normativa  
anterior,   per  les normatives de  la UB  i pel propi Conveni d’Adscripció amb  la Universitat de 
Barcelona. 

L’administració econòmica de  I’EUHT CETT‐UB correspon al Consell d’Administració del CETT, 
que actua com a Òrgan Col∙legiat per a la gestió econòmica del Centre, d’acord amb Ia Junta de 
Govern del Centre, que  té  assignades  Ia  resta de  funcions,  acadèmiques  i  institucionals,  en 
compliment   de La   normativa de Centres Adscrits de Ia Universitat de Barcelona  i del Decret 
390/1996, de 2 de desembre, de regulació del  règim d’adscripció a universitats  públiques de 
centres docents d’ensenyament superior. 

Es disposa d’un Reglament de  l’EUHT CETT‐UB, aprovat pel Consell d’Administració del CETT, 
autoritzat per la Universitat de Barcelona i per la Junta de Govern de l’EUHT CETT‐UB. 

L’EUHT  CETT‐UB  per  poder  dur  a  terme  amb  garanties  de  qualitat  les  seves  funcions  de 
docència, de recerca i de transferència de coneixement, s’estructura de la manera següent: 

Òrgans Col∙legiats: 

• Junta de Govern EUHT CETT‐UB 

• Consell Acadèmic 

• Comissió de Qualitat de l’EUHT CETT‐UB 

Òrgans Unipersonals: 

• President/a de la Junta de Govern 

• Delegat/da de la Universitat de Barcelona 

• Director/a de l’EUHT CETT‐UB 

• Coordinador/a de Formació de nivell de Grau/Postgrau 

• Director/a de Formació 

• Coordinador/a d’Estudis 

• Director/a de Recerca 

• Responsable de Bloc Temàtic 

• Tutor de Curs 

• Delegat/da de Curs 
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Comissions Organitzatives 

En el propi reglament queden recollides dels diverses funcions  i responsabilitats de cadascun 
dels òrgans apuntats. 

El Sistema  Integrat de Qualitat  i Medi Ambient del CETT, recull també en el seu procediment 
PE‐07 “Seguiment del Procés d’Ensenyament‐Aprenentatge”, l’estructura dels mecanismes per 
a la coordinació docent. 

Donada  la dinàmica diferenciada  en  el  funcionament dels diferents nivells de  formació que 
també queda palès en els procediments del sistema de qualitat, s’estableix una distinció entre 
les formacions de Nivell de Grau i de Postgrau. 

A fi de que sigui viable el establir el seguiment de la formació, s’identifiquen dos moments: 

•  Procés  de  planificació  i  accés  a  la  formació:  referit  a  totes  les  accions  que  cal 
contemplar per a poder dur a terme el procés d’ensenyament‐aprenentatge, així com l’anàlisi 
de totes les accions que refereixen a la informació i  contacte amb els estudiants en el moment 
de la matriculació 

•  Avaluació del Procés d’Ensenyament‐aprenentatge: seguiment en la impartició de les 
diferents assignatures, anàlisi i avaluació dels resultats, tant acadèmics com de satisfacció dels 
estudiants 

El Consell Acadèmic com a òrgan col∙legial, es convoca amb  la participació de  la totalitat dels 
seus membres un cop l’any per a cada un dels nivells de formació (Grau i Postgrau) i, a efectes 
operatius, està conformat pel treball sistemàtic  i continuat de diverses comissions que, en el 
seu conjunt, compleixen amb les diferents visions que ha de tenir el seguiment de cada una de 
les formacions: 
 

Comissió d’Avaluació Formació (CAF) 

La  seva  responsabilitat  es  focalitza  en  el  seguiment  i millora  de  la  qualitat  dels  programes 
formatius,  les  metodologies  d’ensenyament  i  avaluació  dels  aprenentatges,  així  com  la 
garantia de la qualitat del quadre docent. 

Aquesta comissió està composada per les diferents figures: 

- Direcció de l’Escola Universitària (l’EUHT CETT‐UB) 

- Coordinació de Formacions de Graus/Postgraus 

- Direcció de Formació 

- Coordinació d’Estudis 

- Responsables de Blocs Temàtics associats a la titulació 

S’estructuren dues CAF, una per a cada nivell formatiu (Graus i Postgraus) que es reuneixen un 
parell de cops l’any coincidint amb la finalització de cada un dels semestres del curs. 

Actes reunions de les Comissions d’Avaluació de Formació. Curs 2015‐16 
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Comissió de Processos Acadèmics (CPA) 

La seva responsabilitat es focalitza en el seguiment i garantia d’una adient implantació de tots 
els processos acadèmics associats al procés d’ensenyament‐aprenentatge, des del seu inici fins 
al seu tancament 

Aquesta comissió està composada per les diferents figures: 

- Direcció de l’Escola Universitària (l’EUHT CETT‐UB)   

- Coordinació de Formacions de Graus/Postgraus 

- Direcció de Formació 

- Coordinació d’Estudis 

- Coordinació Docent i Logística 

- Ordenació Acadèmica 

- Serveis de Secretaria 

- Serveis d’E3 

- Serveis de Qualitat 

A  l’igual que en el cas anterior, s’articulen dues CPA, una per a cada nivell  formatiu  (Graus  i 
Postgraus) que es reuneixen un parell de cops  l’any coincidint amb  la  finalització de cada un 
dels semestres del curs. 

Pel seu caràcter de composició transversal, una de les funcions associades en aquesta Comissió 
és la de actuar com a Comissió de Qualitat de la Titulació corresponent, amb la responsabilitat 
de  recollir  la  informació derivada de  la  resta de Comissions  i  transferir‐la  en  el  Informe de 
Seguiment de la Titulació corresponent, en aquest sentit al llarg del curs s’estructuren sessions 
de treball no plenàries amb membres de la Comissió per a l’efectivitat en el seguiment de les 
particularitats de cada titulació i l’elaboració de l’Informe de Seguiment corresponent. 

Es convoquen dues sessions plenàries de la Comissió de Qualitat a fi de validar el seguiment de 
les titulacions. 

Actes Reunions Comissions Processos Acadèmics. Curs 2015‐16 

Actes Reunions Comissions de Qualitat EUHT CETT. Curs 2015‐16 

 

Comissió de Tutorització d’Estudiants (CTE) 

Aquesta  comissió  té  com  objectiu  garantir  el  seguiment  del  procés  d’aprenentatge  dels 
estudiants a partir del contacte continuat a partir de tots els membres que  la composen, a fi 
d’identificar possibles desviacions i plantejar propostes de millora. 

Aquesta comissió està composada per les diferents figures: 

- Coordinació de Formacions de Graus/Postgraus 

- Tutors/es de Grup 

- Delegats/des de Grup 
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Donada  la dimensió en el nombre d’estudiants, cada Titulació disposa d’aquestes comissions 
participades  de  forma  particular  per  les  persones  que  hi  estan  directament  relacionades  i 
poden aportar  la  informació necessària per a  l’anàlisi. Tanmateix es pot  treballar a nivell de 
subcomissions  en  funció  de  les  pròpies  dinàmiques  i  dimensions  de  cada  titulació  de 
referència, així com també  la Direcció de  l’Escola Universitària (l’EUHT CETT‐UB) delega en  la 
Coordinació  de  Graus  o  Postgraus  corresponents,  la  funció  de  convocar  cadascuna  de  les 
sessions de treball requerides a fi d’agilitzar tots els processos  i que es convoquen també un 
parell de cops l’any coincidint amb els semestres acadèmics. 

Actes Comissions de Delegats Estudiants. Curs 2015‐16 

Actes Comissions de Tutors de Grups. Curs 2015‐16 

 

Blocs Temàtics 

El Bloc Temàtic és una estructura organitzativa interna per a la planificació, desenvolupament i 
gestió d’un  coneixement  concret  i  la  coordinació docent de  l’equip de professors  vinculat  . 
D’aquesta manera, agrupa diverses assignatures afins a un àmbit de  coneixement específic, 
responent  a  la  necessitat  del  treball  coordinat  de  determinades  competències  i  en  la 
corresponent programació en diferents  itineraris dins el producte formatiu, assegurant el seu 
desplegament i adquisició. 

La persona Responsable d’un Bloc Temàtic  té  com a  funció el  lideratge en el desplegament 
d’un determinat àmbit de coneixement a la formació, així com garantir una eficaç coordinació 
dels  objectius  i  dels  aspectes  acadèmics  que  sobrepassin  l’  àmbit  de  les  assignatures 
individuals.   

De manera global, els Blocs Temàtics es coordinen en reunions de treball, que responen a  la 
necessitat de dissenyar  i actualitzar els plans docents dels productes  formatius, així  com de 
treballar coordinadament diferents aspectes clau, com determinades competències, garantint 
el treball en equip de l’equip docent en benefici del projecte comú. 

Accés al Quadre d’estructura de Blocs Temàtics del CETT 

El professorat disposa de l’accés d’un espai concret dins del Campus Virtual als diferents Blocs 
Temàtics, espai que es administrat directament pel seu Responsable. 

Òrgans Unipersonals 

Tal i com queda recollit en el Reglament del Centre i en els diferents procediments definits dins 
del  sistema de qualitat en  la  impartició de  les diferents  titulacions,  l’EUHT CETT‐UB disposa 
d’una estructura de  funcions de gestió per a garantir el  funcionament operatiu  i eficient de 
tots els processos necessaris per a la planificació, impartició, seguiment i anàlisi dels processos 
d’ensenyament‐aprenentatge que es duen a terme.  

La  descripció  de  les  funcions  associades  a  cadascuna  d’aquestes  persones,  seguint  els 
procediments del sistema de qualitat, es poden consultar en el l’enllaç següent: 

Relació de funcions de gestió academicodocent 

En  aquest  es pot destacar  en primera  instància  el procés de disseny  i  revisió del programa 
docent d’una assignatura, en aquest cas la Coordinació d’Estudis   de la titulació corresponent 
es  reuneix  amb  els  Responsables  dels  diferents  Blocs  Temàtics  (BT)  que  participen  en  la 
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formació a fi de marcar  les grans  línies de treball a seguir en  la definició dels programes que 
han de donar context a les diverses assignatures definides en el disseny del Pla d’Estudis. 

El pas previ per a l’elaboració del programa d’una assignatura ha de contemplar la distribució 
de les competències associades a cada matèria entre les assignatures que configuren cada un 
d’aquests  blocs  d’aprenentatge,  considerant  la  possible  dedicació  de  l’estudiant,  les 
metodologies aplicables...., i garantint l’assoliment de les competències identificades. 

Així aquest equip de treball és el responsable de fer la distribució de les competències de cada 
matèria  entre  les  assignatures  corresponents  quedant  constància  en  el  “Quadre Matriu  de 
Competències de  la Titulació”  , com a element de  treball per al posterior desplegament dels 
programes de l’assignatura. 

Exemple d’un “Quadre Matriu de Competències de la Titulació” 

El  Responsable  del  Bloc  Temàtic,  sol∙licita  a  la  persona  responsable  de  la  impartició  de 
l’assignatura corresponent, el desplegament del detall del programa de  l’assignatura a partir 
de les pautes indicades anteriorment. 

A  fi de garantir  l’actualització dels programes de  les assignatures, anualment  la Coordinació 
d’Estudis  corresponent  tramet  als  Responsables  dels  Blocs  Temàtics,  les  instruccions 
necessàries per a procedir a la revisió i millora dels programes del curs.  

En  aquestes  instruccions  es  considera    la  informació  obtinguda  a  partir  dels  diferents 
indicadors recollits al  llarg del curs  i en  les sessions d’anàlisi realitzades, per a  incorporar  les 
millores oportunes. 

El Responsable del Bloc Temàtic encarrega al professorat Responsable de cada assignatura  la 
realització  de  la  revisió  i  introducció  dels  canvis  que  es  considerin  pertinents,  trameten  el 
programa revisat i corregit novament al Responsable del Bloc Temàtic. 

En  aquest  sentit,  una  altra  figura  clau  és  la  persona  Responsable  d’una  Assignatura. 
L’assignatura  és  la  unitat  bàsica  de  programació,  desenvolupament  i  avaluació.  Cada 
assignatura es defineix i planifica amb la realització del seu Pla Docent. Inclou les competències 
a treballar, els objectius específics, els continguts d’aprenentatge,  l’organització d’aquest, els 
criteris metodològics  o  estratègies  d’aprenentatge  i  els  sistemes  i  criteris  d’avaluació.  És  la 
unitat d’ensenyament que s’estableix administrativament per a composar el pla d’estudis del 
producte formatiu, sent la unitat de matricula.  

El titular de l’assignatura té la responsabilitat de determinar la contribució de l’assignatura en 
l’assoliment  de  les  competències  i  objectius  del  producte  formatiu;  aquesta  tasca  es 
desenvolupa  amb  la  definició  de  les  competències  que  es  treballaran  i  els  objectius  que 
s’assoliran amb la impartició d’aquesta assignatura. 

El  responsable  d’  una  assignatura  és  preferentment  un  professor  expert,  triat  entre  els 
assignats  per  a  realitzar  la  docència  d’aquesta  assignatura  i  té  al  seu  càrrec  la  gestió  de  l´ 
assignatura durant un curs acadèmic. La resta de professors assignats a aquesta assignatura, 
co‐titulars de la mateixa, contribueixen i col∙laboren en la realització d’aquesta funció. 

L’estructura de coordinació per al seguiment  i anàlisi de  les  titulacions ha evolucionat en els 
darrers temps, derivat també de les adaptacions als requeriments dels sistemes de qualitat i a 
la pròpia evolució de la oferta formativa del Centre. 

En  aquest  sentit, malgrat  ja  s’ha  anat  treballant  en  aquesta  línia,  cal  fer més  incidència  en 
ajustar la temporalització del seguiment dels diferents processos a fi de millorar en l’eficiència 
del sistema,  i per  tant cal cercar  la manera d’obtenir el millor punt d’equilibri considerant  la 
dimensió del Centre. 
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D’altra també  i tal  i com s’ha  inclòs en els diferents Informes de Seguiment presentats fins al 
moment, aquesta creixent dimensió en l’oferta de titulacions, assignatures..., ha comportat la 
necessitat de plantejar  l’utilització d’alguna eina tecnològica de suport per a garantir  l’adient 
revisió  i publicació dels plans docents de  les assignatures. En aquesta  línia    ja s’ha creat una 
base  de  dades  prèvia  que  recull  la  informació  bàsica  del  disseny  de  les matèries  de  cada 
Memòria  de  Verificació  com  a  punt  de  partida  per  a  la  creació  dels  Plans  Docent 
corresponents. El CAI valora molt positivament aquesta tasca, donat que com a Base de Dades 
permetrà també analitzar la distribució en les metodologies i sistemes d’avaluació assignats a 
cada una de les assignatures. 

Lligat a  tot això s’està  treballant en el disseny de  l’eina en  l’entorn del Campus Virtual  i per 
tant es segueix incorporant dins dels plans de millora de curt termini. 

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

La  informació  referent a  les diferents normatives aplicables està publicada de  forma general 
segons cada nivell de  formació  (Graus  i Màsters). Aquestes normatives  segueixen  les pautes 
acadèmiques marcades per la Universitat de Barcelona, incorporant els ajustaments necessaris 
per  a  adaptar‐les  a  la  realitat  organitzativa  i  de  funcionament  d’un  Centre  Adscrit,  a  fi  de 
facilitar la comprensió de la seva aplicabilitat al conjunt de la comunitat acadèmica. 

Tal  i com queda establert en el procediment PE_01 “Planificació de  la Formació” del Sistema 
Integrat  de  Qualitat  i Mediambient  del  CETT  (SIQMAC),  dins  de  la  planificació  del  curs,  la 
persona  responsable  d’Ordenació  Acadèmica,  revisa  anualment  amb  la Direcció  de  l’Escola 
Universitària (l’EUHT CETT‐UB) i les diferents Coordinacions d’Estudi el marc normatiu general 
aplicable al conjunt de les titulacions del Centre. 

Amb  la  informació recollida, s’introdueixen  les modificacions necessàries  i es publiquen a  les 
guies d’estudiant i professorat per al seu coneixement i consulta. 

Les  principals  normatives  destacables  que  apliquen  a  la  totalitat  de  les  titulacions 
universitàries són les següents: 

 

Normativa d’Avaluació i Qualificació 

Atenent a  la disposició addicional primera de  la Normativa Reguladora dels Plans Docents de 
les Assignatures  i de  l’Avaluació  i  la Qualificació dels Aprenentatges, aprovada per Consell de 
Govern  de  la  Universitat  de  Barcelona  en  data  8  de  maig  de  2012,  l’Escola  Universitària 
d’Hoteleria  i Turisme CETT‐UB ha elaborat aquesta norma per a  la  regulació de  l’avaluació  i 
qualificació  dels  aprenentatges  i  que   té  per  objecte  regular  el  sistema  i  el  procediment 
d'avaluació  i  qualificació  dels  aprenentatges  de  l'alumnat  que  cursi  les  assignatures  dels 
ensenyaments de grau i màster universitari de l’EUHT CETT‐UB. 

 

Normativa de Permanència 

La normativa de permanència  regula  les condicions de matricula  i  requeriments mínims dels 
crèdits que l’estudiant haurà de superar per a continuar amb els seus estudis. 
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Aquesta  norma  està  basada  en  les  directrius  establertes  per  la  Universitat  de  Barcelona 
aprovades pel seu Consell Social en data 26 de juliol de 2012. 

Els  elements  bàsics  d’aquesta  normativa  s’articulen  a  través  de  dues  variables  que  cal 
considerar que són: el nombre de crèdits per matricular i el nombre de crèdits per aprovar. 

D’altra  banda  es  diferencien  els  requeriments  que  cal  acomplir  entre  el  primer  any  de 
matrícula i els següents. 

Finalment  el  centre, per mitjà de  la  seva Direcció,  té  la possibilitat de  resoldre, de manera 
raonada  i  equànime,  i  també  en  consonància  amb  els  interessos  i  les  necessitats  de  cada 
ensenyament,  les  situacions  d’excepcionalitat  que  siguin  plantejades,  i  també  atendre  els 
casos personals que es consideri que hagin de ser resolts. 

 

Normativa de Reconeixement de Crèdits 

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials de grau, màster i doctorat impartits per les universitats espanyoles en tot 
el  territori  estatal  (modificat  per  l’RD  861/2010,  de  2  de  juliol),  estableix 
el foment de la mobilitat dels estudiants, tant dins d’Europa  com  en  altres  parts  del  món. 
Resulta,  per  tant  imprescindible  disposar  d’un  sistema  de  reconeixement,  transferència  i 
acumulació de crèdits, en què els crèdits cursats prèviament siguin reconeguts i incorporats a 
l’expedient de l’estudiant. 

En aquest sentit, aquesta preten regular el procediment que cal seguir i els criteris que cal 
emprar a l’EUHT CETT‐UB, tot respectant la legislació vigent. 

El  reconeixement  de  crèdits  és  l’acceptació  per  part  de  l’EUHT  CETT‐UB  de  la  formació  o 
experiència professional que  figura a continuació,  i que es computen en  l’expedient d’altres 
ensenyaments que l’estudiant estigui cursant a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial. 

En el cas d’aquesta normativa es fa una distinció entre la seva aplicabilitat en el cas dels Graus i 
en el cas dels Màsters 

Normativa de Reconeixement de Crèdits de Graus 

Normativa de Reconeixement de Crèdits de Màsters 

  

Normativa de Pràctiques Externes 

L’objectiu d’aquesta normativa és regular les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants 
de l’EUHT CETT‐UB en empreses i institucions durant la seva formació universitària. 

En aquest punt cal però destacar la particularitat que aplica a cadascun dels nivells de formació 
(Graus  i Màsters)  i en cadascuna de  les  titulacions en sí mateixa el que provoca que s’hagin 
articulat redaccions diferenciades en funció d’aquestes particularitats. 

Així  en  el  cas de  la  titulació de Grau  de  Turisme,  com  a pràctiques obligatòries  curriculars, 
l’estudiant disposa de  la  informació sobre el context que regula aquesta assignatura  i que es 
gestiona directament des del Servei d’E3 (Escola‐Estudiant‐Empresa). 

Normativa de Pràctiques de Grau de Turisme 

En el cas de les titulacions de Màster la realització de pràctiques en empreses i institucions té 
caràcter d’optativitat dins del currículum,  i en aquest sentit gaudeix de  la seva particularitat 
normativa que aplica a totes les titulacions de Màster que s’ofereixen al CETT. 
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Normativa de Pràctiques de Màster 

 

Normativa de Treball Final 

De  la mateixa manera  que  en  el  cas  anterior  es  procedeix  en  el  cas  de  normativitzar  els 
Treballs Finals de Graus i Màsters. 

L’estudiant  i  professorat  disposen  de  tota  la  informació  segmentada  tant  en  l’aspecte 
purament normatiu com de procediment a fi de facilitar el seu accés. 

Normativa Treball Final de Grau 

Normativa Treball Final de Màster 

 

A fi de garantir l’actualització de la informació de les normatives vigents, al final de cada pàgina 
web de les guies de l’estudiant i del professorat es fa constar la data de la darrera actualització 
de la informació publicada. 

 

El CAI considera que aquest estàndard  s’assoleix donat que els estudiants admesos  tenen el 
perfil d’ingrés adequat per a  la  titulació  i el seu nombre és coherent amb  les places ofertes. 
Així mateix, també es consideren adequats tan els mecanismes de coordinació adequats com 
els resultats obtinguts. 

Es  proposen  accions  de  millora  dirigides  a  revisar  l’assignació  de  les  competències  a  les 
assignatures  de  les  titulacions  desprès  d’un  període  vàlid  d’implantació  que  ha  permet 
identificar la necessitat de canvis dirigits a millorar el desplegament curricular. 
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3.2. Estàndard 2. Pertinència a la Informació Pública 

Tot el procediment que gestiona  la creació, publicació  i actualització de  la  informació pública 
està recollit en el procediment  PGG‐11 de “Comunicació”  i la Instrucció de Treball “Publicació 
i actualització de la informació pública” IT01‐PGG11 que tenen per a objecte establir les eines i 
canals  de  comunicació  i  les  responsabilitats  per  assegurar  la  correcta  comunicació  interna 
entre els membres del Grup CETT  i  la comunicació externa amb els grups d’interès  refent al 
Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient (SIQMAC). 

El CETT disposa de la seva pàgina web com a principal espai de comunicació amb el conjunt de 
grups d’interès, i donada la diversitat de la seva activitat, la informació que es proporciona està 
segmentada a dos nivells: d’una banda  la  informació més general  referida al Centre  i en un 
espai central destacat l’accés directa a tota la oferta acadèmica del Centre. 

Es important assenyalar que la creixent diversitat d’activitats que s’han anat desenvolupant al 
llarg  d’aquests  darrers  anys,  juntament  amb  els  avenços  tecnològics,  han  comportat  la 
necessitat de treballar en un projecte nou de disseny de pàgina web, que s’incorpora dins de 
les propostes de millora associades en aquest estàndard. 

Així, en l’apartat “Grup CETT”, es fa una introducció al que és el CETT, la seva filosofia, valors, 
Sistema  Integrat de Qualitat, política de Responsabilitat Social...,  i amb un accés directe a  les 
diferents unitats de negoci que configuren el Grup. 

Es  defineix  d’altra  banda  un  espai  “CETT  i  Empresa”,  que  apropa  a  tota  l’estructura 
organitzativa que el CETT articula en relació als seus vincles amb l’entorn professional, així en 
aquest punt es pot trobar totes les referències a: 

• El Servei E3, Espai Estudiant Empresa, amb  la principal responsabilitat d'orientar  i 
ajudar  a  l’alumne  en  la  seva  formació  pràctica  i  posterior  inserció  laboral, 
facilitant‐li el contacte amb  les millors empreses del sector, organitzant activitats 
destinades  al  coneixement  de  les  mateixes,  així  com  realitzant  un  seguiment 
personalitzat al llarg dels seus estudis. 

• Trobada  Escola  Universitat  Empresa  CETT‐UB,  una  de  les  accions  anuals  que 
s’organitzen que, amb la participació d’unes 70 empreses del sector, s’ha convertit 
en un workshop de referència. 

• Els Premis Alimara,  com  a  reconeixement  a  l’esforç  i  la qualitat del material de 
promoció turística tant de les institucions públiques com de les empreses. 

• Premis  Emprenedors,  en  l’afany  per  potenciar  i  fomentar  el  desenvolupament 
d'activitats turístiques, s’incentiva als joves emprenedors a desenvolupar les seves 
idees, a donar‐hi forma i s’ajuda a fer que els seus projectes es converteixin en una 
realitat. 

• CETT Alumni, amb  la principal missió de potenciar  la relació entre  l’antic alumnat 
amb  la  creació  d’una  xarxa  de  professionals  que  gaudeixen  d’un  seguit 
d’avantatges en els àmbits professional, formatiu i social. 

Un darrer gran apartat es aquell referit al “Coneixement/Recerca”, a on es pot accedir a tota la 
informació referida a la gestió del coneixement dins del CETT, així en aquest punt es tracten els 
aspectes següents: 

• Càtedra  de  Turisme,  Hoteleria  i  Gastronomia  CETT‐UB,  la  primera  càtedra  en 
turisme a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de liderar i impulsar la recerca i la 
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transferència de coneixement en els àmbits d’actuació de  la càtedra: el  turístic, 
l’hoteler  i  el  gastronòmic,  impulsada  pel CETT i  la Universitat  de  Barcelona, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Gaspar Espuña. 

• Els Grups de Recerca, desenvolupant projectes de recerca turística amb la finalitat 
d’ aportar coneixement expert  i  innovacions en  turisme, que permetin al  sector 
mantenir  i  millorar  la  seva  competitivitat,  mitjançant  la  recerca  aplicada  i  la 
transferència de coneixement. 

• Publicacions, amb accés a totes aquelles publicacions promogudes pel CETT 

• Les xarxes de treball  internes  i externes (la col∙laboració amb grups  i professorat 
d’altres universitats,  fundacions  i empreses dels sectors  implicats), en  les que el 
CETT participa. 

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

La  instrucció de  Treball  IT01‐PGG11  “Publicació  i  actualització de  la  informació pública” del 
sistema de qualitat del centre estableix com es revisa i actualitza periòdicament la informació 
sobre  les  titulacions,  els  programes  formatius,  les  activitats  acadèmiques,  així  com  els 
continguts que han de figurar com a informació pública de les titulacions per tal d’establir els 
mecanismes per assegurar  la  informació pública  i  la rendició de comptes als   diferents grups 
d’interès,  garantint  la  seva  veracitat  i  actualització  que  queda  registrada  en  la  data  de 
modificació de la pròpia web.  

Respecte  a  les  característiques  de  les  titulacions,  la  informació  pública  dels  diferents 
programes del centre es realitza mitjançant els següents canals: 

1. Espai  de  cada  titulació  a  la web  de  la Universitat  de Barcelona  (UB),  on  hi  consta  la 
informació que  configura  la  fitxa de  cada  títol de  la universitat. En el  cas dels graus,  la 
informació  consta  de  la  presentació  de  la  titulació,  el  perfil  d’accés  recomanat,  el  pla 
d’estudis, els requisits d’accés i les sortides professionals. En el cas dels màsters, aquesta 
informació  consta  de  informació  general,  requisits  d’accés,  perfil  de  competències  i 
procés  de  preinscripció  i matricula.  A  partir  d’aquest  espai  els  grups  d’interès  també 
tenen accés a informació clau de la UB.  
 
Els diferents espais de les titulacions que ofereix el CETT a la web de la UB són: 
 

 Grau de Turisme 
 Màster de Innovació en la Gestió Turística 
 Màster de Direcció Hotelera i de Restauració 
 Màster de Direcció de Empreses Turístiques 

 

2. Espai de cada titulació a la web del CETT,  on hi consta tola la informació rellevant per als 
diferents  grups  de  interès,  és  a  dir:  presentació  del  títol,  pla  d’estudis  (que  inclou 
objectius, metodologia, plans docents de les assignatures, informació sobre les pràctiques 
i el TFG/TFM, i les opcions de cursar part dels estudis en una altre universitat estrangera), 
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les  sortides  professionals  de  la  titulació,  les  empreses  col∙laboradores,  els  àmbits  de 
recerca vinculats, opinions de graduats i finalment l’accés al catàleg virtual de la titulació. 

A partir de  la  informació genèrica de cada titulació, és a dir, objectius  i pla d’estudis, és 
important  destacar  que  el  detall  de  la  informació  s’estructura  també  en  funció  de  les 
diferents mencions  (en  grau)  i  especialitats  (en màsters)  amb  la  finalitat  de  facilitar  al 
lector  la  identificació dels aspectes més  rellevants que configuren el programa  formatiu 
en funció de les seves motivacions e interessos acadèmics i professionals.  

El CAI destaca la tasca que s’està desenvolupant per a la millora de la informació sobre el 
professorat que està duent a terme en l’entorn de la pàgina web, però que requereix d’un 
treball  acurat  per  a  garantir  la  seva  actualització,  i  en  aquest  sentit  s’incorpora  com  a 
proposta de millora en l’apartat corresponent. 

 
Els espais a  la web de  les  titulacions del CETT  i els  respectius  itineraris d’especialització 
són els següents: 
 
 Grau de Turisme 

- Direcció Hotelera 
- Direcció Turística  

 
 Màster en Direcció Hotelera i de Restauració 

- Direcció Hotelera 
- Direcció de Restauració  

 
 Màster en Direcció d’Empreses Turístiques 

- e‐Tourism: Estratègies de Màrqueting i Comercialització online 
- Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat 
- Direcció d’esdeveniments  

 
 Màster en Innovació en la Gestió Turística 

- Gestió Turística del Patrimoni Cultural i Natural  
- Gestió Turística de les Destinacions Urbanes  
- Gestió Turística del Patrimoni Culinari i Gastronòmic 

 

Respecte  a  la  informació  relativa  al  desenvolupament  operatiu  de  les  titulacions,  el  centre 
disposa dels següents instruments destacats:  

1. La principal eina és el Campus Virtual de cada titulació, on l’estudiant té accés a tota la 
informació necessària durant  la prestació de  la  formació. Aquesta  informació  inclou 
des  dels  aspectes  normatius  vinculats  amb  la  universitat,  el  centre  i  el  nivell  de 
formació,  així  com  tots  els  aspectes  vinculats  amb  el  desenvolupament  del  procés 
d’aprenentatge  (Guia Estudiant, aula virtual, cartellera amb noticies, canvis d’horaris, 
ofertes de pràctiques, etc.). A aquest campus  també es pot accedir des de  l’app del 
CETT disponible per a dispositius mòbils. 

2. Pantalla  informativa  a  la  entrada  al  centre  amb  informació  diària  actualitzada  de 
interès per als estudiants (visites d’empreses, esdeveniments, etc.). 

3. Enviament  de  SMS  als  telèfons  mòbils  dels  estudiants  quan  s’han  de  comunicar 
informacions  que  tenen  una  incidència  immediata  en  l’operativa  de  la  formació; 
principalment es  tracta de  la  comunicació de  canvis de  classes de darrera hora  (per 
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exemple  per  malaltia  d’un  professors),  evitant  desplaçaments  innecessaris  dels 
estudiants i les molèsties associades.   

En els darrers  Informes de Seguiment, associats a  les  titulacions de Màster,  s’ha  fet constar 
una proposta de millora en  la gestió operativa de  la  informació sobre el procés de sol∙licituds 
d’accés  dels  nous  estudiants,  ja  que  al  procedir  la majoria  d’ells  de  països  estrangers  es 
dificultava  i  retardava excessivament  la comunicació. En aquest  sentit  s’està  treballant en  la 
incorporació d’una eina de gestió  informàtica que contribueixi a  la millora en  l’eficiència del 
procés i així es trasllada com a pla de millora associat a tots els Màsters. 

3.2.2. La institució garanteix un accés fàcil a la informació 
rellevant de la titulació a tots els grups d’interès, que inclou els 
resultats del seguiment i, si s’escau de l’acreditació de la 
titulació 

L’espai web del Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient (SIQMAC) disposa d’un apartat en 
el  seu  menú  principal  destinat  únicament  a  recollir  la  informació  sobre  el  Sistema  de 
Verificació,  Modificació,  Seguiment  i  Acreditació  de  les  Titulacions  Universitàries  que 
s’ofereixen en el Centre. 

Respecte als resultats assolits, els diferents grups de interès del centre poden accedir des de la 
pàgina principal de  la web del CETT,  i de des de  l’espai destinat a  la  informació de cadascuna 
de les Titulacions del Centre a la web del SIQMAC on, a part de poder consultar la Política de 
Qualitat  i els  sistemes  i procediments que  la desenvolupen, es poden consultar els  resultats 
obtinguts  i que es recullen en els diferents  informes de seguiment de  les titulacions, així com 
els  principals  indicadors  de  cada  titulació,  és  a  dir,  d’accés  i matricula,  de  professorat,  de 
mobilitat, de satisfacció dels estudiants, de resultats acadèmics i de inserció laboral.  

Per  a  facilitar  la  informació  d’aquests  indicadors  s’ha  optat  per  a  dibuixar  una  matriu 
d’indicadors  i  titulacions  que  permeten  un  accés  fàcil  a  cadascun  dels  àmbits  d’interès.  Es 
constata que, malgrat això manca algun  tipus d’acció més proactiva per a  l’ús més directe  i 
continuat dels grups d’interés,  i per   aquesta raó s’està d’acord en plantejar una proposta de 
millora en aquest punt. 

3.2.3. La institució publica el SIQMAC en què s’emmarquen les 
titulacions 

L’accés  a  la  informació  sobre  el  Sistema  Integrat de Qualitat  i Medi  ambient  del CETT  està 
disponible directament des de  la pàgina web del Centre,  i també s’hi pot arribar des de cada 
titulació a través de l’enllaç corresponent. 

A fi de poder gestionar  la  informació derivada de  la  implantació del Sistema de Qualitat, s’ha 
creat  una  pàgina web  particular  amb  identitat  pròpia.  La  informació  està  agrupada  en  cinc 
grans blocs: 
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Política de 
Qualitat, Medi 
Ambient i 
Responsabilitat 
Social 

En aquest punt hi ha una presentació del que és el Sistema Integrat de 
Qualitat i Medi Ambient del CETT (SIQMAC) amb la presentació dels Grups 
d’Interès del Centre i amb un link a la Política Integrada de Qualitat, Medi 
Ambient i Responsabilitat Social del CETT  

Model de Gestió  Es aquest apartat es pot accedir a tota l’estructura documental del 
sistema: 

• Mapa de processos 
• Certificacions que apliquen al SIQMAC:  

o ISO 9001 
o ISO 14001‐EMAS 
o Sistema Universitari VSMA 

• Manual del SIQMAC 
• Estructura de Comitès i Comissions de Qualitat 

Documentació del 
Sistema 

• Quadre de Procediments, agrupats en funció de si apliquen a la 
totalitat de la organització, a unitats formatives o a titulacions 
específiques. 

Sistema 
Universitari VSMA 

Apartat específic per a tot el procés de garantia de qualitat de les 
titulacions universitàries: 

• Verificació 
• Seguiment 
• Modificació 
• Acreditació: en aquest darrer apartat es publica tota la informació 

relativa al procés d’acreditació requerida. 

 

En  la publicació de  la  informació  relativa al SIQMAC es  té en consideració de  tenir un nivell 
públic  d’informació  del  sistema  d’accés  únicament  per  a  tots  els membres  de  la  comunitat 
CETT, com són l’accés a la utilització de registres, plantilles i documents de gestió operacional 
interna. 

El Servei de Qualitat  i Medi Ambient del CETT es  responsabilitza de  l’actualització de  tota  la 
informació referida al sistema: procediments, manuals, registres...., tal  i com es recull en  la    i 
per altra banda des d’Ordenació Acadèmica es manté  l’actualització de  la  informació referida 
als requeriments del Sistema de VSMA. 

El  centre  publica  informació  veraç,  completa,  actualitzada  i  accessible  sobre  les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu , oferint informació pertinent 
sobre  les característiques del programa, garantint que es  tracta de  informació clara,  llegible, 
agregada i accessible als grups d’interès.  

Així mateix, el  centre publica  informació  sobre els  resultats acadèmics  i de  satisfacció en el 
marc del sistema de qualitat  implantat en el centre  i  les seves titulacions. Aquest sistema és 
públic i els diferents grups de interès poden consultar la política de qualitat, els processos del 
sistema de qualitat i els elements que se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen 
els resultats de seguiment i de l’acreditació. 
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3.3. Estàndard 3: Eficàcia del Sistema de Garantia Interna 
de la Qualitat de la Titulació (SIQMAC) 

El sistema de qualitat i medi ambient del grup va néixer, fa més d’una dècada, com a resultat 
d’una  línia de  treball derivada de  la  revisió estratègica de  la política del Grup CETT  i que cal 
considerar com l’autèntic motor i origen de la visió del sistema de garantia de qualitat actual.  

El Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient del CETT (SIQMAC) és un sistema dinàmic, que 
ha evolucionat al llarg dels anys, permetent una visió i pilotatge integrat del desenvolupament 
del CETT i de la seva adaptació continua a l’entorn. 

El CETT té certificat el Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient segons el compliment dels 
requisits de  la normativa ISO 9001:2008 ( als productes formatius  i   els serveis de suport a  la 
formació) i normativa ISO 14001:2004,  Reglament EMAS a l’Hotel Alimara.  

En  el  moment  actual  i  com  a  conseqüència  dels  canvis  normatius,  s’està  treballant  en 
l’adaptació de les noves normatives ISO9001 i ISO 14001 a l’última versió  del 2015.       

D’altra banda el sistema de gestió de qualitat segueix les directrius del  sistema  desenvolupat 
per  l'Agència  per  a  la Qualitat  del  Sistema Universitari  de  Catalunya  (AQU),  amb  l'objectiu 
d'orientar  i  avaluar  la  implantació  de  les  titulacions  universitàries,  seguint  els  paràmetres 
propis dels Sistemes Interns de Qualitat de les Universitats. 

D’  acord  amb  la  filosofia,  principis  i  valors  que  conformen  l’  identitat  de    l’organització,  la 
Direcció General del CETT es  compromet a  fonamentar  les  seves actuacions en una Política 
Integrada    de  Qualitat,  Medi  Ambient  i  Responsabilitat  Social,  de  consulta  pública,  i  
incorporant  a  la  planificació  estratègica  la  gestió  de  la  qualitat  i  del medi  ambient  com  a 
principis vertebradors del projecte i estratègies empresarials.   

El CETT estableix els mecanismes per assegurar la informació pública i la rendició de comptes 
als diferents grups d’interès i de la societat a través de l’espai públic al web del CETT tal i com 
queda recollit a la Instrucció de Treball del Sistema IT01‐PGG11 “Publicació i Actualització de la 
Informació Pública” 

Accés al web del SIQMAC  

3.3.1. El Sistema implementat facilita el procés de disseny, 
aprovació, seguiment, modificació i acreditació de les 
titulacions. 

El model de gestió del Sistema  Integrat de Qualitat  i Medi Ambient del CETT  (SIQMAC), està 
basat en  la gestió per processos, essent un  sistema  interrelacionat de processos orientats a 
generar  valor  afegit  en  la  diversitat  de  productes  i  serveis  que  s’ofereixen  al  CETT i  a  la 
satisfacció dels seus grups d’interès.   

Per al desenvolupament i implantació de les activitats dels processos , el sistema consta d’una 
estructura documental  específica que  es  fonamenta  en  el, Mapa de  Processos  , Manual de 
Processos  i  en el Manual de Qualitat  i Medi Ambient del CETT,   englobant   una estructura 
documental que consta de Procediments Generals de Grup (PGG), Procediments Generals de 
Formació  (  PGF)  i  els  Procediments  Específics  de  les Unitats  de Negoci  (PE),  així  com  altra 
informació documentada derivada dels mateixos. 
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https://www.cett.es/
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/CertificatISO14001.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/EMAS%202015.pdf
http://www.cett.es/siqmac/ca/politica-de-qualitat-medioambient-i-responsabilitat-social
http://www.cett.es/siqmac/ca/politica-de-qualitat-medioambient-i-responsabilitat-social
http://www.cett.es/siqmac/ca/
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Mapes%20Processos/Mapa%20de%20Processos.jpg
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/MA01_v5_Manual_SIQMAC.pdf
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Tots  aquests documents  són  consultables  en  el  apartat de  “Documentació del  Sistema” del 
SIQMAC.  

La particularitat en  l’estructura documental del SIQMAC respon a  la necessitat d’organització 
de processos diversos en funció de les unitats de negoci i als requeriments normatius vinculats 
als diferents sistemes de garantia de qualitat. 

Actualment,  s’està  treballant  en  l’elaboració  del Manual  de  Processos  que  contempla  una 
revisió i millora del desplegament de totes les activitats que es porten a terme a cada procés i 
les seves interrelacions, aquest serà públic per a tota l’organització. Amb aquesta consideració 
s’incorpora com a un pla de millora associat en aquest estàndard. 

En referència a l’aplicació del sistema en l’entorn de l’EUHT CETT‐UB, el SIQMAC disposa dels 
següents processos relacionats amb el disseny, aprovació, seguiment, modificació i acreditació 
de les titulacions:   

Processos  Procediments Associats 

Procés de disseny  de l’Oferta formativa   PGF01 Disseny de Productes Formatius 

Procés de Seguiment de l’Ensenyament‐
Aprenentatge 

PE07  Seguiment  del  procés  d'ensenyament‐
aprenentatge 

Procés de Validació Producte‐Servei  PE08 Anàlisi dels resultats del programa formatiu 

 

Les  fitxes dels processos  identificats  formen part del  treball que  tal  i  com  ja  s’ha  comentat, 
s’està desenvolupant actualment com a nova fase del procés d’implantació del SIQMAC. 

Directament  lligat en aquests processos  i responent als requeriments del sistema de qualitat 
de les formacions universitàries, durant el curs 2015‐16 es va incorporar el Procediment PE20  
“Gestió dels programes  formatius en el marc de  la verificació, el  seguiment,  la modificació  i 
l’acreditació  (VSMA)”,  que  estableix    i  descriu  de  forma  sistemàtica  les  accions  i  els 
mecanismes que  garanteixen  la qualitat dels programes  formatius de  l’EUHT CETT‐UB en el 
marc VSMA( Verificació, Seguiment, Modificació, Acreditació). 

3.3.2. El SIQMAC garanteix la recollida d’informació i de 
resultats rellevants per a la gestió eficient de les titulacions. 

El CETT disposa d’una sistemàtica implantada  i mecanismes que permeten recollir i analitzar la 
informació i a la revisió i millora de les titulacions. 

El SIQMAC té una estructura de processos vinculats a la gestió i resultats com a garantia de la 
recollida d’informació per a la gestió eficient de la titulació: 

o Procés de Comercialització  

o Procés de Planificació de la Formació  

o Procés de Admissió i Matriculació  

o Procés de Impartició de la Formació  

http://www.cett.es/siqmac/ca/documentacio-del-sistema/quadre-de-procediments
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20Formacio/PGF01%20V.5Disseny%20de%20Productes%20Formatius.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE07%20v4%20Procediment%20de%20Seguiment%20del%20Proc%C3%A9s%20d%E2%80%99Ensenyament-Aprenentatge.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE07%20v.3%20Seguiment%20del%20proc%C3%A9s%20aprenentage.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE08%20v.3%20An%C3%A0lisi%20de%20Resultats%20Formacio.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE20%20Rev.0%20Gesti%C3%B3%20dels%20Programes%20Formatius%20VSMA.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE20%20Rev.0%20Gesti%C3%B3%20dels%20Programes%20Formatius%20VSMA.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE20%20Rev.0%20Gesti%C3%B3%20dels%20Programes%20Formatius%20VSMA.pdf
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o Procés d’Orientació i Carrera Professional  

o Procés de Seguiment de l’Ensenyament‐Aprenentage  

o Procés de Validació Producte‐Servei  

o Procés de Satisfacció dels Grups d’interès  

La  recollida  i  anàlisi  de  resultats  en  la  implantació  d’una  titulació  es  troba  definida  al 
procediment PE08 Anàlisi de Resultats Formació. El procediment es  va dissenyar per a garantir 
una  lectura  transversal de  tots processos des del punt de vista de  cada  cohort d’estudiants 
com a element que configura l’assoliment dels objectius d’una titulació, a partir de la recollida 
de  informació  acumulada  en  cada  curs  acadèmic  per  part  d’Ordenació  Acadèmica  i  el  seu 
anàlisi  en  primera  instància  per  la Direcció  de  Formació  corresponent  i  per  la  Comissió  de 
Qualitat del CETT. 

Un cop finalitzat el cicle complert d’una titulació determinada es fa una valoració global de tot 
el procés d’ensenyament‐aprenentatge analitzant els resultats obtinguts en funció del disseny 
inicial de la titulació de referència. 

El seguiment dels resultats derivats de l’anàlisi dels indicadors de cada curs acadèmic, recollit 
en el procediment PE07 Seguiment del Procés d’Ensenyament‐Aprenentatge amb  l’edició de 
l’Informe  de  Seguiment  corresponent,  i  les  seves  propostes  de millora  continuada,  són  el 
primer  element  de  referència  per  a  la  garantia  de  l’assoliment  d’aquests  resultats 
d’aprenentatge.  

Els  informes  de  seguiment  incorporen  els  resultats  i  anàlisi  d’indicadors  de  cadascun  dels 
processos    i    que  permeten    fer  seguiment  de  les  diferents  titulacions    envers  a  aspectes 
acadèmics  rellevants,  com  ara  el  rendiment  acadèmic  dels  estudiants,  satisfacció  dels 
estudiants, planificació i gestió docent, orientació dels estudiants, etc.  

El CETT  també disposa d’una  sistemàtica per a  la  recollida de  les queixes  i els  suggeriments 
dels  agents    implicats  entre  altres,  als  programes  formatius,  que  queda  descrit  al  PGG  14 
Gestió de Queixes i Suggeriments, complimentat per la IT18‐PGG14 Pautes d’Actitud per a les 
Queixes del Clients  

Els alumnes disposen d’una  sistemàtica per a  la  recollida  suggeriments a  través del Campus         
on‐line, així com per a la recollida d’ incidències dirigida als diferents Departaments del Centre  

Actualment  el  procediment  PGG14  “Gestió  de Queixes  i  Suggeriments”  es  troba  en  procés 
d´anàlisi  i  revisió,  amb  l’objectiu  de  dotar  d’una  sistemàtica  automatitzada  que  agilitzi  el 
procés des de la seva entrada, gestió i resolució quedant inclòs al Pla de Millora. 

Quant a dades de satisfacció dels grups d’interès, el Centre realitza enquestes de satisfacció de 
forma  periòdica  i  planificada,  adreçades  als  grups  d’interès  concrets  i  els  resultats  són 
disponibles als Informes de Seguiment de cada titulació. 

Dels  resultats  obtinguts    de  les  diferents  enquestes  s’extreu  l’anàlisi  de  resultats  que  són  
traslladats a les diferents Comissions (com ja s’ha descrit en l’apartat 3.1.4. “Mecanismes per a 
la Coordinació Docent”)   per al  seu anàlisi  i  implementació de millores necessàries, que  són 
revisades en cadascuna de les sessions de treball que s’organitzen al llarg del curs.  

Els  principals  instruments  per  a  la  recollida  de  dades  de  satisfacció  dels  diferents  grups 
d’interès són: 
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http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE08%20v.3%20An%C3%A0lisi%20de%20Resultats%20Formacio.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Especifics/PE07%20v4%20Procediment%20de%20Seguiment%20del%20Proc%C3%A9s%20d%E2%80%99Ensenyament-Aprenentatge.pdf
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/seguiment
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/indicadors-euht-cett-ub
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG14%20V.3%20Queixes%20i%20Suggeriments.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG14%20V.3%20Queixes%20i%20Suggeriments.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Generals%20de%20Grup/IT18-PGG14%20v.0%20IT%20Pautes%20d'Actitud%20per%20a%20les%20Queixes%20de%20Clients%20.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Generals%20de%20Grup/IT18-PGG14%20v.0%20IT%20Pautes%20d'Actitud%20per%20a%20les%20Queixes%20de%20Clients%20.pdf
http://www.cett.es/campus/utilities/suggeriments.aspx
http://www.cett.es/campus/utilities/contacteServeis.aspx
http://www.cett.es/siqmac/ca/politica-de-qualitat-medi-ambient-i-responsabilitat-social
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Taula 11. T.3.0. Instruments de Recollida d’Informació   

Per  a  visualitzar  la  periodicitat  en  la  utilització  dels  diferents  instruments  de  recollida 
d’informació cal consultar la Taula T.3.1. Relació Instruments Recollida Informació 

*     Inclòs al Pla de Millora del Centre                                                                                                                                           

Es  detecta  que  el  disseny  de  determinades  eines  de  valoració  de  la  satisfacció  dels  grups 
d’interès requereixen d’una revisió perquè no recullen adequadament la informació pertinent, 
i  d’aquesta manera  s’incorpora  com  a  una  acció  de millora  per  a  totes  les  titulacions  del 
Centre. 

Instruments de recollida d'informació sobre la satisfacció dels grups d'interès 

GT  GCCG  MUIGT  MUDHIR  MUDET 

Estudiants                
Enquesta  Experiència  Educativa  i  Actuació  docent  del 
professorat   X  X  X  X  X 
Enquesta TFG*  X  X  X  X  X 
Enquesta TFM *      X  X  X  X 
Enquesta de Pràctiques Externes X  X  X  X  X 
Enquesta de Programes de Mobilitat:  

Incoming , Outgoing 

Enquesta d’estudiants  sobre  Infraestructures  i Recursos 
Pedagògics   

‐ Perfil Formatiu X  X  X  X  X 
‐ Perfil Ocupacional X  X  X  X  X 

‐ Expectatives i Motivacions X  X  X  X  X 
‐ Serveis d'orientació professional* X  X  X  X  X 
‐ Serveis d'orientació a l’estudiant*  X  X  X  X  X 

‐ Serveis del CENREC* X  X  X  X  X 
‐ Instal∙lacions docents X  X  X  X  X 

‐ Altres serveis X  X  X  X  X 

Enquesta de satisfacció del Professorat i Responsable de la Titulació  

Estructura del Pla d'estudis X  X  X  X  X 
Perfil de competències ( resultats d'aprenentatge 

previstos) de la titulació X  X  X  X  X 
Perfil dels estudiants que han accedit a la titulació X  X  X  X  X 
Organització del desplegament del pla d'estudis ( 

grups,horaris..) X  X  X  X  X 
Coordinació docent i la comunicació interna X  X  X  X  X 

Metodologies docents i les estratègies d'avaluació X  X  X  X  X 
Recursos docents disponibles X  X  X  X  X 

Treball i dedicació del estudiants X  X  X  X  X 
Resultats de l'aprenentatge obtinguts pels estudiants X  X  X  X  X 

Enquesta de Satisfacció dels Graduats           
Amb la Formació          
Amb l'ocupació i la satisfacció de l'ocupació           
Enquesta d'Inserció Laboral dels Graduats *  X  X 

http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Generals%20de%20Grup/R14-07Rev.1%20Enquesta%20Exp%20Educativa%20i%20Actuaci%C3%B3%20docent%20del%20prof.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Generals%20de%20Grup/R14-07Rev.1%20Enquesta%20Exp%20Educativa%20i%20Actuaci%C3%B3%20docent%20del%20prof.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Espec%C3%ADfics%20d'Unitats%20de%20Negoci/R4-PE07%20Rev.1%20Enquesta%20d%E2%80%99opini%C3%B3%20de%20l%E2%80%99alumnat%20sobre%20TFGTFM-.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Espec%C3%ADfics%20d'Unitats%20de%20Negoci/R4-PE07%20Rev.1%20Enquesta%20d%E2%80%99opini%C3%B3%20de%20l%E2%80%99alumnat%20sobre%20TFGTFM-.pdf
https://www.cett.es/campus/formularis/altaFormulariEsquema.aspx?nom=e3.form_enquestafinalpractiques
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Espec%C3%ADfics%20d'Unitats%20de%20Negoci/R87-PE07%20Cuestionario%20de%20satisfacci%C3%B3n%20estudiantes%20intercambio%20IN%20-pdf.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Espec%C3%ADfics%20d'Unitats%20de%20Negoci/R86-PE07%20Q%C3%BCestionari%20de%20satisfacci%C3%B3%20estudiants%20intercanvi%20OUT.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Generals%20d'Unitats%20de%20Formaci%C3%B3/R13-PE07Enquesta%20Infraestructures%20i%20Recursos%20Pedag%C3%B2gics.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Generals%20d'Unitats%20de%20Formaci%C3%B3/R13-PE07Enquesta%20Infraestructures%20i%20Recursos%20Pedag%C3%B2gics.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Espec%C3%ADfics%20d'Unitats%20de%20Negoci/R85-PE07%20Q%C3%BCestionari%20de%20satisfacci%C3%B3%20del%20professorat.pdf
http://www.ub.edu/gtr/enquestes_graduats.html
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Instruccions%20i%20Registres/Espec%C3%ADfics%20d'Unitats%20de%20Negoci/R92-PE07%20Rev.0%20Enquesta%20d'Inserci%C3%B3%20Laboral.pdf
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Característiques Metodològiques dels Instruments Utilitzats 

A continuació s’adjunta informació sobre les característiques metodològiques i de periodicitat 
que s’aplica a cadascun dels instruments utilitzats durant el curs acadèmic 2015 ‐16 

Taula 12. T.3.1. Relació Instruments Recollida Informació 

Cal  assenyalar  que  la  participació  dels  estudiants  en  les  enquestes  sobre  les  titulacions  ha 
disminuït  en  la  formació  del  nivell  de  Postgrau,  coincidint  amb  el  pas  d’un  sistema 
d’enquestació  en  paper  a  un  sistema  d’enviament  online.  Es  recull  al  pla  de  millora  el 
desplegament d’accions per  incrementar  la participació dels  estudiants    a  les  enquestes  de 
satisfacció.  

3.3.3. El SIQMAC es revisa periòdicament per analitzar-ne 
l’adequació. 

El SIQMAC   té definit el procés   estratègic de Desenvolupament, Revisió  i Millora del Sistema 
de Gestió i el procés de suport de Gestió del Sistema Integrat de Qualitat, Medi Ambient i RSC,  
que  tenen  la  funció  d’assegurar  que  s'estableixen,  implanten  i  mantenen  els  processos 
necessaris garantint la millora continuada del SIQMAC. 

El Procés de Desenvolupament, Revisió  i Millora del  Sistema de Gestió  vetlla per  la  revisió, 
adequació  i  defineix  les  oportunitats  de millora    i  les  necessitats  de  realitzar  canvis  en  el 
sistema de gestió de qualitat de les titulacions.  

A  continuació  es  detallen  les  activitats  portades  a  terme  en  aquests  procés  en  relació  a  la 
revisió del SIQMAC i el Pla de Millora: 

• La  revisió  de  la  implantació  del  SIQMAC  està  recollida  al  procediment  del  PGG05 
Revisió per  la Direcció, el seu objectiu és garantir  la conveniència, adequació, eficàcia 
la seva adequació i eficàcia, així com definir  les oportunitats de millora i les necessitats 
de realitzar canvis en el SIQMAC.  

• Les Auditories  Internes planificades  i  realitzades per  l’equip  intern  auditor del CETT   
garanteixen una continua  revisió de  l’adequació del  sistema  i el  seu grau d’eficàcia  i 
compliment amb els diferents requisits normatius al que està sotmès.  

Tal  i  com  s’estableix   al procediment PGG10 Auditoria  Interna,  la periodicitat de  les 
auditories  internes    és  anual,  tot  i  que  la  temporalitat màxima  de  revisió  tots  els 
processos de  les Unitats de Negoci  es  fixa  en 3  anys    i  es  realitzen  coincidint,  si  es 
possible, amb el període entre la finalització i l’ inici dels cursos acadèmics.  

• Les Auditories  Externes de Certificació que acrediten que el seu sistema de gestió de 
la  qualitat  i medi  ambient    compleixen  els  requeriments  normatius    ISO  9001,  ISO 
14001 i EMAS.  

Les  auditories  externes  de  certificacions    són  dutes  a  terme  per  una  entitat 
independent mitjançant  la  qual  es manifesta  que  el  CETT  ,  productes,  processos  i 
serveis, compleixen amb  els requisits definits per les normatives de referència. 

El  Servei  de  Qualitat  i Medi  Ambient,  s’encarrega  de  l’obertura    de  les  No  conformitats, 
Accions Correctives i Oportunitats de Millora provinents de les auditories interna/externa tal i 
com s’estableix al procediment PGG13 No Conformitats, Accions Correctives i Oportunitats de 
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http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-3.-eficacia-del-sistema-de-garantia-interna-de-qualitat-de-la-titulacio/taula-11-t31-relacio-instruments-recollida-informacio
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG05%20%20v.3%20Revisi%C3%B3%20per%20la%20Direcci%C3%B3.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG05%20%20v.3%20Revisi%C3%B3%20per%20la%20Direcci%C3%B3.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG10%20V.4%20Auditoria%20Interna.pdf
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Procediments/Generals%20de%20Grup/PGG13%20V.4%20No%20Conformitats%20Accions%20Correctives%20i%20Oportunitats%20de%20Millora.pdf
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Millora. Per al seguiment es disposa d’una Base de Dades   on es recull tota  la  informació des 
de l’obertura de la No Conformitat fins al seu tancament.  

 

El CAI considera que aquest estàndard  s’assoleix donat que el Sistema  Integrat de Qualitat  i 
Medi Ambient del CETT disposa de processos implementats que faciliten el disseny, l’aprovació 
de les titulacions, el seu seguiment i acreditació. 

Des del SIQMAC s’articula la recollida de la informació necessària per al seguiment i valoració 
dels productes  formatius que  s’ofereixen,   destacant  l’estructuració de  la  informació pública 
sobre els indicadors acadèmics amb la seva corresponent evolució temporal. 

El Sistema, té contemplat el procés i les eines que garanteixen  la seva revisió periòdica per a la 
millora continua. 
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3.4. Estàndard 4: Adequació del professorat al programa 
formatiu 

“El  professorat  que  imparteix  docència  a  les  titulacions  del  centre  és  suficient  i  adequat, 
d’acord amb les característiques de les titulacions i el nombre d’estudiants” 

 

Tal i com ja s’ha indicat, la totalitat del quadre docent de l’EUHT CETT implica a 370 persones. 
La  transversalitat  del  context  professional  del  sector  turístic  fa  que  l’EUHT  CETT‐UB  disposi 
d’un  quadre  docent  que  combina  professorat  amb  un  perfil més  acadèmic  i  científic,  amb 
professorat  amb  un  perfil  més  vinculat  a  l’experiència  professional  en  àmbits  hotelers  i 
turístics  que  actualitza  els  seus  coneixements  en  la  vinculació  constant  amb  empreses  del 
sector 

Al desenvolupar  la reflexió sobre aquest estàndard es fa necessari considerar  la particularitat 
del  context  de  funcionament  de  l’EUHT  CETT‐UB  com  a  Centre  Adscrit  a  la  Universitat  de 
Barcelona  que,  d’una  banda  està  directament  vinculat  a  la  gestió  acadèmica  del  sistema 
universitari públic, però no així pel que fa a la  seva gestió docent. 

La singularitat en la gestió del professorat d’un centre adscrit comporta que els requeriments 
per  a  la  categorització  de  les  persones  no  pugui  ajustar‐se  als  paràmetres  regulats  per  al 
sistema educatiu universitari públic. 

En aquest sentit, a partir del treball fet des de  l’Associació de Centres Adscrits a Universitats 
Públiques de Catalunya (CAUP), que recomana seguir les pautes recollides en la “Resolución de 
4 de  julio de 2012, de  la Dirección General de Empleo, por  la que se registra y publica el XIII 
Convenio  Colectivo  de  Ámbito  Estatal  para  los  Centros  de  Educación  Universitaria  e 
Investigación”, des de l’EUHT CETT‐UB s’ha optat per a la categorització del professorat en tres 
tipologies principals diferenciades: 

Professorat  Titular:  Aquell  professorat  a  temps  complert  al  CETT  i  que  s’encarrega  de  la 
docència i investigació d’una disciplina especialitzada. 

Professorat Associat: Professorat que exercint  la seva activitat acadèmica o professional fóra 
del CETT, participa parcial o temporalment en la docència del Centre. 

Professorat  Col∙laborador:  Professionals  especialitzats  en  l’àmbit  del  sector  del  Turisme, 
Hoteleria  i Gastronomia que participen de  forma puntual  en  la  impartició de determinades 
sessions dins de diferents assignatures del Grau. 

Es dona  la circumstància que en el curs 14‐15  la  implantació de  la nova  titulació de Grau de 
Ciències  Culinàries  i  Gastronòmiques,  comporta  per  la  seva  naturalesa  de  titulació 
interuniversitària la convergència de perfils de professorat de l’àmbit de la gestió pública amb 
professorat de gestió d’entitat privada. 

A fi poder mantenir la convivència d’ambdues identitats, s’opta per incorporar dues tipologies 
noves estrictament vinculades a figures acadèmiques de l’àmbit públic: 

Catedràtic: Professorat Catedràtic d’Universitat Pública 

Investigador: Personal contractat d’Universitat Pública amb plaça d’Investigador 

La  transversalitat  del  context  professional  del  sector  turístic  fa  que  l’EUHT  CETT‐UB  disposi 
d’un  quadre  docent  que  combina  professorat  amb  un  perfil més  acadèmic  i  científic,  amb 
professorat amb un perfil més vinculat a l’experiència professional en àmbits hotelers, turístics 
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i gastronòmics que actualitza els seus coneixements en  la vinculació constant amb empreses 
del sector. 

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

Des de l’EUHT CETT‐UB s’ha realitzat un esforç important per adaptar‐se als requisits de nivell 
de qualificació acadèmica sobretot pel que fa referència a l’assoliment del grau de Doctor del 
seu quadre docent.  

En aquest sentit assenyalar que, des de  la  implantació  inicial del Grau de Turisme en el curs 
2009‐10 en que el Centre disposava de 15 doctors, en aquest moment i després de la posada 
en marxa de noves  titulacions al  llarg d’aquests anys, el nombre  total de professorat doctor 
que participa en la docència del centre en aquest moment és de 61 doctors, el que suposa un 
increment del 306,6%. 

Lligat a  la particularitat de  la gestió docent d’un centre adscrit, es  important destacar que els 
requeriments  d’acreditació  del  professorat  estan  principalment  dissenyats  per  a  l’accés  i 
contractació docent al sistema universitari públic així, observant els criteris que es consideren 
per  a  optar  a  l’acreditació  del  professorat  amb  un  perfil  principalment  investigador  (lector, 
agregat i catedràtic), es fa evident la dificultat per als docents dels centres adscrits de no poder 
assolir  l’acreditació  de  professorat  col∙laborador,  perfil  que  contemplava  com  a  mèrit 
l’experiència  professional  del  docent,  fet  que  reflexa  més  una  realitat  del  professorat  de 
centres adscrits. 

Aquesta paradoxa porta a incorporar com a proposta de millora el plantejament d’algun tipus 
d’acció  conjunta  que  permeti  l’accés  a  determinats  nivells  d’acreditació  del  professorat  de 
Centre Adscrit. 

Qualificació Acadèmica, Experiència Docent i Professional  

El CAI valora molt positivament  l’experiència professional en el sector turístic del professorat 
del  centre.  Els  professors  associats  i  col∙laboradors  són  els  que  aporten  aquest  valor 
principalment donat que la major part són professionals en actiu en empreses capdavanteres 
en els diferents àmbits relacionats amb  les titulacions del centre, exercint funcions directives 
en empreses i entitats turístiques.  

Així mateix, cal destacar que  la major part del professorat  titular del CETT ha  treballat en el 
sector turístic abans de ser professor universitari, ocupant càrrecs de responsabilitat. Aquesta 
composició del quadre docent esdevé un tret diferencial del model pedagògic del centre  i un 
dels principals eixos de desenvolupament de la seva proposta d’excel∙lència acadèmica.  

Respecte a  les assignatures de caràcter més teòric, on es construeixen  les bases conceptuals 
del  turisme  i  els pilar del  coneixement  aplicat  i pràctic,  són  impartides principalment per  a 
professors  titulars  amb un  currículum  acadèmic  ampli. Una part  important d’aquest quadre 
docent és doctor i participa en projectes de recerca aplicada al sector turístic. 

50  Autoinforme procés acreditació EUHT CETT‐UB.21‐oct‐16 

 



  AUTOINFORME D’ACREDITACIÓ 
 

Tan  en  les  titulacions  de  grau  com  de  màsters,  el  professorat  associat  i  el  professorat 
col∙laborador del  centre  són  actors  clau en per  a  la prestació de  les  assignatures optatives. 
Aquestes  assignatures  s’imparteixen  als darrers dos  cursos del Grau de  Turisme,  vinculades 
amb  les  seves  mencions  d’especialització,  on  es  proporciona  als  estudiants  una  visió 
actualitzada del context professional del sector turístic i hoteler.  

En  línies generals els àmbits d’expertesa del professorat de  l’EUHT CETT‐UB es distribueixen 
com es mostra en el gràfic següent: 

ALLOTJAMENT
11,52%

RESTAURACIÓ
11,52%

GASTRONOMIA
5,00%

TURISME  I TERRITORI
13,26%

TURISME  I CULTURA
4,78%

EMPRESES  i ACTIVITATS 
TURÍSTIQUES

14,78%

MARKETING  I 
COMERCIALITZACIÓ

17,39%

GESTIÓ  EMPRESES 
TURÍSTIQUES

18,70%

ALTRES
3,04%

 
Dins  de  la  pàgina web  de  cada  una  de  les  titulacions,  els  grups  d’interès  tenen  accés  a  la 
informació sobre el perfil acadèmico‐professional del quadre docent que imparteix la formació 
corresponent, a partir de la configuració d’un resum esquemàtic dels principals trets rellevants 
de cada docent. 

A  fi  de  poder mostrar  el  perfil  docent,  i    professional  del  professorat  que  participa  en  les 
diferents titulacions de l’EUHT CETT‐UB, i donada la particularitat de l’estructura i gestió d’un 
centre  adscrit  tal  i  com  s’ha posat de manifest  en  la  introducció d’aquest  estàndard,  s’han 
construït unes  taules adaptades a  la  realitat de categorització  i  segmentació del professorat 
que  imparteix  docència  en  el  Centre,  ja  que  en  aquest  cas  no  existeix  cap  estructura  de 
segmentació  de  trams  de  docència  o  recerca  tal  i  com  s’estén  en  l’entorn  del  sistema  de 
formació pública. 

Aquest fet porta a  la reflexió de plantejar com a  línia de millora el dur a terme un treball de 
reflexió  que  permeti  establir  uns  criteris  interns  i  adaptables  al  sistema  organitzatiu  de  les 
persones del CETT i que pugui ajudar a la segmentació del perfil del professorat. 

Es  per  això  que  en  aquest  moment  es  considera  més  adient  el  mostrar  la  informació 
diferenciant dos àmbits:  la part d’experiència docent  i professional que quedarà recollida en 
les taules 4.0 corresponents a cada titulació, i una segona part d’explicació del perfil de recerca 
del professorat  tractat des del punt de vista de Centre,  tenint present que hi ha professorat 
que  participa  en  més  d’una  titulació  i  que  el  desenvolupament  i  aplicabilitat  de  la  seva 
expertesa és transversal a totes elles. 

En aquest punt, i com a complement de la informació que es troba en cadascuna de les taules 
4.0, s’ha  incorporat en el present document també  la quantificació de  la distribució del perfil 
docent i professional del professorat, a fi de poder dur a terme un anàlisi més acurat. 

Per a la complementació de les taules 4.1. “Professorat per Categoria i segons Doctorat” i 4.2. 
“HIDA  segons  Categoria  Professorat”,  s’ha  incorporat  de  forma  diferenciada  la  informació 
corresponent a  la dedicació de doctorands que en aquest moment participen a  les diferents 
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formacions. Això permet veure l’evolució que tindrà el futur increment de doctors sobre cada 
una de  les  titulacions oferides pel Centre, a  fi de complir amb els  requeriments del  sistema 
universitari. 

Grau de Turisme 

En aquesta  formació el professorat  titular  imparteix el 47% del  total d’hores de  formació, el 
professor  associat  el  43%  i  el  professor  col∙laborador  el  10%;  així  mateix,  el  34.5  %  del 
professorat  titular  té  el  títol  de  doctor,  i  el  27.1%  del  professor  associat  té  també  aquesta 
titulació. 

Respecte a l’experiència docent del professorat, el CAI destaca que el 41% del professorat del 
Grau  de  Turisme  posseeix  més  de  15  anys  d’experiència,  i  el  38  %  entre  5  i  15  anys 
d’experiència;  indicadors que mostren una sòlida experiència docent en el quadre docent del 
centre.  

Respecte a l’experiència professional del professorat, el CAI destaca que en el cas del Grau de 
Turisme el 36 % del professorat posseeix més de 25 anys d’experiència, i el 34 % entre 15 i 25 
anys.  

D’acord amb aquests indicadors,  el CAI valora la molt positivament l’experiència professional 
del quadre docent del centre. 

 

Taula 13. GT.4.0. Quadre Perfil Professorat 

                Distribució Experiència Docent 

 

     Distribució Experiència Professional 

 

En  la presentació de  la  informació de  les  taules 4.1  i 4.2  respecte a  la  formació de Grau de 
Turisme,  des  del  CAI  es  fa  la  reflexió  sobre  l’aplicació  dels  ratis  i  la  consideració  d’algunes 
variables que poden oferir resultats molt divergents. 

Així en les dades presentades a continuació, el nombre d’hores de formació que s’imparteixen 
en  el  Grau  de  Turisme,  està  directament  relacionat  amb  el  nombre  d’estudiants/grup  per 
assignatura i que en funció de la seva tipologia implica les mitjanes següents: 

 

Tipus assignatura  Mitjana alumnes/grup 
Assignatures Obligatòries  41,3 
Assignatures Obligatòries (Idiomes)  20,0 
Assignatures Optatives  20,7 
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Es posa doncs de manifest que la política de qualitat del Centre en assumir una estructura de 
la  formació  en  grups  de  classe  de  pocs  estudiants,  obliga  a  assumir  una  càrrega  superior 
d’hores de professorat,  i per tant un major requeriment en  l’aplicació del rati de professorat 
doctor. 

 

Taula 14. GT.4.1. Professorat per Categoria i segons Doctorat 

 

Grau de Turisme PDI Doctors % Doctors ETC
% Temps 
Complert Doctorands

% 
Doctorands ETC

% Temps 
Complert

% Professorat 
Acreditat

Professorat Titular 29 10 34,5% 6,07 48,8% 7 24,1% 11,9 95,7% 12,5%

Professorat Associat 48 13 27,1% 6,13 54,3% 2 4,2% 6,9 61,1% 8,3%

Professorat Col.laborador 19 1 5,3% 0,21 8,1% 0,0% 0,2 8,1% 4,2%

TOTAL 96 24 25,0% 12,41 47,2% 9 9,4% 19,0 72,3% 25,0%

Taula 15. GT.4.2. HIDA segons categoria professorat 

 

Grau de Turisme PDI Doctors % Doctors ETC
% Temps 
Complert Doctorands

% 
Doctorands ETC

% Temps 
Complert

% Professorat 
Acreditat

Professorat Titular 5963 1456 24,4% 6,07 48,8% 1397,5 23,4%           11,89    95,7% 23,1%

Professorat Associat 5421 1472 27,2% 6,13 54,3% 185 3,4%              6,90    61,1% 16,0%

Professorat Col.laborador 1236 50 4,0% 0,21 8,1% 0,0%              0,21    8,1% 100,0%

TOTAL 12620 2978 23,6% 12,41 47,2% 1582,5 12,5%           19,00    72,3% 20,9%

 

Amb aquesta  consideració  i  tal  i  com es  reflexa en els quadres anteriors, el percentatge de 
doctors  equivalents  a  temps  complert  en  aquestes  circumstàncies,  és  de  12,41,  el  que 
comporta  en  aquest moment  un  47,2%  de  la  totalitat  requerida.  Cal  considerar  a més  la 
participació en la docència de 6,59 doctorands equivalents a temps complert, el que suposa en 
un futur proper l’assoliment de 19,00 doctors (ETC), és a dir un 72,3%. 

A aquest fet cal afegir que anualment s’incorpora nou professorat  ja doctorat, com a política 
del Centre i que es manté com a pla de millora fins a l’assoliment complet del requeriment de 
referència. 

El CAI fa una comparativa  i valora d’adequació entre el professorat previst en  la memòria de 
verificació i les dades a data d’avui. En la Taula que s’adjunta a continuació es veu la progressió 
entre el que es va preveure en el seu moment, i les dades a data d’avui: 

 

Taula 16. GT.4.3. Evolució distribució professorat segons tipologia 

Professorat  Memòria 
Verificació
2008‐09 

Previsió 
2011‐12 

Curs 
2011‐12 

Curs 
2015‐16 

Diplomats  13  0  7  8 
Llicenciats/graduats  30  37  29  48 
Màster  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  9  11 
Doctors  18  24  14  24 
Totals  61  61  59  91 

 

A  la vista de  la  informació proporcionada, el CAI evidencia que hi ha hagut una millora en el 
perfil acadèmic donat que el professorat diplomat ha millorat la seva qualificació assolint nous 
graus i titulacions de màster, al temps que s’ha incrementat el nombre de llicenciats, graduats, 
màsters i de Doctors, constatant que nou persones estan en el procés de doctorar‐se. 
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Amb  totes aquestes dades, des del CAI  s’apunta  la voluntat de  complir amb el  requeriment 
perceptiu,  plantejant  la  possibilitat  d’incorporar  la  variable  del  nombre  estudiants/grup  de 
classe en la interpretació de les dades. 

 

Taula 17. GT.4.4. Percentatge Hores Docència Assignatures Seleccionades 

Cal fer esment a que en el cas de les dades presentades en la Taula GT.4.4., el percentatge de 
professorat dedicat a la tutorització de Treballs Finals de Grau, en un 51,2% tenen el perfil de 
doctor  o  en  procés  de  doctorar‐se;  considerant  que  també  hi  ha  una  orientació  més 
professionalitzadora  en  una    bona  part  dels  Treballs  que  es  desenvolupen,  l’equilibri  entre 
ambdós perfils de tutors és correcte. 

 

Pràcticum Iniciació: les Pràctiques del Grau de Turisme 

El Pràcticum d’Iniciació és una de les assignatures que configuren dins del currículum del Grau 
de Turisme el procés d’aprenentatge pràctic. 

En quant al perfil del professorat responsable dels Pràcticum donades  les particularitats en  la 
impartició d’aquesta assignatura, es considera que la persona responsable ha de disposar  d’un 
sòlid coneixement del sector productiu i per l’altra d’una alta capacitat de gestió per organitzar 
i fer el seguiment de tot el procés. 

En aquest sentit,  la persona responsable del Servei d’E3 (Escola‐Estudiant‐Empresa) amb més 
de  vint  d’anys  d’experiència  en  el  camp  de  la  formació  i  el  treball  i  habituada  a  dirigir  i 
gestionar equips de treball enfocats a l’assoliment d’objectius, és la persona que té assignada 
la supervisió i avaluació d’aquestes assignatures. 

La seva  formació acadèmica específica en psicologia del treball  i de  les organitzacions  i en  la 
funció  docent,  faciliten  la  seva  visió  de  les  diferents  necessitats  dels  alumnes,  molt 
especialment pel que fa a l’orientació professional. 

Màsters 

Respecte als màsters, especialment en el dos amb caràcter professionalitzador, el quadre de 
professorat  col∙laborador  té un perfil professional en actiu amb posicions d’alta direcció  i/o 
responsables  de  projectes  estratègics  per  al  sector  turístic  en  empreses  i  institucions 
turístiques  de  gran  prestigi  i  capdavanteres  per  al  seu  nivell  d’innovació,  competitivitat  i 
lideratge en el mercat on operen.  

A la vista de la informació comparativa proporcionada en les Memòries de Verificació que, tal i 
com s’ha comentat a  l’inici d’aquest  informe, han estat dissenyats en moments  i sota criteris 
diferents, es posa de manifest que hi ha hagut una evolució en l’aplicació dels criteris de càlcul 
del professorat i que aquests no sempre responen a les mateixes pautes d’aplicació, fet que ha 
estat sobradament corregit en els càlculs requerits per a les taules de dedicació de professorat 
d’aquest  autoinforme,  i  que  han  de  servir  de  punt  de  referència  per  a  valorar  el  seu 
compliment i pla de millora d’ara endavant. 

En  aquest  sentit,  en  el Màster  de Direcció Hotelera  i  de  Restauració,  el  professorat  titular 
imparteix  el  55%  del  total  d’hores  de  formació,  el  professor  associat  el  25%  i  el  professor 
col∙laborador el 20%; en el Màster de Direcció d’Empreses Turístiques, el professorat  titular 
imparteix el 47.5% del total d’hores de formació, el professor associat el 17.5%  i el professor 
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col∙laborador el 35%. Respecte el Màster d’Innovació en  la Gestió Turística, de caràcter més 
vinculat amb l’itinerari investigador, el professorat titular imparteix el 49% del total d’hores de 
formació, el professor associat el 24%  i el professor col∙laborador el 27%, posseint el títol de 
doctors el 55,9% del professorat titular. 

En quant a  l’experiència docent del professorat, el Màster de Innovació de  la Gestió Turística 
es  caracteritza  per  posseir  més  d’un  22,2%  del  quadre  docent  amb  més  de  15  anys 
d’experiència docent, i 47,62% amb una experiència entre 5 i 15 anys.  

En relació al Màster de Direcció Hotelera i de Restauració el 30,88 % del professorat  posseeix 
una experiència docent entre 5  i 15 anys,  i el 25% més de 15 anys. En  tots els casos,   el CAI 
valora la qualitat d’aquests indicadors. 

I en el cas del Màster de Direcció d’Empreses Turístiques, el professorat amb una experiència 
docent entre 5 i 15 anys és del 37,3%, i entre 15 i 25 anys el 24%. 

Val  a  dir  doncs  que  en  aquesta  distribució  queda  clarament  reflectir  el  paper  que  juga  el 
professorat  col∙laborador  expert  en  els  diferents  camps  d’especialització  i  que  participa 
puntualment en la formació dels diferents màsters, però sense ser la docència la seva activitat 
principal. 

Respecte a l’experiència professional del professorat en el cas de les titulacions de màsters, el 
CAI destaca que el 49,2% de professorat del Màster d’Innovació Turística posseeixi més de 25 
anys  d’experiència  professional;  en  la  resta  de màsters  els  indicadors  són  igualment molt 
positius: el Màster de Direcció d’Empreses Turístiques es caracteritzen per posseir un 35,4 % 
quadre  docent  amb més  de  15  anys  d’experiència  turística,  i  també  un  35,4  %  amb  una 
experiència superior als 25 anys; en el cas del Màster de Direcció Hotelera i de Restauració, el 
47.7% del professorat  posseeix una experiència entre 15 i 25 anys, i el 29,2% més de 25 anys. 
D’acord amb aquests indicadors,  el CAI valora la molt positivament l’experiència professional 
del quadre docent del centre. 

Màster en Innovació en la Gestió Turística 

Taula 18. MUIGT.4.0. Quadre Perfil Professorat 

    Distribució Experiència Docent    Distribució Experiència Professional 

 

19,05%

47,62%

22,22%

11,11%

<5 5‐15 16‐25 >25

12,70%

38,10%
49,21%
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Taula 19. MUIGT.4.1. Professorat per Categoria i segons Doctorat 

 

Màster en Innovació en la 
Gestió Turística

PDI Doctors % Doctors ETC
% Temps 
Complert Doctorands

% 
Doctorands

Temps 
Complert

% Temps 
Complert

% Professorat 
Acreditat

Professorat Titular 13 6 46,2% 1,11 111,7% 4 30,8% 1,6 165,3% 12,5%

Professorat Associat 19 15 78,9% 0,85 173,5% 0,0% 0,8 173,5% 4,2%

Professorat Col.laborador 50 1 2,0% 0,13 24,0% 0,0% 0,1 24,0% 4,2%

TOTAL 82 22 26,8% 2,09 103,3% 4 4,9% 2,6 129,7% 20,8%

Al  revisar  la  informació  que  es  va  incloure  en  la  Memòria  de  Verificació  del  Màster  en 
Innovació en la Gestió Turística sobre la tipologia del personal acadèmic a participar en la seva 
impartició, es recorda que en el seu moment existia la fórmula de categorització dels Màsters 
en tipologies: orientats a la recerca o professionalitzadors. 

En aquest cas, es considerà  la necessitat de categoritzar‐lo com a orientat a  la recerca per el 
seu enfocament a poder  tenir una  continuïtat  futura en un possible doctorat,  i per aquesta 
raó, el requeriment en el moment de la verificació obligava a que el 100% del professorat fos 
Doctor. 

 

Taula 20. MUIGT.4.2. HIDA segons categoria professorat 

 

Màster en Innovació en la 
Gestió Turística

PDI Doctors % Doctors ETC
% Temps 
Complert Doctorands

% 
Doctorands ETC

% Temps 
Complert

% Professorat 
Acreditat

Professorat Titular 478 267 55,9% 1,11 111,7% 128 26,8%              1,65    165,3% 37,7%

Professorat Associat 234 203 86,8% 0,85 173,5% 0,0%              0,85    173,5% 2,6%

Professorat Col.laborador 258 31 12,0% 0,13 24,0% 0,0%              0,13    24,0% 12,0%

TOTAL 970 501 51,6% 2,09 103,3% 128 13,2%              2,62    129,7% 22,4%

Així,  la seva orientació  inicialment més de caire  investigador comporta que  la composició del 
quadre docent sigui d’un perfil més vinculat a la recerca. 

Tal i com es recull en les taules anteriors, el 51,6% de la formació impartida està assumida per 
professorat doctor, el que suposa una equivalència a temps complert de doctors de 2,09  i per 
tant, cobrint amb escreix els requeriments legals del sistema (103,3%). 

Al fer la comparativa respecte allò que es va incloure en la Memòria de Verificació, es constata 
que en el  cas del MUIGT malgrat  la distribució és una mica diferent a  la del moment de  la 
implantació,  es  compleix  el  requeriment  normatiu  i  es  justifica  l’augment  en  el  nombre  de 
professorat per la participació de professionals col∙laboradors. 

 

Taula 21. MUIGT.4.4. Percentatge Hores Docència Assignatures Seleccionades 

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració 

 

Taula 22. MUDHIR.4.0. Quadre Perfil Professorat 
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Distribució Experiència Docent       Distribució Experiència Professional 

44,12%

30,88%

13,24%

11,76%

<5 5‐15 16‐25 >25

23,08%

47,69%

29,23%
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Taula 23. MUDHIR.4.1. Professorat per Categoria i segons Doctorat 

 

Màster en Direcció 
Hotelera i de Restauració

PDI Doctors % Doctors ETC
% Temps 
Complert Doctorands

% 
Doctorands

Temps 
Complert

% Temps 
Complert

% Professorat 
Acreditat

Professorat Titular 13 3 23,1% 0,52 32,9% 4 30,8% 1,3 80,7% 8,3%

Professorat Associat 15 3 20,0% 0,25 36,0% 0,0% 0,5 77,5% 0,0%

Professorat Col.laborador 26 0 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,0 0,0% 0,0%

TOTAL 54 6 11,1% 0,77 26,9% 4 7,4% 1,8 63,4% 8,3%

Taula 24. MUDHIR.4.2. HIDA segons categoria professorat 

 

Màster en Direcció 
Hotelera i de Restauració

PDI Doctors % Doctors ETC
% Temps 
Complert Doctorands

% 
Doctorands ETC

% Temps 
Complert

% Professorat 
Acreditat

Professorat Titular 761 125 16,4% 0,52 32,9% 182 23,9%              1,28    80,7% 2,2%

Professorat Associat 333 60 18,0% 0,25 36,0% 69 20,7%              0,54    77,5% 0,0%

Professorat Col.laborador 282 0 0,0% 0,00 0,0% 0,0%                  ‐      0,0% 0,0%

TOTAL 1376 185 13,4% 0,77 26,9% 251 18,2%              1,82    63,4% 1,2%

Els  quadres  anteriors  reflecteixen  en  el  cas  d’aquesta  titulació,  el  percentatge  de  doctors 
equivalents a temps complert dels que es disposa en aquest moment i que és de 0,77, el que 
comporta  un  26,9%  de  la  totalitat  requerida.  Cal  considerar  a  més  la  participació  en  la 
docència de 1,05 doctorands equivalents a temps complert, el que suposa en un futur proper 
l’assoliment de 1,82 doctors (ETC), és a dir un 63,4%. 

Fent  l’estudi  comparatiu  respecte  al  que  es  va  fer  constar  en  la  Memòria  de  Verificació 
d’aquest Màster, el rati de professorat doctor equivalent a temps complert (ETC) requerit en 
funció  de  les  hores  previstes  en  aquell  moment  (i  no  coincidents  actualment)  era  de  5 
professors/es doctors equivalents a temps complert.  

Donat que si es té present l’argument ja plantejat sobre els diferents criteris d’aplicació entre 
les  previsions  de  la memòria  i  la  seva  implantació,  es  considera més  correcte  plantejar  les 
propostes  de millora  sobre  les  dades  presentades  en  la  Taula MUDHIR.4.2.  HIDA  segons 
categoria professorat. 

La diferent distribució del professorat en aquests anys d’implantació,  respon a  l’aplicació de 
criteris distints en l’assignació de professorat, tal i com ja s’ha indicat a l’inici d’aquest apartat 
dels Màsters. 

Cal  tenir  present  el  caràcter  eminentment  professionalitzador  d’aquesta  formació,  amb  un 
component  tècnic  important.  No  obstant,  i  a  fi  d’acomplir  el  requeriment  establert  dins 
d’aquest  entorn,  des  de  l’EUHT  CETT‐UB  s’està  duent  a  terme  la  política  de  gestionar  la 
participació  de  professorat  doctorat,  sobretot  en  aquella  part  de  formació  que  implica  el 
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desenvolupament de competències de investigació, com la tutorització i seguiment del Treball 
Final de Màster. 

Taula 25. MUDHIR.4.4. Percentatge Hores Docència Assignatures Seleccionades 

 

 Màster en Direcció d’Empreses Turístiques 

Taula 26. MUDET.4.0. Quadre Perfil Professorat 

Distribució Experiència Docent        Distribució Experiència Professional 

 

25,33%

37,33%

24,00%

13,33%

<5 5‐15 16‐25 >25

1,27%

27,85%

35,44%

35,44%

<5 5‐15 16‐25 >25

 

Taula 27. MUDET.4.1. Professorat per Categoria i segons Doctorat 

 

Màster en Direcció 
d'Empreses Turístiques

PDI Doctors % Doctors ETC
% Temps 
Complert Doctorands

% 
Doctorands

Temps 
Complert

% Temps 
Complert

% Professorat 
Acreditat

Professorat Titular 10 3 30,0% 0,22 20,9% 3 30,0% 0,6 59,2% 8,3%

Professorat Associat 9 1 11,1% 0,22 56,8% 1 11,1% 0,4 98,4% 0,0%

Professorat Col.laborador 40 0 0,0% 0,00 0,0% 0,0% 0,0 0,0% 0,0%

TOTAL 59 4 6,8% 0,43 19,9% 4 6,8% 1,0 45,4% 8,3%

 

Taula 28. MUDET.4.2. HIDA segons categoria professorat 

 

Màster en Direcció 
d'Empreses Turístiques

PDI Doctors % Doctors ETC
% Temps 
Complert Doctorands

% 
Doctorands ETC

% Temps 
Complert

% Professorat 
Acreditat

Professorat Titular 497 52 10,5% 0,22 20,9% 95 19,1%              0,61    59,2% 12,7%

Professorat Associat 183 52 28,4% 0,22 56,8% 38 20,8%              0,38    98,4% 0,0%

Professorat Col.laborador 365 0 0,0% 0,00 0,0% 0,0%                  ‐      0,0% 0,0%

TOTAL 1045 104 10,0% 0,43 19,9% 133 12,7%              0,99    45,4% 6,0%

Igual que en el cas anterior, en el Màster de Direcció d’Empreses Turístiques el percentatge de 
doctors equivalents a temps complert dels que es disposa en aquest moment és de 0,43, sobre 
un  rati  de  2,1  total  de  professorat  doctor  equivalent  a  temps  complert  (ETC)  requerit  (en 
funció de les hores de formació impartides), el que suposa un 19,9% de la totalitat.  

Tenint en compte aquest criteri cal assenyalar que, segons la Memòria de Verificació d’aquest 
Màster,  el  rati  de  doctors  (ETC)  aplicable  en  funció  de  les  hores  de  formació  inicialment 
previstes  (no  coincidents  amb  les  actuals),  era  de  5  doctors  (ETC).  És  per  això  que  tenint 
present l’argument ja plantejat sobre els diferents criteris d’aplicació entre les previsions de la 
memòria  i  la  seva  implantació, es considera més correcte plantejar  les propostes de millora 
sobre les dades presentades en la Taula MUDET.4.2. HIDA segons categoria professorat. 
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Cal  considerar a més  la participació en  la docència de 0,56 doctorands equivalents a  temps 
complert,  el que  suposa  en un  futur  proper  l’assoliment de  0,99 doctors  (ETC),  és  a dir un 
45,4%. 

Igual que en el cas del Màster de Direcció Hotelera i de Restauració, el caràcter eminentment 
professionalitzador d’aquesta formació, amb un component tècnic important. No obstant, i a fi 
d’acomplir el requeriment establert dins d’aquest entorn, des del l’EUHT CETT‐UB s’està duent 
a  terme  la política de  gestionar  la participació de professorat doctorat,  sobretot en  aquella 
part de  formació que  implica  el desenvolupament  de  competències de  investigació,  com  la 
tutorització i seguiment del Treball Final de Màster. 

 

Taula 29. MUDET.4.4. Percentatge Hores Docència Assignatures Seleccionades 

  

Qualificació en Recerca del Professorat de l’EUHT CETT-UB  

El  CETT  desenvolupa  projectes  de  recerca,  amb  l’objectiu  d’aportar  coneixement  expert  i 
innovacions  de  turisme  que  permetin  al  sector mantenir  i millorar  la  seva  competitivitat, 
mitjançant  la  recerca  aplicada  i  la  transferència  de  coneixement.  També  impulsa  la 
col∙laboració  en  recerca  amb  el  sector  privat  i  les  administracions  turístiques,  així  com 
l’establiment d’acords d’investigació conjunta amb altres universitats d’abast internacional. 

Els avanços del CETT en matèria de recerca i transferència de coneixement es tangibilitzen en 
la  creació  de  grups  de  recerca  propis.  Aquests  grups  s’han  configurat  en  base  dels  àmbits 
d’expertesa prioritaris per al centre. En els  links que es troben associats a continuació es pot 
ampliar  la  informació sobre  les  línies de  recerca de cadascun del grups, els membres que hi 
participen amb un petit CV, que proporciona informació sobre el seu perfil d’expertesa. 

•  Turisme, Cultura i Territori (GRTCT): el més avançat i desenvolupat dels tres i que està 
vinculat  al  màster  en  Innovació  de  la  Gestió  Turística,  amb  la  participació  de  16 
professors, 8 dels quals  són doctors,  i 6 doctorands. A  la memòria de  l’activitat del 
GRTCT del curs 2014  (setembre)‐2015  (agost), destaquen  les 30 publicacions  (llibres, 
capítols de  llibre  i articles)  i  les 37 participacions a congressos o  jornades. Una dada 
significativa que posa en  valor el GRTCT es  la presència a 27 notícies de mitjans de 
comunicació (televisió, ràdio, premsa escrita i mitjans digitals), ja sigui perquè s’han fet 
ressò d’alguna actuació del grup o bé han entrevistat algun membre. 

•  Hoteleria: realitzant avanços considerables en els 3 darrers anys amb  la  incorporació 
de nous investigadors i la producció de nous projectes de recerca i transferència, amb 
la participació directa de 11 professors, 3 dels quals són doctors. 

•  Cuina  i  Gastronomia:  més  incipient  que  els  anteriors  i  potencialment  amb  gran 
recorregut    per  la  seva  la  implantació  del  nou  grau  de  Ciències  de  Culinàries  i 
Gastronòmiques. 

Entre els projectes que es desenvolupen actualment (octubre 2016), destaca el que es realitza 
amb el  Laboratori de Turisme de  l’Oficina Tècnica de Turisme de  la Diputació de Barcelona, 
enfocat a la implementació de metodologies d’estudi per conèixer millor el perfil dels turistes 
gastronòmics, i els seus hàbits i característiques a la província de Barcelona.  

Un segon projecte rellevant és el vinculat al Districte d‘Horta‐Guinardó i a l’àrea de turisme de 
l’Ajuntament  de  Barcelona,  que  té  com  a  principal  objectiu  ordenar  l’ús  públic  de  l’espai 
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turístic emergent del Turó de  la Rovira  sota  criteris de  sostenibilitat. Aquest objectiu ha de 
contribuir  a millorar  la  gestió  de  l’espai  i  garantir‐ne  un  ús  responsable  i  respectuós  dels 
recursos naturals i culturals presents. A més, l’Ajuntament de Barcelona vol que serveixi com a 
model de gestió i ús per a futurs espais de característiques similars. 

Finalment, remarcar que primer cop el GRTCT participa en un projecte de recerca europeu. El 
passat dia 29 de setembre el comitè decisori de la Unió Europea reunit a Marsella va aprovar 
els  projectes  presentats  al  programa  Interreg  Mediterranean.  En  concret,  entre  els  40 
projectes aprovats es  troba  "EMbleMatiC‐ Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal 
destinations of Excellence", del qual el GRTCT en forma part. Es tracta d’un projecte format per 
9 muntanyes  emblemàtiques de  la Mediterrània  (Pedraforca,  Serra de  Tramuntana, Canigó, 
Sainte Victoire, Gran  Sasso, Etna, Cika, Olympus  i Mt  Idà)  i del GRTCT del CETT,  com a  soci 
acadèmic  i expert en turisme. L’objectiu principal del projecte és revaloritzar  i dinamitzar  les 
esmentades  muntanyes  i  les  seves  àrees  d’influència,  a  partir  del  desenvolupament  d’un 
turisme  responsable  i  sostenible.  Es  desenvoluparà  durant  els  tres  propers  anys  amb  un 
pressupost de quasi 3 milions d’euros.   

Així mateix, el professorat  també participa en altres grups universitaris de recerca consolidats. 
Entre el quadre docent, cinc professors/es són membres del grup de recerca DHIGECS   de  la 
Universitat de Barcelona (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials); quatre 
docents són membres del grup de  recerca ANTERRIT de  la Universitat de Barcelona  (Anàlisis 
Territorial i Desenvolupament Regional); un professor és membre del grup de recerca GRATET 
de  la Universitat Rovira  i Virgili  (Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial  i Estudis Turístics);  i un 
professor és membre del grup de recerca GRATS de Universitat Autònoma de Barcelona (Grup 
de Recerca en Aigua, Territori i Sostenibilitat). 

Precisament, els membres del CETT al grup de recerca DHIGECS participen a diversos projectes 
finançats,  com per  exemple,  “Análisis  evaluativo de  aplicaciones para m‐learnig de  caràcter 
inclusivo es espacios patrimoniales  (EDU2014‐52675‐R)”,  finançat pel Ministerio de Ciencia e 
Innovación pel període 2014‐2017; “Análisis de las formulas de exclusión educativa en las aulas 
de  educación  secundaria  obligatoria  y  espacios  patrimoniales:  modelos”,  finançat  per  la 
Fundació La Caixa pel període 2014‐2017.    

A més, el CETT i la Universitat de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona i la 
Fundació Gaspar Espuña ‐ CETT han impulsat la Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia, 
la primera càtedra en turisme a  la ciutat de Barcelona, amb  l’objectiu de  liderar  i  impulsar  la 
recerca  i  la  transferència de  coneixement en els àmbits d’actuació de  la  càtedra: el  turístic, 
l’hoteler i el gastronòmic. 

Càtedra de Turisme, Hoteleria i Gastronomia 

La missió de  la Càtedra  és  connectar  el  talent,  els  coneixements  i  els  recursos  en  Turisme, 
Hoteleria  i  Gastronomia  entre  la  Universitat,  l’Administració  i  el  sector  empresarial  per 
desenvolupar mecanismes que estimulin la millora de la competitivitat i sostenibilitat turística 
amb  la realització de projectes de  I+R+D, activitats de  formació, així com accions de difusió  i 
transferència de coneixement. 

Els principals eixos d’actuació de la Càtedra s’emmarquen en quatre grans àmbits: 

• Coneixement, Recerca i Transferència 
• Ponts Universitat‐Empresa 
• Diàleg social 
• Cooperació Internacional 
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Els projectes inicials que es defineixen i es proposen per a l’assoliment dels objectius apuntats 
són els següents: 

‐ Projecte 1: International Smart Tourism Congress 
‐ Projecte 2: Ciutats educadores i turisme. 
‐ Projecte 3: Definició d’Indicadors de Sostenibilitat de Destinacions Urbanes 
‐ Projecte 4:  Jornada‐debat: Formació universitària de  turisme  i hoteleria: un model a 

reflexionar. 
‐ Projecte 5: Barcelona, ciutat gastronòmica. 

A  més  de  l’organització  del  “International  Smart  Tourism  Congress”  (novembre  2016),  el 
projecte o línia de treball sobre Ciutats educadores i turisme és el més avançat. 

Aquesta línea de treball pretén establir un nou binomi d’acció entre el turisme i el concepte de 
ciutat  educadora  amb  la  finalitat  d’establir  un  nucli  d’innovació  en  recerca,  creació  i 
transferència de coneixement en el marc del desenvolupament turístic i la pedagogia.   

El  primer  projecte  engegat  d’aquesta  línia  és  de  la  creació  de  la  primera  xarxa  de  treball 
“Ciutats educadores  i turisme responsable”, en  la que el CETT hi tindrà un paper fonamental 
com a universitat de referència.  

Aquesta nova  xarxa  temàtica,  inclosa a  l’organització  “Red Estatal de Ciudades Educadoras” 
(RECE), és un projecte de recerca de quatre anys en el qual el CETT hi té un paper destacat com 
a  assessor  tècnic  i  de  recerca  en  matèria  turística  i  pedagògica,  i  que  serà  coordinat 
conjuntament amb el Departament de Ciutats Educadores de l’Ajuntament de Barcelona i des 
de la Direcció de Turisme del mateix Ajuntament. 

La  xarxa  va  ser  presentada  oficialment  el  gener  del  2016  al  XII  Encuentro  de  la  RECE  i, 
posteriorment, el 28 d’abril es va celebrar a Barcelona  la 1ª trobada  i  jornada de  la xarxa de 
ciutats educadores dedicada al turisme responsable, amb  l’assistència de tècnics de turisme  i 
d’educació  dels  diversos  Ajuntaments  de  les  ciutats  espanyoles  inscrites.  L’objectiu  comú 
d’aquesta xarxa, actualment integrada per 15 ciutats espanyoles, és debatre i reflexionar sobre 
com  el  fenomen  turístic  afecta  als  ciutadans  residents d’una destinació,  i  quines pautes de 
bones pràctiques o accions pedagògiques es poden dur a terme per millorar les sinèrgies que 
s’estableixen  entre  els  ciutadans  residents  i  els  ciutadans  temporals  en  els  espais  de 
convivència turística concrets. 

 

Satisfacció dels estudiants respecte la competència docent del professorat 

Els estudiants valoren positivament  la competència docent del professorat tan en el Grau de 
Turisme com els diferents màsters del centre. Les enquestes realitzades per a conèixer aquest 
grau de satisfacció atorguen un nivell general de satisfacció en grau que es situa en notable. El 
CAI valora positivament que aquest nivell de satisfacció s’hagi mantingut alt des de l’inici de la 
prestació del Grau de Turisme. 
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Respecte a aquest nivell de satisfacció en els màsters del CETT, el CAI valora molt positivament 
els resultats obtinguts. Com es pot comprovar en les següents taules i gràfics, aquest nivell en 
general es situa en un notable alt, prop de l’excel∙lent en els màster amb un enfocament més 
professionalitzador, i on també destaca positivament l’increment produït en el darrer curs. 
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3.4.2. El professorat és suficient i disposa de la dedicació 
adequada per exercir les seves funcions i atendre els 
estudiants. 

Criteris generals d’assignació de la docència 

L’EUHT CETT‐UB té definits els criteris d’assignació de  la docència en el document anomenat 
“Normes Reguladores del Pla de Dedicació del Professorat” (PDP). Seguidament es recullen les 
principals característiques d’aquest procés. 
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L’assignació  de  la  docència  contempla  dos  moments  diferenciats:  quan  es  tracta  de  la 
implantació de nous plans d’estudis i en el cas de titulacions que ja estan en actiu. 

En el cas de  l’assignació de docència en nous plans d’estudi, els passos previs que es duen a 
terme són els següents: 

• Elaboració de la memòria de disseny i verificació del títol 
• Assignació de l’assignatura al bloc temàtic corresponent 
• Definició de l’oferta docent i comunicació pública si s’escau. 
• Elecció del candidat entre els possibles potencials 
• Elaboració del pla docent i programa de l’assignatura. 

En el cas de  titulacions que  ja estan en  funcionament, en  la part  final del curs acadèmic, es 
duen a terme els passos següents: 

• Indicadors i resultats acadèmics. En aquest àmbit, s’apliquen els criteris 
relacionats amb valoració del professorat per part dels estudiants, els resultats 
acadèmics assolits (taxa de rendiment i èxit) i el compliment dels 
procediments organitzatius establerts (compliment horaris, lliurament en 
temps de la documentació requerida –exàmens, actes, etc. ‐). 

• Realització de la previsió de grups i assignatures per al curs següent 
• Identificació de l’expertesa necessària per a la impartició de cada assignatura. 
• Assignació del professorat entre la força del docent del CETT. En cas de 

necessitat, comunicació pública de l’oferta. 

En  base  a  la  pertinença  d’una  assignatura  a  un  pla  d’estudi  i  matèria  concrets,  i  prèvia 
assignació  d’aquesta  a  un  bloc  temàtic  determinat,  els  criteris  generals  d’assignació  de  la 
docència són els següents: 

 Grau acadèmic del professorat (graduat, màster, doctor).   
 Àmbit de coneixement i expertesa 
 Experiència i qualificació docent, investigadora i, si s’escau, professional en turisme, 

del professor.  
 Règim de dedicació al centre 
 Càrrega docent en funció perfil i criteris del PDP del CETT. En aquest sentit, es 

considera si el professor té altres encàrrecs assignats, com tasques de gestió. 
 Caràcter de l’assignatura (troncals, bàsiques, optativa, TFG, idiomes).  

Es detecta però que cal fer una atenció més particular al seguiment i acompanyament en els 
processos d’adaptació del professorat novell, sobretot considerant aquells perfils més de tipus 
professional i per això s’incorpora com a proposta de millora. 

Criteris específics d’assignació de la docència al primer curs dels graus 

Al començar els estudis universitaris poden aparèixer entre els estudiants diferents problemes 
de  incorporació  i  d’adaptació  al  context  universitari.  Aquests  problemes  poden  derivar  en 
insatisfacció  i  abandonament  dels  estudis.  La  superació  del  primer  curs  acadèmic  és  factor 
condicionant del rendiment acadèmic dels estudiants durant la carrera.  
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Per evitar aquesta situació, el centre disposa d’un ventall de propostes dirigides a aconseguir 
una incorporació òptima a la universitat i facilitar un nivell superior d'èxit acadèmic. Aquestes 
accions  es  centren  prioritàriament  en  el  subministrament  de  la  informació  i  orientació 
personalitzada. 

Aquestes  accions,  venen  reforçades  amb  el perfil del professorat  assignat  a  la docència del 
primer curs, que es realitza en base als següents factors: 

− Caràcter de  les assignatures del primer curs, de caràcter  troncal  i configuradores de 
matèries bàsiques en una proporció rellevant, així com per assignatures introductòries 
al turisme i l’hoteleria. 

− Experiència docent del professorat. 
− Experiència en tasques de tutoria del professorat assignat. 

Per aquests motius, els professors assignats al primer curs formen part de la plantilla fitxa del 
centre, tenen experiència professional en turisme i hoteleria en aquelles matèries pròpiament 
turístiques, i pertanyen al col∙lectiu de professors que exerceix les tasques de tutor de grup. 

La  combinació dels anteriors  criteris garanteix una  tasca docent on  les  funcions pròpiament 
docents,  les  funcions  d’orientació  i  assessorament,  així  com  les  funcions  vinculades  amb  la 
presentació del sector turístic i la generació de la motivació necessària entre els estudiants per 
realitzar els estudis relacionats, queden assegurats.  

En allò relatiu a  l’adaptació a  l’entorn universitari, aquests professors col∙laboren en garantir 
que els estudiants: 

− Coneixen  les  característiques generals de  la UB  i del CETT,  la  seva organització  i els 
serveis  disponibles,  especialment  els  vinculats  amb  l’orientació  acadèmica  i 
professional  (E3),  i els  facilitadors de  recursos de suport a  l’aprenentatge  (Centre de 
Recursos). 

− Entenen la configuració i arquitectura dels estudis universitaris. 
− Comprenen les especificitats de la normativa acadèmica que els hi afecta i l’estructura 

dels plans d'estudis que cursen. 
− Coneixen les metodologies docents que s’apliquen en el context universitari, així com 

especialment els sistemes d’avaluació.  

En allò vinculat amb el sector professional turístic  i hoteler, aquests professors participen en 
les tasques que permeten als estudiants: 

− Identificar  l’amplitud professional del turisme, tan des d’una perspectiva vertical com 
horitzontal. 

− Conèixer  les  competències  més  valorades  per  les  empreses  turístiques  que  els 
estudiants han de desenvolupar i adquirir. 

− Entendre com el disseny curricular dels estudis persegueix el desenvolupament de les 
estratègies  professionals  més  valorades  i  conèixer  les  millors  estratègies  que  els 
estudiants han de seguir per aconseguir‐les. 
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Criteris específics d’assignació de la docència a les pràctiques externes 

Respecte a les pràctiques externes, el centre ha definit les responsabilitats i els corresponents 
processos per a garantir la qualitat de les mateixes que es recullen al procediment PE05 Gestió 
Pràctiques Externes.  En aquest procediment es presenten els processos a seguir per a la gestió 
de  les pràctiques dels estudiants de Grau  i Postgrau,  i per a  l’acompanyament dels processos 
d’aprenentatge. 

Les pràctiques són una oportunitat per als estudiants de transferir a un context laboral real les 
seves competències i els coneixements adquirits a les aules. El centre disposa del servei E3 que 
s’encarrega de  la gestió de  la formació pràctica dels estudiants. Format per un equip de cinc 
persones,  des  dels  serveis  d’  E3,  s’orienta  i  acompanya  l’estudiant  durant  tot  el  procés 
d’aprenentatge, i es presta suport a la tasca del tutor d’empresa.  

Durant  l’estada  a  l’empresa,  l’estudiant  coneix  el  funcionament  de  l’operativa,  treballa  les 
competències específiques del grau o màster,  se  integra en un entorn de  treball  real, entre 
altres aspectes que desenvolupa durant la seva estada a l’empresa.  

En aquest cas, els estudiants tenen assignats la figura del tutor d’empresa en cada organització 
a  on  realitzen  les  seves  pràctiques,  seleccionats  entre  els membres  de  la  seva  plantilla  de 
professionals.  Aquests  tutors  i  les  empreses  vinculades  tenen  experiència  prèvia  en  la 
tutorització d’estudiants en pràctiques  i han estat avaluades per CETT per a  la seva qualitat  i 
compromís amb l’aprenentatge pràctic de l’estudiant.  

El  tutor d’empresa  fa una  funció  tutorial que  consisteix en garantir que  l’estudiant entén el 
funcionament  del  departament  i  desenvolupa  les  tasques  amb  èxit.  El  tutor  també  ha  de 
vetllar perquè l’alumne s’integri a l’equip de treball i desenvolupi les competències pròpies de 
treball en equip. Durant i al final del procés de pràctiques, el tutor dóna feedback a l’estudiant 
perquè conegui quins són els aspectes a millorar. 

 

Criteris específics d’assignació de la docència del TFG/TFM 

Respecte a l’assignació de la docència en el Grau de Turisme, es valora positivament el sistema 
implantat en el curs 2013‐2014 que ha millorat considerablement el procediment de selecció 
del tema del TFG  i  l’assignació del tutor corresponent. Aquest sistema se basa en  la definició 
prèvia a la matricula dels TFG i dels tutors assignats a cada projecte per a cada curs i semestre 
de realització. La selecció de les diferents temàtiques estan vinculades amb els objectius de la 
titulació amb  les  línies de recerca  i transferència del CETT, assegurant el tractament d’àmbits 
capdavanters  i  de  gran  valor  per  a  la millora  de  la  competitivitat  i  sostenibilitat  del  sector 
turístic. Els estudiants poden  consultar  l’oferta disponible  i matricular‐se en el TFC que més 
s’adapti a les seves motivacions i interessos.  

Els TFG són proposats pel quadre docent del professorat, en base al seu àmbit d’expertesa  i 
recerca, amb  la qual cosa es garanteix el millor candidat docent per a cada projecte. Els/les 
tutors/es  tenen  un  ampli  coneixement  del  tema  d’estudi,  preferentment  una  relació 
contractual de  jornada complerta  (encara que donada  la gran quantitat de professorat  tutor 
necessari  també  es  compte  amb  professorat  col∙laborador  del  CETT),  i  han  rebut  formació 
sobre  els  criteris  de  desenvolupament  i  avaluació  dels  TFG.  Així  mateix,  tenen  a  la  seva 
disposició la guia del TFG amb la informació necessària per una bona tutorització. 

Així mateix es destaca la figura de un professor doctor que coordina aquest procés, liderant la 
seva  execució  i  control  de  totes  les  etapes  clau,  i  solucionant  les  possibles  incidències  que 
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poden  donar‐se.  Aquesta  figura  també  valida  cada  oferta  presentada  en  base  a  criteris 
vinculats amb l’interès, originalitat, innovació i adequació als objectius del títol de la proposta 
presentada. 

Aquest sistema no invalida la possibilitat que un estudiant pugui presentar una temàtica per a 
la realització del seu TFG. En aquest cas, el coordinadors dels TFG valida la proposta i participa 
en l’assignació del tutor més adequat. 

L’anàlisi de  la  satisfacció dels estudiants de grau  respecte al TFG  recull valors adequats que 
mostren  resultats  satisfactoris  respecte  al  procés  en  general,  tal  i  com  e  i  l’assignació  dels 
respectius tutors. 

Respecte  a  l’assignació  d’aquesta  docència  en  les  titulacions  de  màsters,  són  els  propis 
estudiants que presenten a  les diferents  coordinacions  les  seves propostes de TFM per a  la 
seva validació. A partir d’aquest moment, al igual que en la formació de grau, existeix la figura 
del  professorat  doctor  que  realitza  les  funcions  de  la  coordinació  dels  TFM.  Aquesta 
coordinació, conjuntament amb la Direcció de l’EUHT assignen les persones responsables de la 
tutorització de cada projecte. Per aquesta tasca es consideren com a criteris d’assignació: (1) la 
vinculació  de  la  temàtica  del  TFM  amb  l’àmbit  d’expertesa  del  professorat;  (2)  la  càrrega 
docent del professorat; (3) la proposta de tutor/a realitzada per a l’estudiant o coordinació de 
l’especialitat. 

El CAI considera que  la gestió dels TFM en màster requereix d’anàlisi  i millora. El nombre de 
TFM a  tutoritzar és elevat  i  freqüentment  les  temàtiques  triades  són coincidents, provocant 
certa saturació en algun professorat tutor.  

L’anàlisi de la satisfacció dels estudiants de màsters respecte al TFM recull valors adequats que 
mostren  resultats satisfactoris  respecte al procés en general,  tal  i com queda  reflectit en  les 
diferents taules 6.5 que s’adjunten en  l’estàndard 6 del present document,  i  l’assignació dels 
respectius tutors. 

Tan en les titulacions de grau com de màsters existeix la possibilitat de realitzar TFG/TFM amb 
orientació  professional.  En  aquest  cas,  les  empreses  i  organismes  turístics  involucrats  en  la 
formació dels professionals d’aquest sector i col∙laboradors del CETT proposen temes de TFM 
vinculats a projectes propis d’aquestes empreses. En aquesta ocasió, l’estudiant té assignat, a 
més del  tutor acadèmic de CETT, un  tutor professional  vinculat a  l’empresa. Mentre que el 
primer  s’assegura  del  compliment  dels  criteris  més  acadèmics  del  TF,  el  segon  facilita  a 
l’estudiant  tota  la  informació necessària per a  la  realització de  l’estudi  i  l’orienta  i assessora 
sobre  les particularitats del  camp empresarial d’estudi. Ambdós perfils participen  tant en el 
seguiment com en l’avaluació de l’estudiant i tenen al seu abast les guies i criteris d’avaluació 
per a facilitar aquesta funció tutora.  

El  CAI  considera  que  el  professorat  del  centre  és  suficient  i  que  disposa  de  la  dedicació 
adequada  per  a  exercir  les  seves  funcions  i  atendre  als  estudiant  en  funció  dels  indicadors 
analitzats.  

Rati nombre d’estudiants/ professors 

En aquest punt es presenta  la  informació del nombre d’estudiants en equivalència a  temps 
complert  en  relació  al  professorat  també  en  equivalència  a  temps  complert  (ETC)  amb  la 
finalitat d’analitzar l’adequació del rati nombre d’estudiants/professors.  

Com es pot comprovar en la taula 28. T.4.5, en el cas del Grau de Turisme els valors d’aquest 
rati es consideren adequats. La qualitat d’aquest rati s’assoleix gràcies a  la política establerta 
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pel centre  respecte al nombre màxim d’estudiants per grup/assignatura. Per exemple, en el 
cas de les assignatures optatives de la titulació el nombre màxim d’estudiants es situa entre 25 
i  35  estudiants  amb  la  finalitat  de  garantir  la  qualitat  de  la  formació  i  l’assoliment  dels 
objectius  d’aprenentatge  d’aquest  tipus  d’assignatures,  eminent  pràctiques  per  a  la  seva 
vinculació amb els itineraris d’especialització de la titulació. 

En aquest punt es presenta  la  informació del nombre d’estudiants en equivalència a  temps 
complert en relació al professorat també en equivalència a temps complert (ETC). 

Taula 30. T.4.5. Relació Estudiants ETC per PDI ETC 

TITULACIÓ  2009‐10  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Grau de Turisme  16,8  15,6  15,8  17,1  16,3  15,2  15,8 

Màster Innovació en la Gestió Turística      14,5  14,7  14,0  15,6  17,0 

Màster Direcció Hotelera i de Restauració          19,3  25,4  17,1 

Màster Direcció d'Empreses Turístiques          23,0  21,5  20,0 

 

Respecte  als  valors  d’aquests  ratis  en  la  formació  de màsters,  tot  i  ser  lleugerament més 
elevats que en el Grau de Turisme, es valoren positivament donat que les característiques dels 
estudiant  de  postgrau  que  necessiten  dedicació  menor  per  a  la  seva  major  maduresa  i 
autonomia.  Cal mencionar  no  obstant  que  en  el  cas  del Màster  en  Innovació  en  la Gestió 
Turística aquestes dades no segueixen la mateixa pauta, donat que participa molt professorat 
col∙laborador en sessions de curta durada. 

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

D’acord  amb  la  voluntat  de  situar  a  les  persones  com  a  centre  de  la  perspectiva 
d’aprenentatge, s’estableix com una de les prioritats estratègica la millora de la capacitació de 
l’equip docent,  a  fi de donar  resposta d’una banda  als  requeriments normatius del  sistema 
universitari, i per altra a contribuir amb una major aportació de valor a la docència. 

El CETT  i  la Universitat de Barcelona disposen de diverses  línies  i programes de  suport  a  la 
docència  i  formació  del  professorat  per millorar  la  seva  activitat  docent.  A  continuació  es 
detallen les accions desenvolupades per CETT: 

• Congressos, jornades i accions formatives per a la millora de l’especialització del 
professorat i del seu perfil investigador 

El  CETT  estimula  l’assistència  del  professorat  a  aquells  esdeveniments  professionals  i 
acadèmics  (jornades, congressos, etc.) que els hi permetin actualitzar els seus coneixements 
així  com millorar el  seu perfil  investigador. El  centre es  fa  càrrec dels  costos derivats per  a 
assistir‐hi (matricula, desplaçaments, temps, etc.). 

Aquestes  ajudes  són  atorgades  per  CETT  prèvia  sol∙licitud    per  part  del  professorat,  sent 
concedides de manera personalitzada  i  individual,   en  funció de  l’alineació dels objectius de 
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l’acció  formativa  amb  els  objectius  del  CETT  en matèria  de  recerca  i  desenvolupament  de 
coneixement expert. 

• Seminaris sobre els criteris de desenvolupament i avaluació del TFG/M 

Anualment,  el  centre  organitza  sessions  formatives  dirigides  als  tutors  dels  TFG/M  amb  la 
finalitat facilitar els coneixements i les competències necessàries per al seu desenvolupament, 
així  com  compartir  les  millors  pràctiques  associades.  Aquestes  accions  estan  dirigides 
especialment al professorat més novell en la tutorització dels TFG/M. 

• Seminaris sobre el desplegament curricular i sistemes d’avaluació 

El  centre  es  troba  immers  en  una  adaptació  del  Campus  Virtual  dirigida  a  la  millora  del 
desplegament  curricular  i  l’avaluació  de  l’estudiant.  En  aquest  context,  es  realitzen  accions 
formatives que tenen com a finalitat principal proporcionar als professors els coneixements  i 
competències necessàries vinculades (09 de setembre de 2015; 25  i 26 de gener de 2016). Es 
presta especial atenció als professors amb menys experiència docent. 

• Seminaris sobre la definició i desplegament de projectes de recerca i transferència de 
coneixement 

El centre  té un programa d’impuls de  la  recerca entre el  seu professorat a  temps complert. 
Amb  la  finalitat  de  compartir  les  diferents  recerques  que  el  professorat  del  CETT  està 
realitzant,  i  en  concret,  les  etapes  i metodologies  seguides  en  el  seu  desenvolupament,  es 
realitzen sessions amb aquest contingut (GRH Workshops de recerca) 

• Organització de jornades i seminaris de debat i discussió sobre diferents aspectes 
relacionats amb el desenvolupament i polítiques del turisme i l’hoteleria. 

El CETT organitza al  llarg del  curs acadèmic diferents  jornades  i observatoris oberts a  tot el 
professorat  com  espais  de  reflexió,  debat  i  discussió  de  temes  i  problemes  directament 
vinculats  a  l’activitat  turística.  La  valoració  és  molt  positiva  donat  que  es  proporciona  al 
professorat l’oportunitat d’estar al dia sobre diferents aspectes clau del turisme i la possibilitat 
de traslladar a l’aula les conclusions dels debats i les reflexions efectuades (Observatori CETT) 

• Oferta de cursos de l’ICE de la UB 

L’Institut  de  Ciències  de  l’Educació  (ICE)  de  la  Universitat  de  Barcelona  ofereix  cursos  de 
formació  per  al  professorat  durant  cada  any  acadèmic.  El  CETT  realitza  la  difusió  de  la 
informació  dels  cursos  entre  el  professorat  del  centre  per  mitjà  dels  seus  sistemes  de 
comunicació interna i facilita als professors que ho desitgin la seva assistència. 

• Participació en xarxes de treball 

El  centre  impulsa  la  participació  activa  dels  docents  en  xarxes  de  treball  en  turisme  amb 
l’objectiu d'estimular activitats de treball  internes  i externes amb  la col∙laboració amb grups  i 
professorat  d’altres  universitats,  fundacions  i  empreses  dels  sectors  implicats  (Xarxes  de 
Treball). 

• Formació de Doctorat 

En els darrers anys,  la política de  formació  i acompanyament del professorat que s’ha dut a 
terme ha impulsat l’assoliment del grau de Doctorat i al foment del treball en recerca dels seus 
docents. 
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Durant  aquests  darrers  anys  el  Centre  ha  participat  ha  facilitat  aquesta  formació  amb 
polítiques de  flexibilitat horària, atorgament de permisos especials per a  l’estudi  i subvenció 
dels costos derivats de la formació del personal docent. 

En aquests dos darrers cursos acadèmics han estat en el procés de doctorar‐se 8 docents dels 
quals 3 han aconseguit el seu Grau de Doctor. 

Durant tot aquest període 8 professors/es han passat pel procés de millorar  la seva formació 
acadèmica de Diplomatura a les noves titulacions de Grau. 

Per altra banda, 11 professors/es, han assolit un nivell de capacitació superior a  l’aconseguir 
una titulació de Màster Universitari. 

 

El CAI valora molt positivament el increment de doctors, així com els avanços del centre en el 
desenvolupament  de  recerca  i  transferència  en  turisme,  l’aposta  decidida  que  en  aquesta 
direcció  significa  la  creació de  la primera Càtedra de  Turisme, Hoteleria  i Gastronomia,  i  el 
desenvolupament dels projectes associats, entre els que destaca  la celebració de  la primera 
edició del Smartourism Congress. 

Així mateix,  també es valora positivament  l’adequació del professorat a  la  titulació en el cas 
del Grau  de  Turisme  i,  especialment,  en  el Màster  de  Innovació  en  la Gestió  Turística. No 
obstant, en el cas del Màster de Direcció Hotelera  i de Restauració,  i en el cas del Màster de 
Direcció  d’Empreses  Turístiques,  s’han  de  continuar  realitzar  esforços  i  accions  dirigides  a 
incrementar la participació de professors doctors en els programes formatius.  

Es  a  dir,  en  línies  generals  el  CAI  considera  important  treballar  per  a  l’acompliment  amb 
excel∙lència d’aquest estàndard  com a eix fonamental per a garantir la qualitat de les diferents 
formacions. 

Aquest  increment s’ha de realitzar sense perjudicar el valor que proporciona la participació de 
professorat i professionals col∙laboradors que, en contacte directe amb la realitat professional 
del sector turístic, proporcionen a les aules un nivell de excel∙lència i expertesa molt necessari 
en l’assoliment dels objectius competencials de les titulacions 

Amb aquesta finalitat s’incorpora com a proposta de millora  la revisió de  la política de gestió 
docent del Centre a fi d’assolir aquest equilibri i complir amb els requisits establerts. Lligat en 
aquest propòsit s’introdueix la inquietud per revisar i millorar les accions que es puguin dur a 
terme per a afavorir el reconeixement de la tasca docent. 

En  aquest  sentit,  també  es  considera  la  possibilitat  d’obrir  un  debat  sobre  la  revisió  de  la 
normativa actual sobre l’acreditació del professorat en relació als Centres Adscrits. 
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3.5. Estàndard 5: Eficàcia dels sistemes de suport a 
l’aprenentatge 

Les accions d’orientació acadèmica del  centre estan dissenyades per ajudar a  l’estudiant en 
cada fase del seu procés d’aprenentatge, donat que no són igual les necessitats dels estudiants 
de  nou  ingrés  que  les  necessitats  dels  alumnes  finalitzadors;  com  tampoc  són  iguals  les 
necessitats  dels  estudiants  de  grau  que  de  postgrau,  a  continuació  es  detalla  en  funció  de 
cadascun dels nivells formatius les accions que s’articulen en aquesta funció orientativa.  

Les  accions  per  a  l’orientació  acadèmica  dels  estudiants  que  participen  en  les  diferents 
titulacions universitàries de  l’EUHT CETT‐UB es recullen en el procediment del SIQMAC PE‐06 
“Orientació a l’Estudiant”. 

3.5.1. Orientació Acadèmica dels Estudiants 

La tutoria és una actuació que té com a principal finalitat donar suport als estudiants durant el 
procés  de  formació  per  a  afavorir  el  seu  aprenentatge  i  l’assoliment  de  les  competències 
planificades, així com el seu desenvolupament i inserció laboral. 

Per tant,  la tutorització de  l’alumne es centra principalment en dos tipus d’ accions: aquelles 
adreçades en garantir l’adaptació dels estudiants a la universitat i la consecució dels objectius 
d’aprenentatge previstos; i aquelles accions enfocades a orientar i assessorar a l’estudiant tant 
en les possibilitats de desenvolupament professional i acadèmica. 

Els àmbits d’actuació es defineixen d’acord amb  les competències  i objectius dels programes 
formatius  del  centre;  aquests  àmbits  són:  (1)  àmbit  acadèmic,  (2)  àmbit  professional,  i  (3) 
àmbit personal. 

Les  actuacions  a  l’àmbit  acadèmic  es  centren  en  proporcionar  informació  i  orientar  als 
estudiants en tot allò relatiu a: 

 La institució: història, organització, principis i valors, etc. 
 El programa formatiu: competències, objectius, metodologies formatives, sistemes 

d’avaluació, distribució dels crèdits, itineraris d’especialització, etc. 
 El sistema i entorn universitari: normatives acadèmiques, responsabilitats i deures 

dels  estudiants,  serveis  de  suport  a  la  formació  disponibles,  etc.,  dins  d’aquest 
entorn és fa un treball d’orientació en els estudiants que estan en una situació de 
vigilància per no complir amb la normativa de permanència de la universitat.  

En aquest sentit des del centre hi ha la voluntat de dur a terme un seguiment més 
acurat dels estudiants en situació de risc de permanència  i per aquest motiu, des 
del  curs  anterior  es  va  incloure  com  a  pla  de  millora  dins  de  l’Informe  de 
Seguiment. 

Les actuacions a l’àmbit professional estan enfocades a: 

 Donar  a  conèixer  els  diferents  àmbits  professionals  del  sector  turístic,  hoteler  i 
gastronòmic, tan des d’una perspectiva vertical com horitzontal, mostrant‐los els 
diferents perfils professionals. 
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 Explicar‐los  les diferents possibilitats que el centre posa a  l’abast dels estudiants 
per realitzar pràctiques, desenvolupar estudis conjunts, etc. 

 Assessorar‐los  sobre  les  accions  i  estratègies  a  realitzar per  a desenvolupar una 
carrera professional i assolir els reptes personals associats. 

Les actuacions a l’àmbit personal estan dirigides a treballar els valors i els principis que el CETT 
considera claus en el desenvolupament dels perfils dels estudiants, configurant el seu model 
pedagògic. Les competències genèriques o transversals dels diferents programes formatius del 
centre es defineixen en funció d’aquests valors i principis. 

La coordinació de les accions tutorials es realitza a tres nivells a les titulacions de grau: 

 El  primer  nivell  es  desenvolupat  pel  propi  professorat  que  es  triat  per  a 
desenvolupar les tasques com a tutors de grup 

 el segon nivell es realitzat per la Coordinació d’Estudis de cada ensenyament 
 el  tercer  nivell  és  el  desenvolupat  per  cada  membre  del  quadre  docent  que 

participa en cada grup/assignatura.  

Organització de la tutorització de grups als Graus 

Cada curs acadèmic la Direcció de l’EUHT CETT‐UB designa un/a professor/a per a cada grup i 
curs acadèmic, fent especial atenció a l’assignació dels tutors/es dels dos primers cursos de la 
titulació, donat que al començar els estudis universitaris poden aparèixer entre els estudiants 
diferents problemes de  incorporació  i d’adaptació al context universitari. Aquests problemes 
poden derivar en insatisfacció i abandonament dels estudis.  

La  superació  del  primer  curs  acadèmic  és  factor  condicionant  del  rendiment  acadèmic  dels 
estudiants durant  la  carrera. Per evitar aquesta  situació,  s’ha d’aconseguir una  incorporació 
òptima  a  la  universitat  i  facilitar  un  nivell  superior  d'èxit  acadèmic  mitjançant  el 
subministrament de informació i orientació personalitzada. 

L’assignació del professorat com a tutor/a  es realitza en base als següents factors: 

 Caràcter de les assignatures, preferentment de caràcter troncal, configuradores de 
matèries bàsiques en una proporció rellevant, així com per assignatures bàsiques 
de les diferents especialitzacions del turisme i l’hoteleria. 

   El nombre d’hores de dedicació del potencial professorat amb el grup d’estudiants 
objecte de seguiment durant el curs.  

La  combinació  dels  anteriors  criteris  garanteix  una  tasca  tutora,    on  a més  de  les  funcions 
pròpiament  docents,  les  funcions  d’orientació  i  assessorament,  així  com  les  funcions 
vinculades amb la presentació del sector turístic i la generació de la motivació necessària entre 
els estudiants per realitzar els estudis relacionats, queden assegurats.  

En allò  relatiu a  l’adaptació a  l’entorn universitari, aquests  tutors/es  col∙laboren en garantir 
que els estudiants: 

 Coneixen les característiques generals de la UB i del CETT, la seva organització i els 
serveis  disponibles,  especialment  els  vinculats  amb  l’orientació  acadèmica  i 
professional (E3),  i els facilitadors de recursos de suport a  l’aprenentatge (Centre 
de Recursos). 
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 Entenen la configuració i arquitectura dels estudis universitaris. 
 Comprenen  les  especificitats  de  la  normativa  acadèmica  que  els  hi  afecta  i 

l’estructura dels plans d'estudis que cursen. 
 Coneixen  les metodologies docents que s’apliquen en el context universitari, així 

com especialment els sistemes d’avaluació.  

A mesura que els cursos avancen,   els/les  tutors/es ajuden als estudiants a entendre com el 
disseny  curricular  i  cada  assignatura  dels  estudis  persegueix  el  desenvolupament  de  les 
competències professionals més valorades i conèixer les millors estratègies que els estudiants 
han de seguir per aconseguir‐les. 

En allò vinculat amb el sector professional turístic  i hoteler, aquest   professorat   participa en 
les tasques que permeten als estudiants: 

 Identificar  l’amplitud professional del  turisme,  tan des d’una perspectiva vertical 
com horitzontal. 

 Conèixer  les  competències més  valorades  per  les  empreses  turístiques  que  els 
estudiants han de desenvolupar i adquirir. 

Les  funcions  i  responsabilitats  del/la  tutor/a  de  grup  (primer  nivell)  es  recullen  de manera 
específica en el document de Tutorització d’Estudiants de Grau de Turisme. 

Respecte a  les funcions tutores que es duen a terme des de  la Coordinació d’Estudis de cada 
ensenyament, aquestes s’enfoquen principalment: 

A la coordinació de professorat tutor: 

 Convocant  i  dirigint  les  reunions  amb  els  tutors/es  de  grup  a  fi  de  realitzar  el 
seguiment del procés d’ensenyament‐aprenentatge. 

 Dinamitzant els equips de tutors/es, oferint assessorament i donant respostes a les 
diferents qüestions que es puguin plantejar. 

 Proporcionant  recursos  i estratègies d’actuació als  tutors/es  i  recolzant  les seves 
tasques d’orientació i assessorament sobre els diferents aspecte de l’entorn i de la 
comunitat universitària. 

A l’acció tutora de la Coordinació d’Estudis: 

 Atenent una  tutoria sempre que un estudiant ho sol∙liciti  i donant resposta a  les 
seves necessitats. 

 Fent  el  seguiment  i  articulant  accions  pels  estudiants  amb  problemes  de 
permanència  i  realitzant  tutories  per  establir  estratègies  que  permetin  el 
rendiment acadèmic adequat. 

Respecte al tercer nivell d’actuació tutora, aquest és desenvolupat per a cada professor/a, i és 
principalment  de  caràcter  acadèmic,  on  l’estudiant  planteja  al  professorat  dubtes  sobre 
l’aprenentatge. En ocasions, aquest professorat pot  identificar altres  tipus de qüestions que 
sobrepassen  els  aspectes  merament  acadèmics;  en  aquet  cas,  el  professorat  comunica  al 
tutor/a de grup o a la coordinació d’estudis aquest cas per a que es doni resposta a l’estudiant 
o se li ofereixi la ajuda o resposta que necessiti. 
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Organització de la tutorització de grups als Màsters 

En les titulacions de postgrau la tutorització dels estudiants de cadascun dels grups en els que 
s’organitza  la  docència,  en  funció  de  les  especialitzacions  que  s’ofereixen  en  els màsters, 
l’assumeix la figura de la Coordinació d’Estudis de cada especialitat. 

Durant  el desenvolupament del  curs  cada Coordinació d’Estudis ofereix orientació  i  atenció 
personalitzada  als  alumnes  per  tal  d’incrementar  el  seu  rendiment  acadèmic,  especialment 
sobre el seu itinerari curricular dins del Màster. 

Així,  dins  del  funcionament  d’aquesta  titulació  està  incorporada  la  dinàmica  de  que  la 
Coordinació  d’Estudis  es  presenta  uns  minuts  previs  a  l’inici  de  cada  sessió  per  a  poder 
interactuar  amb  els  estudiants  i  recollir  qualsevol  inquietud,  preocupació  o  suggeriment, 
creant un vincle d’acompanyament i que es valorat molt positivament pels estudiants. 

D’altra banda, també s’orienta a  l’alumnat per a  l’ampliació del seu horitzó formatiu, aclarint 
dubtes o facilitant informació del seu interès, en un marc de confidencialitat i de respecte vers 
la seva autonomia. 

Accions per a la Orientació Acadèmica dels Estudiants 

Grau de Turisme 

Durant  els  primers  dos  cursos  dels  graus,  i  especialment  durant  el  primer,  les  accions 
d’orientació  persegueixen  l’objectiu  d’ajudar  a  l’estudiant  de  nou  accés  a  integrar‐se  en  el 
sistema  universitari  i  en  el  funcionament  de  l’ensenyament. Durant  aquesta  fase  inicial  els 
objectius específics perseguits són els següents:   

 Facilitar la incorporació i adaptació del estudiant al nou entorn universitari, amb la 
realització d’accions de benvinguda, tutories per al procés de matriculació, etc. 

 Garantir  el  rendiment  acadèmic  dels  estudiants,  amb  l’execució  d’accions 
d’orientació  sobre  l’organització  i  planificació  dels  ensenyaments,  sobre  les 
responsabilitats  dels  estudiants  en  el  seu  propi  aprenentatge  i  gestió  del  seu 
expedient, sobre informació relativa als sistemes d’avaluació, etc. 

 Proporcionar  la  informació  i  orientació  necessària  per  tal  que  l’estudiant  pugui 
desenvolupar  el  seu  propi  projecte  formatiu  i  personal,      en  funció  dels  seus 
interessos  i motivacions,  així  com  en  funció  de  les  seves  capacitats;    en  aquest 
sentit, es  realitzen accions on es presenten  i expliquen  les especialització que es 
poden  realitzar,  les  sortides  professionals  associades,  les  opcions  de  mobilitat 
internacional, etc.   

Durant els  següents dos  cursos dels graus  les accions es  concentren en  facilitar  la mobilitat 
internacional  i el creixement professional de  l’estudiant, per tal d’aconseguir  la seva  inserció 
laboral. També destaquen en aquesta fase  les accions dirigides a orientar sobre  la realització 
del Treballs Finals de Grau (TFG). De manera més concreta, els objectius d’aquesta fase són: 

 Seguiment del rendiment acadèmic dels estudiants, acompanyant en les dificultats 
del procés d’ensenyament‐aprenentatge. 

 Assessorar a l’estudiant sobre les optatives a triar en funció del perfil professional 
desitjat i àmbit d’especialització. 

 Impulsar la mobilitat internacional de l’estudiant, tan acadèmica com professional, 
donant a conèixer les diferents oportunitats que el centre li proporciona. 
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 Facilitar  l’adaptació dels estudiants  internacionals en programa de mobilitat que 
realitzen un període d’estudis en el Centre. 

 Proporcionar a l’estudiant la informació necessària per a la realització del seu TFG i 
l’elecció del corresponent tutor. 

 Ajudar a l’estudiant a iniciar la creació de una xarxa de contactes . 
 Despertar  en  l’estudiant  la  necessitat  de  formació  continua  al  llarg  de  la  seva 

carrera professional. 
 

Mobilitat Acadèmica dels Estudiants de Grau de Turisme 

Vinculat  a  l’objectiu  estratègic  d’Internacionalització  del  CETT,  des  de  l’EUHT  CETT‐UB  es 
fomenta la mobilitat acadèmica dels estudiants a partir de diferents accions que han contribuït 
a augmentar el nombre d’alumnes que participen en aquest tipus de programes. 

Des  de  la  pàgina web  de  la Guia  de  l’Estudiant,  els/les  alumnes  disposen  de  la  informació 
respecte a  totes  les possibilitats per a participar en un programa de mobilitat  i dels  tràmits 
necessaris per a dur a terme les sol∙licituds. 

Aquesta informació és dinàmica i activa, donat que d’un curs a un altre es modifica la proposta 
de destinacions a les que l’estudiant pot accedir. 

En  el  gràfic  que  es  presenta  a  continuació  es  pot  observar  l’evolució  en  el  moviment 
d’estudiants que han participat en algun programa de mobilitat des de  la  implantació de  la 
titulació de Grau de Turisme: 
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És  important destacar que  la tendència en  l’evolució de  la mobilitat dels estudiants ha seguit 
una  trajectòria  inversa, així mentre els primers anys d’implantació de  la  titulació el nombre 
d’estudiants  “incoming”  era  superior  als  “outgoing”,  en  aquest darrer  curs,  la  tendència ha 
estat  contrària  i  el  Centre  ha  enviat  un  nombre major  d’alumnes  a  estudiar  a  l’estranger, 
passant d’un 2,5% a l’any 2009‐10 , a un 7,1% del curs 2015‐16. 

El  procés  d’orientació  dels  estudiants  que  participen  en  programes  de mobilitat  acadèmica 
està recollit en el procediment PE‐04 “Gestió de Mobilitat d’Estudiants”. 
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En  aquest  procediment  s’explicita  els  processos  per  a  facilitar  l’adaptació  dels  estudiants 
“incomings” i l’assessorament als estudiants “outgoing” que participen de la titulació de Grau 
de Turisme. 

Així, pel que fa als estudiants “incoming”,  des de la Secretaria del Centre es validen i tramiten 
les assignatures a cursar i s’informa al professorat implicat. 

Paral∙lelament a l’inici de cada semestre, els estudiants són rebuts per la persona Responsable 
de Mobilitat Acadèmica  i  la Direcció de Formació a  fi donar  la Benvinguda més  institucional, 
fent una visita a les instal∙lacions. 

Els estudiants s’incorporen al sistema d’aprenentatge establert en el Programa de l’assignatura 
corresponent, com  la resta dels alumnes del curs, en el que es treballa a partir de  l’avaluació 
continuada,  el  que  ja  facilita  el  seguiment  del  procés  d’aprenentatge.  En  aquest  sentit  es 
demana al professorat que fomenti  la  interrelació entre els estudiants, sobretot utilitzant  les 
dinàmiques del treball en equip. 

Simultàniament,  la  persona  Responsable  de  Mobilitat  Acadèmica  de  Secretaria  de  l’EUHT 
CETT‐UB, com a persona més en contacte directe amb els estudiants, fa el seguiment informal 
de la seva adaptació i funcionament del semestre de la seva estada. 

En  la  darrera  setmana  de  classes  del  semestre  de  l’estada  dels  estudiants  “incoming”,  la 
Responsable de Mobilitat d’Estudiants de Secretaria els  convoca de  forma  individual a  fi de 
signar el Certificat de Finalització de la seva estada. 

D’altra  banda,  pel  que  fa  als  estudiants  “outgoing”    des  de  la  persona  Responsable  de  la 
Mobilitat  Acadèmica,  s’articulen  sessions  informativa  per  a  tots  estudiants  interessats,  a  fi 
d’explicar les diferents possibilitats, requisits i tràmits necessaris de cadascun dels programes. 

La  persona  Responsable  de  la  Mobilitat  Acadèmica,  revisa  i  valida  la  proposta  de 
reconeixement de crèdits dels alumnes seleccionats,  i s’organitzen sessions  informatives més 
específiques  per  destinacions,  convocant  als  estudiants  corresponents,  amb  la  voluntat 
d’assessorar‐los, motivar‐los i resoldre els dubtes que puguin sorgir durant el procés. 

Des del moment en que l’estudiant s’incorpora a la universitat de destí, es manté un contacte 
directe i personal, si s’escau. 

Al  finalitzar  l’estada  des  de  la  Secretaria  del  Centre  es  recull  la  informació  acadèmica 
necessària per a que la persona Responsable de la Mobilitat Acadèmica, validi la incorporació 
la informació necessària dels crèdits cursats en l’expedient acadèmic de l’estudiant. 

Tanmateix  s’envia  un  qüestionari  per  a  conèixer  el  grau  de  satisfacció  de  l’experiència  de 
mobilitat acadèmica. En aquest sentit, el CAI valora positivament els resultats de les enquestes 
de satisfacció dels estudiants del centre que han participat en programes de mobilitat donat 
que  el  100%  dels  estudiants  estant  satisfets  amb  aquesta  experiència,  i  el  100  %  dels 
estudiants també la recomanarien a la resta d’estudiants. 

També destaca la qualitat de les universitats d’acollida reflectida també en les valoracions que 
els estudiants realitzen de les mateixes: 
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Puntúa en una escala del 0 al 10 la teva valoració sobre diferents aspectes de la teva 
estada, on 0 significa gens satisfet i 10 molt satisfet: 

(0‐10) 

Qualitat de les classes rebudes  7,79 
Coneixement dels professors  8,07 
Temari tractat  7,71 
Metodologia d'aprenentatge emprat  7,93 
Metodologia d'avaluació  8,00 
Facilitats i flexibilitat del centre a l'hora de solucionar problemes, dur a terme 
gestions, etc. 

8,00 

Centre de recursos de la universitat de destí 7,64 
Oferta gastronòmica de la universitat de destí 7,14 
Qualitat de l'allotjament   6,79 
Acolliment per part dels estudiants de la universitat de destí 8,21 
Actes de benvinguda  8,07 
Acollida per part del departament d'intercanvis internacionals: 8,79 

 

Màsters 

 

Accions pre‐matricula als estudis de màster: 

Durant  la  fase d’informació als estudiants, prèvia a  la seva matricula, els alumnes  tenen una 
entrevista amb la direcció del màster  i/o amb la coordinació d’estudis de l’especialitat que es 
pretén  cursar.  Durant  aquesta  reunió  s’expliquen  les  competències  del  títol  i  les  sortides 
professionals  vinculades,  i  es  fa  especial  atenció  en  comprovar  l’adequació  del  programa 
formatiu a les expectatives i necessitats dels estudiants. Aquesta fase és una de les etapes clau 
del procés d’orientació personalitzat cap a  l’estudiant. En el cas del estudiants  internacionals 
que provenen d’acords de col∙laboració entre CETT i governs i/o entitats per promoure la seva 
capacitació,  aquestes  sessions  són  executades  per  als  responsables  d’aquests  convenis,  en 
coordinació amb els responsables de les titulacions. 

 

Accions a la fase inicial dels estudis de màster: 

Presentació del màster: La primera sessió del curs es dedica íntegrament a explicar, en detall, 
el  programa  i  els  continguts  de  les  assignatures,  les  metodologies  d’avaluació,  les 
particularitats de la realització dels Treballs Finals de Màster, així com altra informació relativa 
a la normativa interna del centre o  el funcionament del Campus Virtual. 

De forma complementaria, també s’ informa abastament respecte als serveis que els alumnes 
tenen  a  la  seva  disposició,  ja  sigui  pel  que  fa  a  la  tutorització  acadèmica,  la  orientació 
professional o la gestió de les eines virtuals.   

 

Accions durant el desenvolupament dels estudis de màster: 

A més de la tasca de seguiment que desenvolupa la Coordinació d’Estudis al llarg del curs, tal i 
com  ja  s’ha  indicat anteriorment, durant el  curs  l’ alumne  rep des dels diferents Serveis de 
l’EUHT‐UB  tota  aquella  informació  que  pot    resultar  necessària  a  nivell  acadèmic  o 
administratiu  (estades  formatives  fora  de  centre,  beques,  altres  ofertes  acadèmiques 
complementàries,  etc.),  ja  sigui  adreçant‐se directament  a  l’  estudiant  a  través del Campus 
Virtual o mitjançant l’intermediació de la figura de la Coordinació d’Estudis. 
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Dins del procés d’ensenyament‐aprenentatge, i de forma transversal a la totalitat dels Màsters 
que s’ofereixen al centre, s’organitzen  les sessions de Màster Class en  les que es proposa un 
tema de debat entre professionals del  sector experts en  la matèria. Per al  curs 2015‐16  les 
Màster Class que es van desenvolupar varen ser les següents: 

• Octubre: “Empreneduria Turística i Online”  

• Juny:  “La  gestió  d’experiències  en  un  creuer.  La  orientació  al  client.  Anticipació  de 
necessitats”  . 

Així, les activitats  d’orientació acadèmica que s’han dut a terme des de l’EUHT CETT‐UB al llarg 
del  curs  acadèmic  2015‐16,  són  les  que  es  poden  consultar  a  la  taula  que  es  presenta  a 
continuació, especificant el tipus de col∙lectiu a qui han estat adreçades en cada cas. 

 

Taula 31. T.5.1.1. Activitats Orientació Acadèmica. 2015‐16 

Període  Activitat  Col∙lectiu  Responsable  Contingut 

Juliol 

Benvinguda a la 
titulació 

Alumnes de 
graus de nou 

accés 

Directors i 
coordinadors de graus 

Principals característiques i valor 
afegit de la titulació i agraïment per 

la seva tria 

Tutoria 
d’automatrícula 

Alumnes de 
graus de nou 

accés 

Directors, 
coordinadors de graus i 
responsable secretaria 

Informació necessària per realitzar la 
matricula 

Setembre 

Sessió de 
benvinguda curs 

acadèmic 

Tots els 
alumnes 

Directors i 
coordinadors de graus 

Motivar als estudiants per 
aconseguir els objectius de formació 

i explicar els esdeveniments o 
aspectes més rellevants del curs que 

comença 

Sessió 
d’adaptació i 
acolliment 
acadèmic 

Estudiants de 
Graus de Primer 

Curs 
Coordinació d’Estudis  Sessió explicativa del funcionament 

acadèmic de la Titulació 

Presentació tutors 
de grup 

Tots els 
estudiants  Tutor de grup 

Explicar com es realitzaran les 
tutories i les responsabilitats dels 

estudiants 

Sessió Acollida 
Estudiants en 
Mobilitat 

Alumnes de 
Graus 

Responsable de 
Mobilitat Acadèmica 

Sessió  informativa  per  a  facilitar 
l’adaptació  dels  estudiants 
internacionals  en  períodes  de 
mobilitat 

Octubre 

Acte Inaugural del 
Curs 

Tots els 
alumnes  Direcció General CETT  Lliçó Inaugural a càrrec d’alguna 

persona representativa del sector 

Sessió sobre 
projecció 

professional 

Alumnes de 
tercer i quart de 

grau 
Serveis d’E3 

Donar a conèixer les estratègies per 
una carrera professional exitosa i 

presentar‐los ofertes de pràctiques i 
laborals 
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Sessió inicial de 
Màsters 

Alumnes de 
màsters 

Direcció de cada 
màsters i coordinació 

d’especialitats 

Donar la benvinguda als estudiants i 
explicar tots els serveis i normatives 
del centres, al temps que es realitzar 
una explicació global del calendari 

acadèmic del màster i els 
esdeveniments més importants a 

considerar 

Novembre 

Sessió sobre 
mobilitat 

internacional 

Alumnes de 
segon, tercer i 
quart de grau 

Responsable de 
Mobilitat Acadèmica 

Explicar el procés per a realitzar una 
estada internacional i donar a 
conèixer els ofertes disponibles 

Sessió sobre 
oferta de temes 

de TFC 

Alumnes de 
màster 

Coordinació Estudis de 
cada especialitat 

Explicar el funcionament del TFC i 
l’oferta de temes disponibles 

Master Event  Alumnes de 
màster 

Direcció de cada 
màster 

Debatre sobre les tendències i 
oportunitats del sector, molt 
orientades a l’ocupabilitat dels 

estudiants 

Febrer 

Sessió sobre 
ofertes de 
pràctiques 

Tots els 
alumnes  Serveis d’E3 

Explicar als estudiants el 
funcionament de les pràctiques, des 

de la selecció d’una oferta fins 
l’avaluació final. 

Seguiment del 
curs 

Tots els 
alumnes  Tutors de grup  Comentar els resultats de l’avaluació 

de primer semestre 

Sessió Acollida 
Estudiants en 
Mobilitat 

Alumnes de 
Graus  Coordinació Estudis 

Sessió  informativa  per  a  facilitar 
l’adaptació  dels  estudiants 
internacionals  en  períodes  de 
mobilitat 

Master Event  Alumnes de 
màster 

Direcció de cada 
màster 

Debatre sobre les tendències i 
oportunitats del sector, molt 
orientades a l’ocupabilitat dels 

estudiants 

Març 

Sessió sobre 
l’oferta optativa 
d’assignatures 

Alumnes de 
segon i tercer  Coordinador de grau 

Donar a conèixer el contingut de 
l’oferta d’assignatures optatives i la 
seva vinculació amb els diferents 

perfils professionals 

Outdoor Training  Alumnes de 
màsters 

Direcció de cada 
màsters i coordinació 

d’especialitats 

Dinàmica d’orientació que té com a 
finalitat provocar en l’estudiant un 
exercici de reflexió i autoanàlisis 
respecte a les seves competències 

genèriques 

Abril 
Sessió sobre 

oferta de temes 
de TFC 

Alumnes de 
tercer  Coordinador de TFC  Explicar el funcionament del TFC i 

l’oferta de temes disponibles 
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Master Event  Alumnes de 
màster 

Direcció de cada 
màster 

Debatre sobre les tendències i 
oportunitats del sector, molt 
orientades a l’ocupabilitat dels 

estudiants 

Juny 
Tutories per al 
seguiment de la 
permanència 

Alumnes de 
grau 

 

Coordinador de grau 

Ajudar als estudiants a superar els 
objectius marcats i obtenir el seu 

compromís 

Durant tot 
el curs 

Tutories 
individuals a 
petició de 
l’estudiant 

Alumnes de 
grau i màsters 

Director i coordinadors 
d’ estudis/o professors 

i/o serveis E3, en 
funció de les 
necessitats de 
l’estudiant 

Resoldre problemes, aclarir dubtes, 
aprofitar oportunitats, etc., en 

funció de cada cas. 

 

Grau de Satisfacció dels Estudiants amb els Serveis d’Orientació Acadèmica 

A nivell de  la satisfacció dels estudiants sobre  les accions que es duent a terme en quant a  la 
seva orientació acadèmica, malgrat en  les enquestes de satisfacció global s’inclouen algunes 
preguntes  tangencialment  relacionades amb  tasques de  coordinació...,  cal  revisar algun dels 
ítems a fi de poder explicitar de forma més concreta la valoració sobre la orientació acadèmica 
rebuda. A aquest efecte s’incorpora com a proposta de millora. 

 

(Valoració de 0 a 10) GT  MÀSTERS
Nombre de Respostes  567  30 
     
Direcció/Coordinació d'estudis     
Cortesia del Director/Coordinador/a de estudis 6,01  8,70 
Facilitat per accedir a parlar amb el Director/Coordinador/a de estudis 5,58  8,33 
Disponibilitat del Director/Coordinador/a de estudis a ajudar‐te 5,75  8,55 
Horari d'atenció als alumnes del Director/Coordinador/a de estudis: 5,67  8,53 
     
Personal de secretaria     
Cortesia del personal de Secretaria  5,06  5,97 
Facilitat per accedir al personal de Secretaria: 5,46  6,14 
Disponibilitat del personal de Secretaria a ajudar‐te: 5,20  5,66 
Horari d'atenció als alumnes del Servei de Secretaria: 5,03  6,69 

 

En  la  revisió  del  CAI  es  posa  de  relleu  la  diferència  manifesta  entre  les  valoracions  dels 
estudiants  de Grau  i Màsters  en  la  seva  interacció  amb  la  Coordinació  d’Estudis  i  el  Servei 
d’Atenció d’Estudiants. 

Es  comenta  d’una  banda  que  aquesta  diferència  en  primera  instància  està  directament 
relacionada en el volum d’estudiants matriculats en cadascuna de les titulacions, el que marca 
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la  possibilitat  de  disponibilitat  sobretot  a  nivell  de  Coordinació  d’Estudis  en  l’atenció  als 
estudiants. 

D’altra banda també es comenta la política duta a terme durant el curs acadèmic 2015‐16 a fi 
de millorar la participació dels estudiants en respondre a les enquestes proposades. En aquest 
sentit  es  constata  que  l’estudiant  pot  haver  percebut  una  certa  pressió  en  el moment  de 
respondre les enquestes, fet que pot quedar reflectit en el resultat. 

3.5.2. Orientació Professional dels Estudiants 

L’orientació és un procés continuat en el temps en el que es proporciona informació (selectiva 
i  rellevant) per  tal que  l’estudiant  (o  el  futur  estudiant) prengui  les  seves pròpies decisions 
respecte la seva trajectòria formativa i professional. 

En aquest marc conceptual l’Espai Espai Estudiant Empresa (E3 a partir d’ara) juntament amb 
CETT‐Alumni,  l’associació  d’antics  alumnes  de  CETT‐UB,  lidera  i  gestiona  l’orientació 
professional com un instrument bàsic per a millorar l’ocupabilitat dels egresats i el seu progrés 
professional. 

Quatre són els àmbits a través dels quals es desplega l’Orientació Professional:  

1.‐ Gestió  i acompanyament en el Pràcticums curriculars  i pràctiques extracurriculars 
(“traineeships”).  

2.‐ Gestió i acompanyament en els “internships” (nacionals i internacionals).  

3.‐ Servei d’intermediació laboral (ofertes de treball). 

4.‐ Formació instrumental per a la recerca d’ocupació (“Key Skills”). 

Pel que fa a  la gestió i acompanyament dels diferents formats de pràctiques (“traineeships”), 
els professionals d’E3 a través d’un procediment pautat, assessora i acompanya els alumnes en 
el procés de cerca i intermediació de les posicions de pràctiques (curriculars i extracurriculars).  

Cal tenir en compte que el procés d’intermediació de  les pràctiques, esdevé en si mateix una 
experiència  d’aprenentatge  del  que  després  serà  un  procés  d’intermediació  laboral.  És  des 
d’aquesta perspectiva que E3 gestiona aquest tot aquest procés. 

Així  les  diferents  posicions  de  pràctiques  que  rep  CETT‐UB  es  publiquen  al  nostre  Campus 
Virtual  i  és  a  partir  d’aquesta  publicació  que  els  professionals  d’E3  assessoren  els  alumnes 
respecte  les  posicions  que millor  es  poden  adequar  a  les  seves  preferències,  necessitats  i 
capacitats en un veritable procés orientador individualitzat.  

Els alumnes apliquen directament a les empreses per les posicions i a partir d’aquí ja s’inicia el 
procés de selecció per part de l’empresa.  

Aquesta  orientació  individualitzada  es  complementa  amb  d’altres  sessions  d’orientació 
professional  grupals,  en  les  què    E3  (en  hores  reservades  per  l’acció  tutorial),  explica  als 
alumnes allò que han de tenir en compte a l’hora de valorar una oferta de pràctiques, atenent 
el  seu  itinerari  acadèmic  (especialment  important  en  el  cas  dels  màster  universitaris)  i 
professional (especialment quan es tracta d’alumnes amb un cert bagatge). Per tant,  a banda 
del component orientador de  les pràctiques en sí mateixes, CETT‐UB desplega   el component 
orientador del procés d’intermediació de les pràctiques.  
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Pel que fa als “internships”,  aquests normalment van dirigits a alumnes finalitzadors, tot i que 
quan es tracta de “Corporate Programs” moltes vegades es desenvolupen un cop els alumnes 
ja s’han graduat. Aquests programes tenen especial rellevància en el sector, de cara a la futura 
ocupabilitat dels alumnes  i egresats. És per aquest motiu que a partir del curs 2016‐2017 es 
posarà  en  marxa  un  event  (“Internship  Talent  Fair”)  al  primer  trimestre  que  faciliti  la 
intermediació (nacional i internacional) d’aquests programes. 

Accions d’Orientació per a la Inserció i la Ocupabilitat 

Respecte  a  les  accions  concretes  que  en  aquest  àmbit  s’han  desenvolupat  al  llarg  del  curs 
2015‐16, cal destacar que els dies 15  i 16 de  febrer de 2016 va  tenir  lloc  la Trobada Escola‐
Empresa on  els  alumnes  tenen  accés  a diferents  activitats dissenyades per  tal de  fomentar 
aquesta relació entre els estudiants i el món laboral, “workshop” de contacte directe amb els 
responsables de selecció de  les empreses més representatives del sector  i a on 66 empreses 
del sector de  la gastronomia,  l’hoteleria  i el  turisme van  realitzar més de 2000 entrevistes a 
alumnes  dels  graus  i màsters  universitaris.  El  resultat  de  les mateixes  van  ser més  de  140 
intermediacions de traineeships i internships i una valoració global per part de les emprses de 
4,09 sobre 5. 

Al  llarg del  curs acadèmic des dels  Serveis d’E3  s’organitzen diverses activitats adreçades al 
conjunt de col.lectius d’estudiants del centre de forma general o de forma particular en funció 
de  la naturalesa de  l’activitat proposada. Cal destacar que en aquesta organització participa 
activament  CETT  Alumni,  com  element  important  per  a  tots  aquells  estudiants  que  estan 
sobretot en la seva fase de finalització dels estudis. 

En la taula adjunta es pot observar la relació d’activitats que s’han dut a terme durant el darrer 
any acadèmic 2015‐2016: 

 

Taula 32. T.5.1.2. Activitats d'Orientació Professional 2015‐16 

Tanmateix, cada mes es duu a terme una sessió grupal, on els professionals del Departament 
assisteixen  els  alumnes  universitaris  en  el  seguiment  i  avaluació  dels  seus  processos  de 
pràctiques (competències assolides).   
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Grau de Satisfacció dels Estudiants amb els Serveis d’Orientació Professional 

E3 (Serveis d'Orientació professional, pràctiques i borsa de treball)   2.015‐16 

  MITJANA  7,17 
  Cortesia    7,15 
  Facilitat per accedir a parlar  7,25 
  Disponibilitat a ajudar‐te    7,20 
  Horari d’atenció als estudiants 7,09 

 
Des  del  CAI  es  constata  la  qualificació  de  notable  que  els  estudiants  atorguen  al  Servei 
“Estudiant‐Escola‐Empresa” que el CETT proporciona als seus alumnes. 

3.5.3. Els recursos materials disponibles són adequats als 
estudiants i a les titulacions 

En aquest apartat s’introdueix  la  informació específica sobre els recursos més significatius de 
que disposa el CETT per a la formació dels estudiants de l’EUHT CETT‐UB. 

El Procediment PGF05 de “Gestió de Recursos Materials” del SIQMAC, recull totes les activitats 
relacionades  amb  la  gestió  dels  recursos materials  (identificació  de  necessitats,  adquisició, 
gestió, manteniment, etc.) necessaris pel desenvolupament de  l’activitat acadèmica derivada 
de les formacions ofertes pel Grup CETT. 

Espais i Equipaments del Centre 

El model formatiu del CETT, desenvolupat en els espais tècnics d’aprenentatge i a les aules de 
tecnologia  aplicada,  en  les  empreses  pròpies  d’aplicació  del  campus  CETT  (Hotel  Alimara 
Barcelona, Viatges Century, CETT Consultors, Àgora BCN i Barcelona Academic Services) i en el 
sector, proporciona una experiència d’aprenentatge activa  i única. A més, posa al  servei de 
l’alumnat  un  centre  de  recursos  multidisciplinar  especialitzat  en  turisme,  hoteleria  i 
gastronomia, el campus virtual i servei de Wi‐Fi. 

 Aules 

El CETT compta amb un total de 56 aules, tipificades, de forma genèrica en 3 grans grups: 

• Aules Teòriques 
• Aules d’Informàtica 
• Aules d’Aplicació 

Totes elles disposen d'equipament per projectar continguts ja sigui des de l’ordinador instal∙lat 
a la pròpia aula o bé amb l’aplicació de qualsevol altre dispositiu del propi professorat.  

D’aquestes,  11  disposen  de  canons  interactius  que  també  permeten  el  registre  i  posterior 
publicació de la informació escrita a la pissarra, permetent a més que els estudiants interactuïn 
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simultàniament  amb  la  mateixa  imatge  projectada,  fomentant  així  un  aprenentatge  de 
col∙laboració. 

• Aules Teòriques 

El CETT disposa de 36 aules teòriques, amb una capacitat mitja de 40 alumnes. Les aules amb 
capacitat més reduïda són les utilitzades prioritàriament pels grups d’idiomes i/o assignatures 
optatives. De les 36 aules, 10 són panel∙lables, oferint, si l’activitat així ho requereix (sessions 
conjuntes,  realització  d’exàmens,...),  una  ampliació  de  capacitat  que  en  alguns  casos  pot 
arribar a les 90 places. 

Entre les aules teòriques hi trobem tres aules específiques anomenades: 

 
o Aula UB‐Bullipèdia: Espai creat per a  fomentar la reflexió i  treballar el procés creatiu a la 

hora de desenvolupar la recerca de productes, tècniques i  elaboracions culinàries. 

Compta  amb  els    recursos  idonis    per  a  desenvolupar  temes  de  creativitat  de  forma 
individual  i  també  grupal,  tant  si  se  treballa  a nivell  intern  amb professorat  como  si  es 
treballa amb l’equip de  ElBulli. 

o Aula  dels  Sentits:  Aula  de  tasts,  pensada  per  a  crear  l’ambient  idoni  per  despertar  els 
sentits. 

L’experimentació  es l’ instrument que permet descobrir gustos, aromes, textures i tots els 
seus matisos. 

L’alumne/a adquireix coneixements per detectar en diferents productes i elaboracions, les 
característiques organolèptiques més representatives.  

o Aula de Creativitat i Innovació: Amb un disseny que acompanya al desenvolupament de 
noves dinàmiques i metodologies docents; l’espai compta amb la incorporació de diversos 
recursos  i materials didàctics que permeten  treballar  i  analitzar  el  sector  turístic d’una 
manera més atractiva  i motivadora per a  l’estudiant. Es concep doncs aquesta aula com 
un espai d’innovació pedagògica aplicada al Grup de Recerca de Turisme Cultura i Territori 
(TCT), al mateix temps que se li ha dona una estètica dinàmica i viva.  

El laboratori de Turisme Cultura i Territori,  “TCT Lab” disposa de tot el material i recursos   
necessaris  (fonts  primàries,  mapes,  guies  i  publicacions,  objectes  d’art,  pel∙lícules, 
làmines,  fotografies, etcètera.) per  introduir  i treballar  les  línies temàtiques del Grup de 
Recerca  des  d’una  nova  perspectiva  pedagògica  on  l’experimentació  i  la  vivència  en 
primera persona convida a una major motivació per part de l’alumnat, i conseqüentment 
uns millors resultats en l’aprenentatge. 

 

• Aules Informàtica 

Es  disposa  de  4  aules  d’informàtica,  amb  una  capacitat mitja  de  44  alumnes.  Totes  elles 
equipades  amb  canó  de  projecció,  ordinadors  connectats  a  xarxa,  pantalla  i  equip  de  so. 
Disposen  de  programari  específic  per  impartir  els  continguts  vinculats  a  les  diferents 
formacions. 

A nivell de docència, pel que fa al programari de gestió especialitzada es disposa dels següents 
programes: 

‐ PROTEL (PMS ‐ gestió hotels) 
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‐ SELZ i REVO (RMS ‐ gestió informatitzada del restaurant ‐comandes dels clients 
i de cuina que es recullen en tauletes a  les aules d’aplicació Aula Restaurant  i 
Fòrum‐Aula Bar) 

‐ BERONI/AMADEUS (gestió agències i esdeveniments). 
�

• Aules d’Aplicació 

El  centre disposa de  17  aules, d’ús  específic  tant  per  a  la  formació pràctica  vinculada    a  la 
gastronomia  i  la  restauració, com per a  la  recerca. En aquest sentit, hi ha espais destinats a 
demostracions  i  espais  destinats  a  assaigs  i  desenvolupament  d’I+D.  Són  aules  totalment 
equipades amb la maquinària i utillatges de darrera tecnologia.  

D’aquestes 17 aules, 11 estan vinculades a aspectes de cuina , 4 a restauració i 4 a sumilleria.   

Les aules de sumilleria disposen de tot el material necessari per a la pràctica del tast. Cada aula 
disposa d’un armari per a refredar vins, una pica i l’utillatge per als tast (copes, vins,...). 

Les  aules  de  demostració  disposen  de  càmeres  d’enregistrament  fixes  per  poder  realitzar 
videostreamings. Una d’elles disposa de plató per gravacions de productes, spots publicitaris,... 

El Centre de Recursos 

Des dels  seus  inicis  la Direcció del CETT  va  tenir un especial  interès en que els estudiants  i 
professorat  tinguessin al seu abast  les eines més adients  i actuals, per  tal de dur a  terme  la 
seva tasca, docent i investigadora.  

Així, des d’un  inici  es  va  crear una  incipient biblioteca que  amb  el pas del  temps  s’ha  anat 
ampliant  i  millorant.  Des  de  la  informatització,  primer  amb  un  programa  creat  per  la 
Universitat  Politècnica  de  Barcelona,  que  es  deia MDUP  i més  endavant  amb  el  Programa 
Biblio 3000  i  la  catalogació amb MARC 21. Això ha permès al nostre Centre afrontar  tots el 
reptes  amb  més  garantia:  plans  Bolonya,  millores  pedagògiques  vinculades  a  les  noves 
tecnologies, accés a  la xarxa global, ús d’eines electròniques  i major visibilitat  i connectivitat: 
campus virtual, TIC, etc.  

El Centre de Recursos disposa d’un fons documental de gairebé 6000 llibres i 35 subscripcions  
especialitzats en temes relacionats amb el sector turístic, hoteler i gastronòmic. 

Dins  del  fons  documental  cal  fer  referència  a  la  donació  feta  pel  crític  gastronòmic  i  gran 
gourmet  Luís  Bettonica.  Consta  de  molts  volums  que  tracten  tots  els  aspectes  de  la 
gastronomia i la cuina. 

Aquest  fons  es  renova  i  s’  amplia  amb  les  aportacions  que  fan  el  nostre  professorat  i 
professionals que assisteixen a cursos, seminaris i congressos del sector, i s’aprofiten aquestes 
sinèrgies per posar al dia tot el nostre material, a través d’adquisicions de llibres, programes i 
revistes,  és  per  això  que  el  nostre  centre  és  dinàmic  i  creix  tenint  en  compte  les  noves 
tendències com pot ser l’economia col∙laborativa, l’street food, gastronomia i ciència, etc. 

 

Característiques del Centre de Recursos 

Situat a la quarta planta de l’edifici en un marc lluminós i acollidor. Consta d’una sala de treball 
amb 23 ordinadors, una sala gran amb capacitat per a 100 persones i ordinadors. 
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Tot el material està classificat per matèries turístiques, al ser un centre especialitzat es dona 
un especial relleu a tot el que està relacionat amb el  turisme (turisme rural, turisme cultural, 
turisme i cinema...), hoteleria i gastronomia, però al mateix temps es potencien totes aquelles 
matèries que són fonamentals en el món de la gestió empresarial (màrqueting, qualitat i medi 
ambient, economia, recursos humans, etc.). 

Els principals serveis que ofereix el Centre són: 

‐Préstec de material.  

‐Fotocopiadora impressora d’autoservei. 

‐Portal  de  consulta  amb  enllaços  i  informació  del  sector  turístic,  hoteler  i  de  restauració, 
ofereix informació de:  

• Revistes  especialitzades  del  sector  turístic  i  hoteler,  tant  en  format  paper  com 
electrònic. Hi ha tots els enllaços a les publicacions a les quals estem subscrits. 

• Premsa diària seleccionada, relativa al sector turístic, gastronòmic i de formació. 
• Anunci de les últimes adquisicions del Centre de Recursos. 
• Selecció d’articles de revistes especialitzades 
• Enllaços  a  les  webs  de  les  principals  institucions  turístiques  i  hoteleres:  OMT, 

Turespaña, Generalitat de Catalunya, etc. 

Durant el curs 2015‐16, i a fi de millorar la qualitat del servei que ofereix el Centre de Recursos, 
es  considera  convenient  integrar‐lo  en  el  Centre  de  Recursos  per  a  l’Aprenentatge  i 
Investigació de la Universitat de Barcelona (CRAI), per a un millor desenvolupament funcional 
dels recursos, a partir d’un acord de col∙laboració amb aquesta universitat. 

Amb  aquesta  integració  els  usuaris  d’ambdues  institucions  tenen  accés  a  la  informació 
documental i bibliogràfica a fi i efecte de compartir coneixement científic i tècnic. Això permet 
als nostres  estudiants,  professorat  i personal no docent,  l’accés  a  tots  els  serveis del CRAI: 
recursos electrònics, bases de dades, monografies, etc. 

 

Espai de “Team Building” 

Més enllà de totes les possibilitats d’interacció tecnològica que actualment estan a l’abast dels 
estudiants,  des  de  l’EUHT  CETT‐UB  es  té  inquietud  per  l'adquisició  de  competències 
transversals,  competències  que  requereixen  d’un  desenvolupament  situacional  determinat 
que afavoreixi la pràctica i reflexió individual o en equip. 

Així,  i vinculat al nou projecte de desenvolupament del CETT, dins de  l’entorn del Centre de 
Recursos  s’habilita  un  espai  destinat  principalment  a  afavorir  el  treball  cooperatiu  i 
col∙laboratiu dels estudiants. 

Cooperació  i  col∙laboració  són  termes que porten  implícita  la necessitat de posar part d’un 
mateix  en  l’assoliment  d’una  tasca  o  objectiu  específic  a  on  participen  d’altres  persones,  i 
aquest tipus d’aprenentatge és fonamental per a que els estudiants puguin desenvolupar  les 
habilitats de treballar en equip. 

L’Espai de “Team Building” està dissenyat doncs amb un mobiliari que afavoreix aquest tipus 
de  tasques, per al  seu ús  lliure, amb elements que  cerquen  també el desenvolupament del 
treball  creatiu,  com  parets  senceres  en  format  de  pissarra  que  poden  contribuir  a  generar 
noves respostes, originals i valuoses, davant d’una situació determinada. És un entorn dinàmic, 
creatiu i flexible. 
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En  general  és  un  espai  pensat  per  a  contribuir  no  tan  sols  al  rendiment  acadèmic  dels 
estudiants,  sinó  a  més  per  estimular  i  millorar  les  seves  capacitats  intel∙lectuals  i  de 
socialització, afavorint la interacció amb la resta de persones i fomentant el desenvolupament 
de la intel∙ligència social. 

En  la  seva  valoració  general  el  CAI  comenta  la  necessitat  de  treballar  en  la  identificació 
d’alguns  indicadors associats a  la utilització de  l’espai del Centre de Recursos que fins ara no 
s’han contemplat, i s’incorpora com una proposta dins del Pla de Millora. 

Grau de Satisfacció dels Estudiants amb el Centre de Recursos 

CENTRE DE RECURSOS  2015‐16 

MITJANA  6,53

Cortesia del personal:  6,35

Facilitat per accedir a parlar amb el personal  6,56

Disponibilitat del personal a ajudar‐te:  6,55

Horari d'atenció als estudiants:  6,64

 
La informació de la que es disposa en aquest moment respecte a la satisfacció dels estudiants 
amb el Servei que s’ofereix en el Centre de Recursos és molt correcte. Requereix però d’una 
revisió en quant a la orientació del tipus de consulta, i per això es vincula en el Pla de Millora 
associat al Centre en quant a la revisió de les eines de consulta a utilitzar. 

El Campus Virtual 

El  Campus  Virtual  del  CETT  és  una  eina  de  suport  a  la  formació  tant  presencial  com  no 
presencial desenvolupat en un plataforma pròpia.   Disposa d’una versió d'escriptori  i  també 
mòbil per mitjà de les corresponents Apps en plataformes Android i IOS. 

Les principals funcions d’aquest entorn virtual d’aprenentatge són: 

‐ Donar suport a la formació presencial i a distancia. 
‐ Permetre la comunicació amb els integrants de la comunitat del CETT 
‐ Informar d’esdeveniments que es realitzen a l’escola i de notícies del sector  
‐ Realitzar tasques de gestió acadèmica 

Amb aquesta eina, els alumnes poden en tot moment, posar‐se en contacte amb els diferents 
serveis de  l’Escola mentre disposin d’un dispositiu connectat a  Internet.   A més, en aquelles 
situacions  en  les  que  per  l’execució  d’unes  pràctiques,  raons  laborals  o  malaltia  no  sigui 
possible  venir  a  l’escola,  el  Campus  permet minimitzar  el  problema  permetent  accedir  als 
materials d’aprenentatge, lliurar activitats o fer una consulta al professor/a. 

L’aula virtual és l’espai dedicat a l’aprenentatge configurat d’una estructura flexible de cara al 
professorat,  és  a  dir,    permet  organitzar  els  diferents  espais  de  forma  exclusiva  per 
assignatura/grup  o  bé  compartir  l’espai  entre  diferents  grups  d’una mateixa  assignatura.  El 
treball col∙laboratiu entre diferents professors de la mateixa formació també es fa evident en 
aquesta estructura flexible. 
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El  campus  està  dissenyat  pensant  en  facilitar  al  professorat  l’autonomia  necessària  per  tal 
d’organitzar l’aula virtual segons necessitats.  Els professors són els qui publiquen materials del 
tipus documents, enllaços a diferents adreces web o bé editen textos directament en diferents 
espais de l’aula. 

Per  altra  banda,    en  quant  a  la  publicació  d’activitats,  el  professor  pot  definir  diferents 
tipologies  per  les  modalitats  d’avaluació  continua  o  única  amb  calendaris  de  lliurament 
diferent,  així  com  activitats  d’ampliació  o  consolidació,  de  tal manera  que  l’alumne  només 
visualitza  les que  li corresponen.   A més, disposa d’un sistema per  lliurar  les activitats  i rebre 
notificacions  en  el moment  que  el  professorat  publica  les  notes  i  comentaris  d’avaluació  a 
nivell individual. 

A més de  la  recepció de documents  com  a  evidència de  l’aprenentatge,  es disposa d’altres 
eines com els fòrums per a generar debats, el xat individual o grupal, i l’elaboració de test per 
a la resposta on line.  

Tenint en compte que l’equip docent va més enllà de la figura del professor,  existeixen altres 
perfils d’usuaris que disposen d’eines i permisos concrets segons les seves funcions. D’aquesta 
manera ens podem trobar amb els ‘tutors’ amb accés de comunicació a tots els alumnes que 
tutoritzen, amb els ‘responsables d’assignatura’ que coordinen la dinàmica de cada assignatura 
en la que hi participen diferents professors, els ‘gestors’ que realitzen tasques d’administració 
acadèmica,  els  ‘col∙laboradors  externs’  que  participen  puntualment  en  una  formació,  els 
‘tutors i correctors de projectes’ que accedeixen a l’espai de lliurament i defensa de projectes 
o els ‘coordinadors’ d’un pla formatiu que accedeixen com a visitants a totes les aules virtuals 
del pla formatiu que coordinin. 

Anualment,  a  partir  de  les  avaluacions  i  propostes  realitzades  pels  alumnes,  professorat  i 
gestors,  es  realitza  un  informe  per  analitzar  les  diferents  propostes  rebudes  i,  si  és  el  cas,  
implementar‐les en  la plataforma.   Com el campus és una eina dinàmica, hi  té configurat un 
espai  de  comunicació  a  la  pàgina  d’inici  del  campus  que  permet  fer‐ne  la  comunicació 
immediata de  les novetats segons el perfil afectat.   També hi ha disponible un apartat on es 
publica un manual d’ús dirigit al professorat  i un altre dirigit als alumnes.   Periòdicament, es 
planifiquen sessions presencials de formació interna per al nou professorat i/o presentar noves 
funcionalitats  a  la  resta.    En  qualsevol  cas,    des  del  servei  de  sistemes  i  tecnologies  de  la 
informació i comunicació,  es disposa d’un servei de consulta i ajuda permanents. 

Per altra banda, independentment de la modalitat de la formació, cada professor pot consultar 
en quin moment els alumnes han accedit als materials de l’assignatura. 

Gràcies  al  Campus,  les  escoles  del  CETT  es  fan  presents  a  qualsevol  lloc  del món  oferint 
formació  a  alumnes  d’altres  ciutats,  pobles  o  països.    En  aquest  sentit,  el  CETT  ofereix 
actualment diferents cursos  i assignatures  íntegrament a distància en  les formacions de grau, 
postgrau i formació continua. 

A  l’igual que en el cas del Centre de Recursos, el CAI comenta  la necessitat de treballar en  la 
identificació  d’alguns  indicadors  associats  a  la  utilització  del  Campus  que  fins  ara  no  s’han 
contemplat, i s’incorpora com una proposta dins del Pla de Millora 
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Altres Espais i Serveis de suport a l’aprenentatge i a les titulacions 

 

Empreses pròpies d’aplicació del campus CETT 

El  Campus  CETT  compta  amb  diverses  empreses  pròpies  (Hotel  Alimara  Barcelona,  Viatges 
Century, CETT Consultors, Àgora BCN  i Barcelona Academic Services)  implicades estretament 
amb el projecte formatiu del Grup. Una de les seves principals raons de ser és donar suport a 
les diferents formacions  i facilitar que els estudiants puguin realitzar part de  la seva formació 
pràctica en aquestes empreses. Es per això que els responsables dels diferents departaments 
de  cada  una  d’elles  tenen  la  funció  paral∙lela  de  fer  de  tutors  de  la  formació  pràctica  dels 
estudiants. 

• Hotel Alimara Barcelona: Situat al Campus CETT, L’Alimara és un hotel de 4 estrelles 
posicionat en el Top Ten d’Hotels MICE  (Meetings  Incentives Conferences Events) de 
Barcelona, ofereix una gran experiència en serveis de qualitat. Disposa d’instal∙lacions, 
jardí i salons amb molta capacitat i versatilitat, i tot tipus de serveis. 

• Viatges Century: Viatges Century és una unitat de negoci del Grup CETT , dedicada a la 
intermediació de viatges. 

• CETT  Consultors:  Serveis  d'assessorament  en  Hoteleria  i  Turisme  altament 
especialitzats,  a  mida  de  les  necessitats  dels  clients,  que  es  caracteritzen  pel 
coneixement i l'experiència empresarial avalada per la gestió de les empreses del grup 
CETT i per la contribució de l’escola universitària. 

• Àgora  BCN: Ubicat  en  el  Campus  CETT  incorpora  instal∙lacions  i  serveis  de  qualitat 
adequats  per  a  l’alumnat  universitari,  el  professorat  i  col∙lectius  acadèmics,  en  un 
entorn  natural,  tranquil  i  agradable,  i  un  ambient  internacional,  i  amb  una  bona 
comunicació  amb  el  centre  de  Barcelona  i  les  diverses  universitats  de  la  ciutat, 
mitjançant el transport públic. 

• Barcelona Academic Services (BAS): Serveis receptius educatius integrals a Barcelona, 
especialitzats en turisme acadèmic, cultural i esportiu. Solucions completes i a mida en 
allotjament,  formació  i  tot  tipus  d’activitats  acadèmiques  complementàries,  amb  la 
garantia de pertànyer al Grup CETT. 

 

Serveis de Tecnologies de la Informació i Comunicació 

El Servei de Tecnologies de la Informació i Comunicació  (STIC) dona suport a:  l’equip docent, 
als estudiants de les diferents formacions que s’ofereixen, així com en la gestió acadèmica i en 
la gestió general del propi centre.  

Tots els espais del centre tenen accés a  la Xarxa Wifi  i també es disposa de 98 punts fixes de 
treball per a l’aprenentatge distribuïts en diferents entorns: 

‐ Aula d’informàtica 1.1: 14 ordinadors  
‐ Aula d’informàtica 1.2: 20 ordinadors 
‐ Aula d’informàtica 1.4: 31 ordinadors (pròximament) 
‐ Aula d’informàtica 4.1: 21 ordinadors  
‐ Centre de Recursos (Biblioteca): 12 ordinadors + Impressora targeta 

Al  campus  virtual,  els  usuaris  disposen  de manuals  de  funcionament  de  les  diferents  eines 
informàtiques.  
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Sala d’Actes 

El CETT compta amb un dels Salons, amb una capacitat de 420 persones,  de l’Hotel Alimara, 
hotel que forma part del Grup CETT. En aquest sentit, el saló fa la funció de Sala d’Actes per 
tots aquells esdeveniments o activitats vinculades  a la formació (sessions informatives, actes 
institucionals com inauguració de curs, ... )que requereixin un espai de dimensions més grans. 

 

Sala de Tutorització d’Estudiants 

En  tot  l’edifici es disposa de 7 sales destinades a  tutories  individuals o grupals   per a ús del 
professorat i estudiants. 

 

Sala de Professorat 

Espai acondicionat perquè hi puguin  treballar simultàniament 25 professors/es. Equipat amb 
12 ordinadors, així com connexions per poder treballar amb equips propis  i amb  impressora. 
També disposa d’un total de 60 armaris/guixeta perquè els docents de les diferents formacions 
puguin  guardar  el  material  necessari  per  la  preparació,  impartició  i  avaluació  de  les 
assignatures a impartir. 

 

Servei de Secretaria 

Espai  situat a  la planta baixa del Centre per a  l’atenció de  les necessitats dels estudiants en 
totes aquelles qüestions que requereixen de tràmits o informació acadèmica. 

Tanmateix en aquest entorn està habilitat un espai especial per a  l’atenció dels estudiants de 
nou accés. 

 

Serveis de Restauració  

El Fòrum és l’espai d’interacció de la Comunitat Universitària amb serveis de Bar‐Cafeteria. 

L'Aula Restaurant CETT  té  les mateixes característiques que un  restaurant gastronòmic  real  i 
ofereix una oferta gastronòmica concebuda  i dissenyada pensant en el client  i en  l'època de 
l'any, el producte i les necessitats del servei més actual i exigent.  

Nivell de Satisfacció d’Infraestructures i Serveis  

Infraestructures i Serveis  GT MASTERS 
  MITJANA  6,10 7,69 

   Campus virtual com a suport a la formació   

   Eficàcia com a eina de comunicació del Campus Virtual:  6,52 7,73 

   Suport a la formació del Campus Virtual:  6,41 7,73 

   Facilitat de trobar informació al Campus Virtual:  6,45 7,33 
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 Oferta disponible de llibres, revistes, treballs, etc. en el Centre 
de Recursos:  

6,29 7,77 

   Equips de suport audiovisual de l'aula:  6,23 7,87 

   Infraestructures i Recursos pedagògics  6,01 8,17 

   Qualitat dels ordinadors de les aules d'informàtica 5,81 7,53 

   Horari de les aules d'informàtica  5,20 6,97 

   Qualitat dels recursos audiovisuals del Centre de Recursos:  5,77 6,97 

   Adequació de les instal∙lacions (comoditat, sonoritat, 
temperatura, il∙luminació,...):   5,80  7,97 

   Aula bar (qualitat, varietat, preu, eficàcia del servei,...):  5,38 7,37 

   Higiene de les instal∙lacions (aula, WC,...):  7,33 8,90 

 

El  CAI  considera  que  l’orientació  acadèmica  i  professional  del  centre  dóna  resposta  a  les 
necessitats dels estudiants, considerant les evidències disponibles i el nivell de satisfacció de la 
comunitat universitària sobre  les activitats realitzades (alguns d’aquests  indicadors poden ser 
consultats en les evidències de l’estàndard 6).  

Es destaquen els  instruments  i mecanismes de  la  institució per  a  l’orientació professional  a 
l’estudiant, i les millores implantades en les accions per al foment de la mobilitat internacional.  

Així mateix,  i  respecte  als  recursos materials  disponibles,  el  CAI  destaca  la  qualitat  de  les 
infraestructures docents i de suport a l’aprenentatge del CETT i la seva capacitat de resposta a 
les necessitats d’aprenentatge dels estudiants. També es valora  la qualitat de  fons de centre 
de recursos del CETT, adequats per a  les necessitats de  les titulacions del centre  i a  les seves 
necessitats de  recerca  i  especialització, destacant  la millora que  implica  en  aquest  sentit  el 
conveni de col∙laboració del CETT amb el CRAI de la UB. 
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3.6. Estàndard 6: Qualitat dels Resultats dels Programes 
Formatius 

El  Sistema  Integrat  de Qualitat  i Medi  ambient  del  CETT  contempla  dins  del  seu mapa  de 
processos  els  procediments  necessaris  per  a  garantir  la  qualitat  de  les  diferents  titulacions 
impartides,  entenent  d’una  banda  la  necessitat  de  fer  el  seguiment  de  tot  el  procés 
d’ensenyament‐aprenentatge  a  través  del  procediment  PE07  “Seguiment  del  Procés  d’ 
Ensenyament‐Aprenentatge”, que té com a objecte descriure  la forma de procedir respecte a 
la recollida de dades i l’anàlisi de les mateixes, a fi d’establir la revisió i millora continua de la 
qualitat en  la planificació  i  impartició dels programes  formatius;  i de  l’altra del procediment 
PE08 “Anàlisi de Resultats del Programa Formatiu”, en aquest sentit s’entén per  resultat del 
programa formatiu els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels 
grups  d’interès.  Així  aquest  procediment  complementa  l’anterior,  suposant  la  culminació 
valorativa del que s’espera que els estudiants siguin capaços de demostrar en finalitzar els seus 
estudis. 

En  abordar  la  reflexió  sobre  la qualitat dels programes  formatius objecte d’avaluació,  es  fa 
necessari  fer  referència  als  diferents moments  en  que  s’han  dut  a  terme  els  processos  de 
verificació  de  les  titulacions,  donat  que  cadascun  dels  processos  ha  tingut  requeriments 
diferents en funció del moment en que s’han dut terme, el que pot ajudar a comprendre  les 
divergències  en  la  forma  de  desplegar  i  implantar  els  plans  d’estudis  de  cadascuna  de  les 
titulacions referides. 

Així en un primer apartat,  s’argumenta  la  tria de  les assignatures acreditables considerant a 
més el context de  la  titulació en  la que s’emmarca que pot condicionar el desplegament del 
seu programa formatiu. 

A continuació seguint els paràmetres de  la Guia per a  l’Acreditació es fa una reflexió sobre  la 
coherència  entre  les  activitats  de  formació  i  els  resultats  d’aprenentatge  perseguits  per  a 
cadascuna de les titulacions, sobre la fiabilitat dels sistemes d’avaluació utilitzat i el indicadors 
acadèmics  relacionats que  contribueixen a  facilitar el  seguiment del procés d’ensenyament‐
aprenentatge,  així  com  dels  resultats  obtinguts  tant  des  del  punt  de  vista  de  qualificació 
acadèmica com d’inserció laboral. 

3.6.1. Les activitats de formació són coherents amb els 
resultats d’aprenentatge pretesos, que corresponen al nivell del 
MECES de la titulació  

Tal  i  com  ja  s’ha  fet  esment  en  l’apartat  de  l’estàndard  3  sobre  el  sistema  de  garantia  de 
qualitat,  l’EUHT CETT‐UB disposa d’un procediment per al desplegament e  implantació de  les 
titulacions  derivat  de  la  memòria  de  verificació,  PE‐20  “Gestió  dels  Programes  Formatius 
VSMA” 

Així a partir d’aquest primer document que emmarca  i dona estructura a tot el procés, grups 
de  treball diferents en  funció de  l’àmbit disciplinar més adient a cadascuna de  les matèries, 
s’encarreguen  de  determinar  quina  ha  de  ser  l’assignació  de  les  competències  d’una 
determinada matèria a cadascuna de  les assignatures que es contempla com a proposta dins 
de la memòria inicial. 
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En aquesta assignació es té en consideració el assegurar que entre totes  les assignatures que 
configuren una matèria es treballin la totalitat de les seves competències 

Es  important  destacar  que  en  el  cas  de  l’EUHT  CETT‐UB,  la  preocupació  per  la  constant 
adequació de la formació a les necessitats d’un entorn i d’un sector canviant ha comportat en 
més d’una ocasió la modificació de l’oferta de les assignatures optatives dels seus currículums, 
canvis que han estat sempre recollits seguint els processos d’aprovació acadèmica establerts 
per  la Universitat de Barcelona  i que ha  suposar dotar  a  la  formació d’una  certa  flexibilitat 
interessant pel procés d’ensenyament‐aprenentatge. 

Les assignatures seleccionades 

La selecció s’ha realitzat tenint present els requeriments de  la Guia per a  l’Acreditació de  les 
Titulacions Universitàries de Grau  i Màster V_3.0  (març 2016), cercant al màxim  la pluralitat. 
Cal  tenir  present  però  que,  sobretot  en  el  cas  del  Grau  de  Turisme,  estem  tractant  una 
formació de  caràcter multidisciplinar  raó per  la que, potser  en  algun moment no  es poden 
trobar totes les disciplines representades. 

Tanmateix, i seguint els mateixos requeriments, tant en el cas de les mencions per al Grau com 
en  el  cas  de  les  especialitzacions,  en  referència  als Màsters,  també  han  estat  triades  les 
assignatures que han de  ser cursades necessàriament pels estudiants que vulguin assolir  les 
competències d’aquell itinerari. 

També  s’han  incorporat  les  assignatures  de  pràctiques  externes  curriculars  i  aquelles 
corresponents al Treball Final de Grau i Treball Final de Màster. 

Cal fer la observació de que en el cas de les assignatures obligatòries dels Màsters triades, es 
pot donar la circumstància que en alguns casos puguin ser coincidents, ja que al tractar‐se de 
màsters de  l’àmbit de  la gestió d’empreses  requereixen de disciplines bàsiques amb  la  seva 
adaptació a l’entorn professional en el que s’emmarquen. 

A fi de facilitar  l’accés a  les evidències  i cercant al màxim  la traçabilitat en  la configuració del 
funcionament de  les assignatures objecte d’avaluació, a  continuació es presenta un quadre‐
resum de  les assignatures triades amb un  link que dóna accés a una fitxa que recull totes  les 
evidències requerides en aquest procés: 

‐ Pla Docent  
‐ Programa de l’Assignatura 
‐ Quadre explicatiu de la organització del procés ensenyament‐aprenentatge 
‐ Currículum Vitae del professor/a 
‐ Resum  valoratiu  del  professor/a  sobre  el  funcionament  de  l’assignatura  durant  el 

darrer curs. 

A continuació s’inclou un quadre que permet classificar  les evidències d’activitats d’avaluació 
de  quatre  tipologies  d’estudiants  considerant  els  requeriments  del  procés  i  que  s’han 
identificat de la forma següent: 

+++  ++  +  ‐ 

Estudiant amb la 
qualificació “excel.lent” 

o més alta 
d’assignatura curs 

Estudiant dins del rang 
de “notable”  de 

qualificació 
d’assignatura curs 

Estudiant dins del rang 
d’”aprovat”  de 
qualificació 

d’assignatura curs 

Estudiant amb la 
qualificació suspesa o 
més baixa d’assignatura 

curs 
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Grau de Turisme 

Assignatura  Tipus  Curs  Descripció 

Economia Turística Obligatòria  1r. 

Proporciona una introducció a la microeconomia i 
a la macroeconomia i la seva relació amb el 
turisme.  

Pel costat de la microeconomia, introdueix 
conceptes com els principis bàsics de l’economia, 
l'oferta i la demanda turístiques, l'equilibri de 
mercat turístic... 

Pel costat de la macroeconomia, ofereix una visió 
global de la macroeconomia i la seva relació amb 
el turisme.  

Investigació de Mercats Obligatòria  2n. 

Facilita les bases conceptuals i tècniques per 
poder dissenyar i desenvolupar una investigació 
de mercats en la seva totalitat, per a prendre 
decisions empresarials en el sector turístic. 

Es treballen inicialment els àmbits més 
conceptuals, que defineixen la necessitat i 
plantejament d’una investigació (objectius), i 
finalment també els aspectes més tècnics de 
recollida (treball de camp), tractament i anàlisi de 
la informació. 

Pràcticum: Iniciació Obligatòria  2n. 

L’estudiant fa una primera aproximació al sector 
professional, mitjançant l’estada pràctica en una 
empresa turística, per a conèixer la seva 
organització i funcionament, i aprendre quines 
són les funcions i les competències professionals 
pròpies del lloc de treball.  

Aquest primer pràcticum és l’inici de la 
sociabilització professional (procés d’interacció 
continua amb el medi professional). 

Comercialització i 
Comunicació Turística 

Obligatòria  3r. 

Es dota a l’estudiant de les competències clau per 
entendre i aplicar les estratègies i accions en la 
comercialització i comunicació tant en la seva 
component online, encara que sense oblidar la 
tradicional offline, convivint de forma coherent. 

Desenvolupament de 
competències 
directives i de l’esperit 
emprenedor 

Obligatòria  4rt. 

Mostra les estratègies directives necessàries per 
garantir que els alumnes siguin capaços de 
realitzar una direcció eficaç per a això es 
treballen habilitats essencials com a motivació, 
comunicació, sistemes de lideratge, presa de 
decisions, etc..., fomentant l’esperit emprenedor 

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-economia-turistica
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-investigacio-de-mercats
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-practicum-iniciacio
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-comercialitzacio-i-comunicacio-turistica
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-comercialitzacio-i-comunicacio-turistica
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-desenvolupament-de-competencies-directives-i-de-lesperit-emprenedor
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-desenvolupament-de-competencies-directives-i-de-lesperit-emprenedor
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-desenvolupament-de-competencies-directives-i-de-lesperit-emprenedor
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-desenvolupament-de-competencies-directives-i-de-lesperit-emprenedor
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dels estudiants a partir d'una anàlisi exhaustiva 
del tema i d'un anàlisi evaluatiu del sector, 
entorn, oportunitats i riscos a assumir.  

Revenue Management 

Optativa 
Menció  4rt. 

Aplicació global de les tècniques del Revenue 
Management, per aprendre a analitzar un 
producte i/o servei,  identificar la necessitat de 
“ser experts en demanda” (valorar la  
segmentació i coneixement del client, les seves 
necessitats i el seu procés de compra), a fi 
d’ajustar el procés de Venda (preus, canals, 
disponibilitats dels productes i 
característiques,...) en tot moment, amb 
l’objectiu continu de Maximitzar els Ingressos 
(maximitzar la capacitat productiva). 

Gestió de Projectes 

Optativa 
Menció  4rt. 

Es mostra als estudiants tot allò que comporta el 
procés de gestió d’un projecte turístic des d’un 
punt de vista el més pràctic possible, de manera 
que puguin aplicar i desenvolupar en un marc 
concret i real els coneixements rebuts al llarg de 
la carrera. S’estudien diverses eines que 
contribueixen a una correcta planificació de la 
gestió d’un projecte així com els processos clau 
que hi intervenen 

Projecte Final de Grau 

Treball Final 
Grau  4rt. 

El PFG és una eina formativa útil on l’estudiant ha 
de reflectir l’assimilació del conjunt de 
coneixements i competències relatives al grau en 
format d’un treball integrador i original. 

 

Taula 33.GT.6.1. Competències Assignatures Seleccionades 

 

Màster Universitari en Innovació en la Gestió Turística 

 

Assignatura  Tipus  Descripció 

Instruments 
d’Organització i 
Gestió del Turisme 

Obligatòria 

L’assignatura posa l’òptica d’estudi en la irrupció de les 
activitats i dels productes innovadors basats en el turisme 
urbà, cultural i etnogastronòmic, amb l’objectiu d’exposar i 
donar a conèixer el paper dels principals actors, tant 
públics com privats, que duen a terme polítiques en 
aquesta direcció. A la vegada, es proposa la identificació 
d’aquells elements i eines presents en l’espai turístic que 
tenen com objectiu aconseguir la màxima comoditat i 
satisfacció del visitant durant la seva estància. 

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-revenue-management
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-gestio-de-projectes
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/gt-projecte-final-de-grau
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/taula-gt-61-competencies-
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-instruments-dorganitzacio-i-gestio-del-turisme
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-instruments-dorganitzacio-i-gestio-del-turisme
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-instruments-dorganitzacio-i-gestio-del-turisme
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Comercialització i 
Comunicació del 
Turisme 

Obligatòria 

S’aborda la importància dels processos de comercialització 
i comunicació en destins urbans on el turisme cultural i/o 
gastronòmic és una prioritat estratègica. També es pretén 
introduir noves tècniques i eines de comercialització i 
comunicació online i offline. 

Claus 
Interpretatives del 
Patrimoni Cultural i 
Natural 

Optativa 
Especialitat 

El patrimoni cultural no es pot deslligar de l’evolució 
històrica, en aquest sentit l’assignatura analitza el 
patrimoni cultural des d’una visió global a partir de les 
característiques de les diferents èpoques i temàtiques, 
amb la intenció d’interrelacionar cada període històric 
cultural amb l’activitat turística i la valoració social del 
propi patrimoni cultural. Finalment, s’aborda la relació 
entre el turisme i la conservació del patrimoni natural. 

Coneixement i 
Transformació del 
Producte 
Gastronòmic 

Optativa 
Especialitat 

Es pretén dotar al estudiant del coneixement essencial 
sobre els elements i processos que fonamenten el fet 
gastronòmic: els productes alimentaris les tècniques i 
processos d’elaboració. Concretament, es treballen les 
característiques dels productes agroalimentaris per tal de 
poder realitzar una valoració organolèptica, juntament 
amb l’anàlisi de la seva vinculació amb el territori, la carga 
social i cultural o de la seva aplicació gastronòmica. A més 
a més, es facilitarà l’aprenentatge sobre processos, 
tècniques i tecnologies associades a la transformació 
culinària, que permeti la correcta interpretació del progrés 
històric de la cuina i les tendència actuals en gastronomia. 

Metròpolis i 
Turisme: 
Fonaments del 
Turisme Urbà 

Optativa 
Especialitat 

L’assignatura té com objectiu principal identificar, situar i 
conèixer els fenòmens turístics que tenen lloc a la ciutat, 
fent èmfasis en les claus del desenvolupament turístic urbà 
en un mon global com l’actual. S’analitzen, específicament, 
els canvis de paradigma en matèria de consum, gestió i 
comercialització dels destins turístics urbans com a resultat 
de la irrupció de les TIC, la revolució del low cost en el 
transport i la constant aparició de nous recursos, productes 
i demandes per part dels turistes. A més a més, es pretén 
que l’estudiant identifiqui els diferents factors que 
integren la ciutat turística, les infraestructures existents i 
els actors relacionats amb la gestió i el desenvolupament 
del turisme urbà. 

Treball Final de 
Màster 

TFM 

El TFM és una eina formativa útil on l’estudiant ha de 
reflectir l’assimilació del conjunt de coneixements i 
competències relatives al màster en format d’un treball 
integrador i original. 

 

Taula 34.MUIGT.6.1. Competències Assignatures Seleccionades 

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-comercialitzacio-i-comunicacio-del-turisme
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-comercialitzacio-i-comunicacio-del-turisme
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-comercialitzacio-i-comunicacio-del-turisme
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-claus-interpretatives-del-patrimoni-cultural
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-claus-interpretatives-del-patrimoni-cultural
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-claus-interpretatives-del-patrimoni-cultural
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-claus-interpretatives-del-patrimoni-cultural
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-coneixement-i-transformacio-del-producte-gastronomic
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-coneixement-i-transformacio-del-producte-gastronomic
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-coneixement-i-transformacio-del-producte-gastronomic
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-coneixement-i-transformacio-del-producte-gastronomic
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-metropolis-i-turisme-fonaments-del-turisme-urba
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-metropolis-i-turisme-fonaments-del-turisme-urba
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-metropolis-i-turisme-fonaments-del-turisme-urba
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-metropolis-i-turisme-fonaments-del-turisme-urba
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-treball-final-de-master
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/muigt-treball-final-de-master
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/taula-muigt-61-competencies
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Màster Universitari en Direcció Hotelera i de Restauració 

 

Assignatura  Tipus  Descripció 

Direcció de Màrketing Obligatòria 

Es presenten  les característiques  identificatives d’un 
producte  de  restauració  que  condicionen  la  seva 
venta,  plantejant  la  comercialització  com  a  una 
necessitat  i una oportunitat per  a  l’optimització de 
resultats. A la vegada, es pretén dotar als estudiants 
d’elements  claus  per  a  la  pressa  de  decisions  de 
marketing  i de noves  tècniques de  comercialització 
(comunicació,  comercialització  electrònica,  revenue 
management, etc). 

Direcció Estratègica Obligatòria 

Es  busca  el  desenvolupament  d’aquelles  habilitats 
estratègiques  bàsiques  per  a  la  reflexió  sobre  els 
problemes  reals  de  les  empreses  turístiques  des 
d’una visió holística,  la creació de criteris d’anàlisis, 
el  disseny  de  solucions  alternatives  i  la  pressa  de 
decisions  que  permetin  la  implementació  de 
solucions  estratègiques  que  aportin  solucions  als 
canvis del mercat,  la  competència,  la  tecnologia, el 
entorn sociopolític i l’organització en sí mateixa. 

Disseny i Arquitectura 
de Restaurants 

Optativa 
Especialitat 

S’analitzen els aspectes fonamentals relacionats amb 
el disseny de sistemes de producció d’espais i 
interiorisme en restauració, abordant l’aplicació de 
tècniques de planificació i elecció de diferents 
tipologies de cuina i de la seva potencial operativitat 
per a diferents empreses de restauració.  

Direcció d’Operacions 
en Allotjament 

Optativa 
Especialitat 

S’aborda la gestió i direcció de l’operativa diària dels 
establiments hotelers, dintre de l’actual entorn del 
sector. Principalment, consisteix en la presentació 
d’experiències reals que permetin a l’estudiant ser 
capaç d’analitzar i millorar els processos de les 
principals àrees operatives d’un hotel. 

Treball Final de Màster TFM 

El TFM és una eina formativa útil on l’estudiant ha 
de reflectir l’assimilació del conjunt de coneixements 
i competències relatives al màster en format d’un 
treball integrador i original. 

 

Taula 35 MUDHIR.6.1. Competències Assignatures Seleccionades 

 

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-hotelera-i-de-restauracio/mudhir-direccio-de-marketing
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-hotelera-i-de-restauracio/mudhir-direccio-estrategica
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-hotelera-i-de-restauracio/mudhir-disseny-i-arquitectura-de-restaurants
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-hotelera-i-de-restauracio/mudhir-disseny-i-arquitectura-de-restaurants
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-hotelera-i-de-restauracio/mudhir-direccio-doperacions-en-allotjament
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-hotelera-i-de-restauracio/mudhir-direccio-doperacions-en-allotjament
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-hotelera-i-de-restauracio/mudhir-treball-final-de-master
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-hotelera-i-de-restauracio/taula-mudhir-61-competencies
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Màster Universitari en Direcció d’Empreses Turístiques 

 

Assignatura  Tipus  Descripció 

Direcció de 
Estratègica 

Obligatòria 

Es  busca  el  desenvolupament  d’aquelles  habilitats 
estratègiques  bàsiques  per  a  la  reflexió  sobre  els 
problemes reals de les empreses turístiques des d’una visió 
holística,  la  creació  de  criteris  d’anàlisis,  el  disseny  de 
solucions alternatives i la pressa de decisions que permetin 
la  implementació  de  solucions  estratègiques  que  aportin 
solucions  als  canvis  del  mercat,  la  competència,  la 
tecnologia,  el  entorn  sociopolític  i  l’organització  en  sí 
mateixa. 

Direcció de Màrketing Obligatòria 

L’assignatura pretén dotar a l’alumnat dels fonaments 
conceptual i pràctics de l’àmbit del marketing que els 
permetin desenvolupar estratègies i acciones més 
adequades en l’àmbit online dintre del mercats 
competitius actuals, i entendre les noves a característiques 
a tenir en compte a l’hora d’aconseguir la major 
rendibilitat, considerant que les empreses i entitats 
turístiques poden comptabilitzar perfectament les 
estratègies “tradicionals” amb d’incorporació de les noves 
eines, visions i conceptes digitals. 

Direcció d’Operacions. 
Planificació i Gestió 

Optativa 
Especialitat 

S’aborda el procés de planificar, dirigir,  gestionar i 
dissenyar projectes nacionals  e internacionals de diferents 
tipologies des de la petició del client al tancament, passant 
pel pre‐esdeveniment (planificació), esdeveniment 
(disseny i cohetencia de continguts) i post‐esdeveniment 
(avaluació de resultats). Es destaca la importància del 
briefing, del cronograma i el control absolut de la 
producció. 

Eines Clau de Gestió 
de la Demanda 

Optativa 
Especialitat 

L’assignatura aprofundeix en aquells elements claus per 
l’optimització dels ingressos, especialment pel que fa als 
canals de comercialització actuals per tal d’arribar als 
clients. Es presenten eines específiques per a l’optimització 
dels ingressos i la gestió de la demanda. 

Treball Final de 
Màster 

TFM 

El TFM és una eina formativa útil on l’estudiant ha de 
reflectir l’assimilació del conjunt de coneixements i 
competències relatives al màster en format d’un treball 
integrador i original. 

 

Taula 36 MUDET.6.1. Competències Assignatures Seleccionades 

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/mudet-direccio-estrategica
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/mudet-direccio-estrategica
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/mudet-direccio-de-marketing
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/mudet-direccio-doperacions-planificacio-i-gestio
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/mudet-direccio-doperacions-planificacio-i-gestio
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/mudet-eines-claus-de-la-gestio-de-la-demanda
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/mudet-eines-claus-de-la-gestio-de-la-demanda
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/mudet-treball-final-de-master
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/mudet-treball-final-de-master
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/taula-mudet-61-competencies
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3.6.2. Activitats Formatives, la Metodologia Docent i el Sistema 
d’Avaluació són adequats i pertinents. 

En aquest punt es fa una agrupació de la informació a tres nivells diferents: 

• Activitats Formatives i d’Avaluació de les Assignatures Seleccionades 
• Satisfacció dels Graduats amb l’experiència global de la titulació 
• Satisfacció del Professorat amb el desplegament de l’ensenyament. 

En un apartat final dins d’aquest punt es refereix al procediment establert des de l’EUHT CETT‐
UB per a facilitar l’adquisició del nivell B2 de llengua estrangera. 

Activitats Formatives  i d’Avaluació de les Assignatures Seleccionades 

En aquest apartat, i a fi de facilitar  la comprensió de les dades presentades es presenten tres 
taules  agrupades  per  a  cadascuna  de  les  titulacions  objecte  d’avaluació  a  fi  de  facilitar  la 
comprensió de l’anàlisi: 

• En  les Taules 6.2. es pot veure  la relació entre, d’una banda  les activitats  formatives 
referents  a  cadascuna  de  les  matèries  de  les  que  formen  part  les  assignatures 
seleccionades  i  la  seva correlació amb  les assignatures corresponents;  i de  l’altra  les 
metodologies  d’aprenentatge  identificades  en  la  memòria  de  verificació  i  la  seva 
correlació també amb les diferents assignatures. 
 

• En les Taules 6.3. es trasllada es fa el mateix exercici però per a les eines emprades per 
a l’avaluació dins de cada assignatura. 

El  sistema  d’avaluació  que  aplica  a  les  diferents  titulacions  de  l’EUHT  CETT‐UB  ve 
regulat per  la normativa  acadèmica  corresponent d’”Avaluació  i Qualificació”  com  a 
procés de valoració del grau d'assoliment dels aprenentatges per part de l'estudiant en 
relació  a  les  competències  pròpies  d'una  assignatura.  L'avaluació  es  duu  a  terme  a 
partir  d'evidències  objectives  i  quantificables,  amb  criteris  transparents  comunicats 
degudament. 

• En  les Taules 6.5.  s’introdueix  la  informació  sobre  la  satisfacció dels estudiants amb 
l’actuació  docent  i  formativa  de  cadascuna  de  les  assignatures  seleccionades  per  a 
cadascuna de les titulacions. 

 

 

Grau de Turisme 

 

El CAI vol destacar que durant el curs acadèmic 2015‐16 s’ha dut a  terme com a prova pilot 
una  activitat  en  una  assignatura  de  primer  curs  que  tenia  com  a  objectiu  el  treball  de 
competències transversals i que estava inclòs dins del Pla de Millora de l’Informe de Seguiment 
del curs 2014‐15. S’inclou l’evidència de l’activitat que es va dur a terme i que es considera la 
possibilitat de repetir també en el quart curs de la carrera, tal i com es fa constar també en el 
Pla de Millora corresponent del present Autoinforme. 
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A  continuació  es  presenten  les  taules  que  evidencien  la  informació  corresponent  a  les 
assignatures seleccionades com a element d’avaluació per a  la present procés d’acreditació  i 
com a reflex del funcionament del conjunt de la titulació. 

 

Taula 37. GT.6.2. Activitats Formatives Assignatures Seleccionades 

Taula 38. GT.6.3. Sistemes d'Avaluació amb les Assignatures Seleccionades 

Taula 39. GT. 6.5. Satisfacció dels Estudiants amb l’Actuació Docent i Formativa 

Al  comentar  la  informació  presentada  en  les  taules  anteriors,  el  CAI  destaca  que  estan 
adequadament correlacionades  les activitats formatives  i sistemes d’avaluació apuntats en el 
moment  del  disseny  i  verificació  del  Grau  de  Turisme  i  la  implantació  en  les  assignatures 
corresponents de cada matèria. 

En  quant  al  grau  de  satisfacció  dels  estudiants  amb  l’actuació  docent  i  formativa  de  les 
assignatures  seleccionades,  el  CAI  considera  que  els  resultats  són  adequats  en  general, 
s’observa que les assignatures obtenen valoracions dins els límits considerats com a positius. 

En aquest sentit i en aplicació del sistema de garantia de qualitat que el CETT té implantat, es 
constata  que  una  de  les  assignatures  està  lleugerament  per  sota  del  valor  de  referència 
establert,  amb  la  qual  cosa  s’aplica  el  procediment  per  a  l’anàlisi  per  a  la  seva  valoració  i 
correcció de millora, si s’escau. 

 

Treball Final de Grau (TFG) 

La dimensió  internacional  i  l’esperit emprenedor conformen dos dels objectius principals del 
Grau de Turisme, de  la EUHT CETT – UB,  i el TFG és un dels  instruments fonamentals per a  la 
consecució  d’aquests  objectius.  Les  diferents  potencialitats  dels  estudiants  en  la  seva 
capacitació  pel  desenvolupament  d’un  treball  d’investigació  i,  la  mateixa  estructura  i 
organització  del Grau  de  Turisme  justifiquen  la  necessitat  de  posar  a  l’abast  de  l’estudiant 
diferents  tipologies  de  TFG,  contemplant  3 modalitats  diferents  coordinats  tots  ells  per  un 
Professor Responsable dels TFG: 

Vinculat a Grups de Recerca (GR) 

Vinculats a la tasca de recerca del Grup CETT. L’estudiant desenvolupa el seu treball a partir de 
la  seva  participació  en  grups  preestablerts  i,    tutoritzats  per  un  professor,  combinats  amb 
sessions presencials i treball autònom de l’estudiant.  

La  orientació  d’aquesta  tipologia  de  projectes  és    investigadora  i,  per  tant,  requereix  una 
estructura  específica.  Si  l’estudi  és  molt  aplicat  es  pot  utilitzar  l’índex  de  la  orientació 
professional.  

Cada projecte  té un nombre  limitat d'estudiants que  tindran  assignats un professor,  essent 
estipulades diferents sessions de seguiment setmanals al llarg del semestre. 

Vinculat a institucions públiques o privades a través de Conveni Col∙laboració Educativa (TFG 
CCE)  

La  missió  del  Grup  CETT  es  centra  en  la  formació  excel∙lent  i  en  la  transferència  de 
coneixement en hoteleria i turisme mitjançant un model formatiu basat en  la recerca aplicada, 
la generació de coneixement especialitzat i expert, i la seva transferència al sector per aportar 
solucions  i  innovacions  que  generin  avantatges  competitives  i  productes  i  serveis  de  valor 
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afegit.  La  realització  dels  TFG  en  empresa  són  un  excel∙lent  instrument  per  desenvolupar 
aquesta missió. 

Professors,  investigadors, empreses, alumnes  i organismes públics treballen conjuntament en 
diferents projectes,  impulsant  la filosofia del nou espai europeu d’educació superior al temps 
que s’assegura la transferència al sector i la creació de valor per a totes les parts involucrades. 

El TFG d’aquesta modalitat es podrà enquadrar en les següents orientacions: 

• Projectes  de  Recerca  (R).  En  els  quals  l’estudiant  s’inicia  en  la  tasca  de  recerca 
col∙laborant  amb  el  seu  treball  en  algun dels projectes que desenvolupi  actualment 
l’empresa  amb  la  realització  de  mètodes  científics.  Els  projectes  d’investigació 
aplicada vinculats, tenen com a finalitat principal la realització de recerca planificada i 
la  realització d’estudis  clau encaminats  a  adquirir nous  coneixements  i  aptituds que 
puguin  ser  útils  per  al  desenvolupament  de  nous  productes,  processos  o  serveis 
turístics, o permetin millorar els ja existents.  

• Projectes de Desenvolupament (D). Projectes que consisteixen en la realització d’una 
part d’algun dels projectes que estigui desenvolupant actualment  l’empresa.         Els 
projectes de desenvolupament de coneixement  són una eina eficaç per a garantir  la 
transferència  entre  el  sistema  universitari  i  el  sector  productiu.  Aquests  projectes 
tenen  com  a  finalitat  principal  l’aportació  de  l’alumne  de  coneixement,  models  i 
pràctiques útils per a millorar  l’eficàcia  i eficiència dels processos  clau empresarials, 
tals com processos de qualitat, comercialització, gestió de les persones, planificació del 
territori, creació de productes turístics vinculats al patrimoni natural o cultural, entre 
altres.  

• Projectes  d’Innovació  (I).  Participació  en  projectes  que  tinguin  com  a  finalitat  el 
increment del valor actual o  la generació de valor nou per als clients de  les empreses 
turístiques.  Innovació entesa com la manera de generar i implantar idees creatives  i 
emprenedores  que  tinguin  impacte  substancial  en  el  negoci  turístic.    L’alumne  pot 
participar  en  projectes  de  creació  de  nous  productes  o  serveis,  en  la millora  dels 
sistemes  de  comercialització,  en  la  definició  de  sistemes més  innovadors  de  relació 
entre l’empresa i els agents turístics, entre altres.  

 

Iniciativa de l’estudiant vinculada a les línees de recerca dels GR 

L’estudiant pot proposar un  tema que consideri adient pel seu desenvolupament acadèmic  i 
professional  i/o  sigui  del  seu  interès  per  diferents motius.  Tanmateix,  l’EUHT  CETT‐UB  pot 
oferir als estudiants la realització de TFG de caràcter individual, prèvia proposta de professorat 
i/o grups de recerca de l’Escola Universitària. La viabilitat d’aquests projectes es fonamenta en 
la coincidència d’interessos entre estudiants  i professorat,  i en  les seves potencialitats per a 
poder desenvolupar el projecte de manera eficaç. 

En el procediment a seguir l’estudiant ha de presentar la proposta objecte d’estudi segons els 
paràmetres determinats, acompanyada de l’acceptació d’un tutor, que ha de ser aprovada pel 
Responsable de la Coordinació dels TFG. 

La orientació d’aquesta tipologia de projectes es decideix en funció de  la naturalesa del tema 
entre  el  tutor  i  els  estudiants.  Podrà  ser  d’orientació  investigadora  o  professional  i  la  seva 
estructura dependrà de la orientació que calgui donar‐li. 

Tota la informació sobre la normativa del TFG que concreta el marc i el procediment a seguir, 
es consultable a la pàgina web de la Guia de l’Estudiant i del Professorat de l’EUHT CETT‐UB. 
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En el desenvolupament i supervisió dels TFG hi participen els següents actors: 

Director de Projecte : és la persona que assumeix a l’empresa col∙laboradora la responsabilitat 
de  facilitar a  l’estudiant  els  recursos necessaris pel correcte desenvolupament  del projecte, 
així com de guiar a  l’estudiant  en  les decisions necessàries per a  la consecució dels objectius 
del projecte, avaluant l’estada a l’empresa i el projecte realitzat. 

Professorat – Tutor:  és el responsable en el Centre de Formació que orienta a l’alumne en el 
desenvolupament  del  projecte  així  com  vetlla  pel  compliment  dels  requisits  acadèmics 
vinculats.  Es triat pel seu coneixement expert en la matèria vinculada amb la temàtica del TFG. 

Tutor/a vinculat a E3: Des de l’Espai Estudiant Empresa, s’actua d’enllaç i suport entre la EUHT 
CETT – UB i l’empresa, vetllant pel compliment dels requisits formals que s’han de realitzar en 
aquest procés  (signatura  conveni,  assegurança estudiant,  ...),  així  com  fent el  seguiment de 
l’estada de  l’alumne a  l’empresa. Tota aquesta  informació es comparteix amb el Professorat‐
Tutor.   E3  també  actua  com  a  responsable  en  la  recerca  d’empreses  col∙laboradores,  en  la 
validació de les propostes i, si s’escau, en l’avaluació del projecte. 

És aquesta una tipologia de Projectes que pot  implicar una estada d’aprenentatge pràctic en 
institució o  empresa  juntament  amb  el desenvolupament d’un  treball de  recerca  relacionat 
amb el context d’aquesta estada. Poden ser de dos tipus: 

• Amb  mobilitat  geogràfica:  en  aquest  sentit  cal  distingir  entre  aquells  que  poden 
participar d’un programa europeu  i per tant disposar d’una subvenció, com qualsevol 
altre que impliqui mobilitat. 

• Sense mobilitat geogràfica: tots aquells projectes desenvolupats amb estada pràctica 
en institucions i empreses del propi territori. 

Els treballs desenvolupats sota aquesta modalitat són per regla general de caràcter individual i 
estan coordinats pel departament d’E3. 

 

 

Màster en Innovació en la Gestió Turística 

Taula 40. MUIGT.6.2. Activitats Formatives Assignatures Seleccionades 

Taula 41. MUIGT.6.3. Sistemes d'Avaluació amb les Assignatures Seleccionades 

Taula 42. MUIGT.6.5. Satisfacció dels Estudiants amb l’Actuació Docent i Formativa 

 

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració 

Taula 43. MUDHIR.6.2. Activitats Formatives Assignatures Seleccionades 

Taula 44. MUDHIR.6.3. Sistemes d’Avaluació amb les Assignatures Seleccionades 

Taula 45. MUDHIR.6.5. Satisfacció dels Estudiants amb l’Actuació Docent i Formativa 
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Màster en Direcció d’Empreses Turístiques 

Taula 46 MUDET.6.2. Activitats Formatives Assignatures Seleccionades 

Taula 47. MUDET.6.3. Sistemes d'Avaluació amb les Assignatures Seleccionades 

Taula 48. MUDET. 6.5. Satisfacció dels Estudiants amb l’Actuació Docent i Formativa 

 

Al  comentar  la  informació  presentada  en  les  taules  anteriors,  el  CAI  destaca  que  estan 
adequadament correlacionades  les activitats formatives  i sistemes d’avaluació apuntats en el 
moment  del  disseny  i  verificació  dels  diferents màsters  i  la  implantació  en  les  assignatures 
corresponents de cada matèria. 

En  quant  al  grau  de  satisfacció  dels  estudiants  amb  l’actuació  docent  i  formativa  de  les 
assignatures seleccionades en general es considera positiu. 

  

Treball Final de Màster (TFM) 

Respecte  al  procés  de  supervisió  i    l’avaluació  en  el  cas  dels  Treballs  Finals  de Màster,  la 
Coordinació d’Estudis de cada especialitat del Màster corresponent, fa una proposta de tutor 
per a cada Treball Final de Màster. 

A cada projecte s’assigna un tutor segons l’àmbit d’experiència en funció de la seva trajectòria 
acadèmica  i professional, pel que s’assegura que el  tema es desplegarà sota  la direcció d’un 
expert.  

Aquesta proposta d’assignació de tutors s’aprova des de la Direcció de l’EUHT CETT‐UB, i és la 
Coordinació d’Estudis l’encarregada de comunicar‐ho a cada tutor i alumne.  

Des de  la Guia de  l’Estudiant del Campus Virtual,  tots els  agents  implicats  tenen  accés  a  la 
informació necessària per a conèixer la normativa i procediment aplicable. 

 

Satisfacció dels Graduats 

A  l’hora  de  determinar  per  a  cada  titulació  el  col∙lectiu  de  graduats  que  cal  tenir  en 
consideració per a conèixer el seu grau de satisfacció i les dades d’inserció laboral, s’estableix 
una diferenciació entre les titulacions de Grau i les titulacions de Màster. 

Així, a tots els efectes des de  l’EUHT CETT UB s’han seguit  les pautes establertes pel sistema 
universitari en quant considera un Graduat de Turisme aquell estudiant que finalitza els seus 
estudis en màxim 5 anys. 

En el cas dels estudiants dels diferents Màsters,  i atenent principalment a  fer un anàlisi més 
realista de el  impacte dels estudis en  la seva projecció professional, es considerà dur a terme 
l’anàlisi de satisfacció i d’inserció laboral al cap de 3 anys de la finalització dels estudis. 

Amb aquests  criteris  i a efectes d’aquest apartat  i de  la  inserció  laboral dels estudiants, els 
Graduats objecte d’anàlisi són els següents: 
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Titulació  Anys inici estudis 

Grau de Turisme  2009‐10 i 2010‐11 

Màster en Innovació en la Gestió Turística  2011‐12 i 2012‐13 

 

Seguint  aquest  criteri  els Graduats  dels Màsters  en Direcció Hotelera  i  de  Restauració  i  de 
Direcció d’Empreses Turístiques seran objecte d’anàlisi en finalitzar el curs 2016‐17. 

La  informació de  la que s’ha disposat fins al moment és  la que ha estat recollida pel Gabinet 
Tècnic del Rectorat de la Universitat de Barcelona i que s’ha circumscrit a la titulació de Grau 
de Turisme tal i com es pot veure en la Taula adjunta: 

Taula 49. T.6.4. Satisfacció dels Graduats amb la Titulació 

En aquest sentit, des de  l’EUHT CETT‐UB  i com un primer projecte d’anàlisi a nivell del grau 
d’eficiència  de  la  formació  com  a  element  facilitador  de  la  inserció  laboral  dels  estudiants, 
durant  el  present  curs  acadèmic  s’ha  dut  a  terme  una  enquesta  que  incorpora  també  una 
aproximació al nivell de satisfacció dels Graduats. 

En  les  taules  que  es  presenten  a  continuació  s’assenyala  el  percentatge  de  persones 
consultades  que  han  marcat  positivament  els  següents  ítems  proposats  referents  a  la 
formació. 

Grau de Turisme 

 

GT Cohort 2009‐10 Cohort 2010‐11

La titulació ha respost les expectatives 
formatives

54,55% 82,14%

La formació rebuda respon a les necessitats 
del mercat laboral

42,86% 66,07%

La formació rebuda hagués hagut 
d'aprofundir 

1,30% 7,14%

La formació rebuda té mancances 5,19% 1,79%
Els estudis realitzats poden millorar 2,60% 1,79%
Nombre de Titulats 172 102
Nombre de Respostes a l'Enquesta 77 56
% de respostes 44,77% 54,90%

Grau de satisfacció amb els estudis cursats
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Màster en Innovació en la Gestió Turística 

 

MUIGT Cohort 2011‐12 Cohort 2012‐13

La titulació ha respost les expectatives 
formatives

58,33% 80,00%

La formació rebuda respon a les necessitats 
del mercat laboral

58,33% 40,00%

La formació rebuda hagués hagut 
d'aprofundir 

8,33% 0,00%

La formació rebuda té mancances 0,00% 0,00%
Els estudis realitzats poden millorar 8,33% 0,00%
Nombre de Titulats 33 34
Nombre de Respostes a l'Enquesta 12 5
% de respostes 36,36% 14,71%

Grau de satisfacció amb els estudis cursats

Cal assenyalar que, de  forma general els  resultats apuntats es consideren correctes, malgrat 
que  en  el  cas  del màster  el  percentatge  de  resposta  és massa  baix  per  a  que  pugui    ser 
considerat representatiu, sobretot en el cas de la cohort 2012‐13. 

No obstant això i remarcant que és una primera acció duta a terme des de la implantació dels 
estudis, es proposa  com a Pla de Millora  la  revisió de  les enquestes, el mitjà  a utilitzar  i  la 
planificació i sistematització del procés.  

Satisfacció del Professorat amb el desplegament de l’ensenyament 

Respecte  a  la  satisfacció  del  professorat  sobre  les  titulacions  en  les  que  participa,  des  de 
l’EUHT CETT‐UB es passa una enquesta on‐line  a  tots els docents participants, distingint en 
funció dels dos nivells de formació que s’ofereix: Grau i Màster. 

En les taules que s’adjunten a continuació es pot observar la valoració de cadascun dels ítems 
presentats agrupats en funció de tres àmbits: 

• Organització i Programa Docent 
• Desenvolupament de l’Activitat Docent 
• Serveis, Instal∙lacions i Recursos Generals 

En  aquest  sentit,  i  respecte  al Grau  de  Turisme,  el  CAI  destaca  la  valoració  positiva  que  el 
professorat  realitza  dels  anteriors  àmbits,  així  com  de  la  satisfacció  amb  l'activitat  docent 
desenvolupada. No obstant s’identifiquen dues àrees de millora: (1) una primera relacionada 
amb  l’actitud  i  motivació  dels  estudiants;  (2)  una  segona  vinculada  amb  l’oferta  de  fons 
documentals del centre de recursos del centre, a aquests efectes es proposen dins del Pla de 
Millora del Grau de Turisme 

 

Taula 50. GT.6.6. Satisfacció del Professorat amb l'Ensenyament de Grau 

Taula 51. M.6.6 Satisfacció del Professorat amb els Ensenyaments de Màster 
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Procediment Adquisició del nivell B2 de llengua estrangera per part dels 
estudiants graduats 

D’acord amb  la normativa  vigent  (Resolució ECO/1134/2015, de 13 de maig), els estudiants 
que varen començar els seus estudis de Grau a partir del curs 2014‐2015 hauran d'acreditar el 
nivell B2 en una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià) en finalitzar els seus estudis. 

El compliment d’aquest requeriment,  i com a centre adscrit a  la Universitat de Barcelona, el 
procediment a seguir és el que aquesta universitat té establert o estableixi normativament en 
un futur per a l’aplicabilitat d’aquest acord. 

En aquest sentit i des de la Coordinació d’Estudis de la titulació de Grau de Turisme, s’ha posat 
en coneixement dels alumnes  implicats aquesta circumstància, habilitant a més un espai dins 
de  la  guia  de  l’estudiant  en  que  es  proporciona  la  informació  necessària  i  les  novetats 
derivades de l’evolució en la seva implantació. 

No obstant això, cal destacar que el disseny de la titulació de Grau de Turisme contempla com 
un  element  important  dins  del  seu  currículum  la  necessitat  de  capacitar  als  estudiants  en 
anglès com a tercera  llengua, garantint  l’assoliment d’un nivell Advanced (B2>C1), així com el 
coneixement del francès com a segon idioma estranger obligatori. 

El  nivell  d’anglès  a més  es  veu  reforçat  amb  la  possibilitat  de  que  els  estudiants  puguin 
matricular determinades assignatures impartides en anglès al llarg de la carrera, o bé optar per 
seguir la totalitat dels estudis en anglès a partir del disseny d’una línia particular feta en aquest 
idioma. 

Tanmateix  i des de  l’optativitat del currículum  l’estudiant pot optar a  iniciar‐se amb d’altres 
llengües: alemany, italià, xinès i rus. 

Es  fa  evident  doncs  que  vinculat  al  requeriment  normatiu  de  l’acreditació  d’un  determinat 
nivell de llengua estrangera, des de l’EUHT CETT‐UB s’ha dut a terme un treball d’identificació 
de les correspondències entre les diferents assignatures que conformen el disseny curricular i 
l’adquisició de competències dels estudiants de Grau de Turisme amb els criteris establerts per 
a la validació d’una acreditació de B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). 

En aquest  sentit, dins del Grau de Turisme  sota  la denominació  “Comunicació en anglès en 
turisme” s’inclouen els tres nivells d’anglès (Anglès I, Anglès II i Anglès III) corresponents a les 
assignatures troncals de primer, segon  i tercer curs del Grau, amb un valor creditici 9 crèdits 
ECTS cadascuna. 

Comunicació en Anglès en Turisme: nivell Iniciació (Nivell 1)  9 ects  Obligatòria 

Comunicació en Anglès en Turisme: nivell Intermedi (Nivell 2)  9 ects  Obligatòria 

Comunicació en Anglès en Turisme: nivell Avançat (Nivell 3)  9 ects  Obligatòria 

La  correspondència  dels  nivells  d’anglès  que  s’imparteixen  a  l’EUHT  CETT‐UB  amb  altres 
titulacions reconegudes és el següent: 
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Common European 
Framework of 
Reference 
(CEFR) 

IELTS  TOEFL 
iBT  EUHT CETT‐UB 

C2.2  9  120  

C2.1  8,5  115  
C1.2  8  114  
C1.1  7  94  Anglès  3 

B2.2  6,5  93 
Anglès 2 

B2.1  5,5  46 
Anglès 1 

B1.2  5  45
B1.1  4  31  
 

Tots els alumnes de nou accés han de matricular‐se obligatòriament d’Anglès I després d’haver 
fet una prova de nivell. El nivell d’anglès mínim requerit en fer l’accés a l’Anglès I correspon al 
B1.1 del MECR. El nivell de sortida de  l’Anglès  I és equivalent al nivell B1.2.‐B2.1. del MECR, 
mentre que el nivell de sortida de l’Anglès II equival al nivell B2.2. del MECR i el de l’Anglès III 
al nivell C1.1. del MECR. 

En els tres nivells d’anglès s’avaluen les quatre destreses lingüístiques (expressió oral i escrita, 
comprensió  oral  i  escrita)  des  d’un  enfocament  comunicatiu  tal  i  com  s’especifica  als 
programes de cada assignatura,  i en el document que es va  redactar per  la  reflexió sobre  la 
correlació del procés avaluatiu de les competències lingüístiques en anglès. 

En aquest sentit es pot afirmar que, més enllà de  la tramitació administrativa de  l’acreditació 
d’un determinat nivell del MECR, els estudiants que es graduen en l’EUHT CETT‐UB assoleixen 
sense cap mena de dubte unes competències en la llengua anglesa perfectament equiparables 
al nivell requerit per a qualsevol titulat universitari. 

3.6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats a les 
característiques de les titulacions 

Els indicadors acadèmics que es recullen en les taules següents segueixen els criteris establerts 
pel sistema universitari. En aquest sentit i a fi de facilitar la interpretació d’aquestes dades, es 
considera convenient incorporar les següents definicions conceptuals: 

• Taxa de Graduació: Percentatge d'alumnes de  la  cohort que han  completat el 100% 
dels crèdits necessaris per finalitzar els estudis en com a màxim un any més del temps 
establert al pla d'estudis origen (t+1). 

• Taxa d'Eficiència: Relació percentual entre el nombre total de crèdits establerts en el 
pla d’estudis i el nombre total de crèdits en què s’han hagut de matricular al llarg dels 
seus estudis el conjunt d’estudiants graduats en un determinat curs acadèmic. 

• Taxa  de Rendiment: Percentatge  de  crèdits  ordinaris  superats  respecte  del  total  de 
crèdits ordinaris matriculats pel conjunt d’estudiants matriculats a l’ensenyament. 

• Taxa d'Abandonament Inicial: Percentatge d'alumnes de nou accés que abandonen els 
estudis en el primer any de carrera i no es matriculen a l’any següent 
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• Taxa  d'Abandonament: Percentatge  d'alumnes  que  sense  haver  completat  el  100% 
dels crèdits necessaris per finalitzar els estudis no s'han matriculat a l'ensenyament el 
curs  en  el  qual  havien  de  completar  els  estudis  segons  el  pla  d'estudis  ni  el  curs 
següent.  És  a  dir  si  t  és  el  temps  establert  al  pla  d'estudis  origen  percentatge 
d'alumnes que no havent  finalitzat els estudis no s'han matriculat el curs  t ni el curs 
t+1. 

Grau de Turisme 

Taula 52. GT.6.7. Evolució dels Indicadors de Rendiment Acadèmic 

Grau de Turisme  2009‐10  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 
Taxa de Rendiment  74,39% 76,22% 79,26% 81,93% 82,93% 76,79% 76,85% 
Taxa d'Eficiència  98,18% 95,80% 90,08% 89,74% 86,36% 87,71% 91,47% 
Durada Mitjana dels Estudis  4,47 4,43 4,34 4 ---- ---- ---- 
Taxa d'Abandonament  20,50% 20,80% 26,00% 25,60% 20,40% 26,10% ---- 
Taxa de Graduació  62,30% 58,90% 53,90% 29,80%4

 ---- ---- ---- 
 

Taula 53. GT.6.8. Evolució dels Resultats Globals del Primer Curs 

 
La  taxa de graduació expressada en aquest quadre  coincideix amb  la  taxa de graduació que 
correspon a una determinada cohort  (es a dir el percentatge d’estudiants que, havent  iniciat 
els seus estudis en un any acadèmic concret s’han graduat en màxim 5 anys d’estudi), i la taxa 
d’abandonament reflecteix el nombre d’estudiants que després del primer curs no continuen 
amb els seus estudis. 

Cal també comentar que les dades de la taxa d’eficiència dels primers cursos d’implantació es 
poden  veure  lleugerament  distorsionats  pel  procés  d’adaptació  dels  estudiants  de  la 
Diplomatura de Turisme al Grau, tal i com s’ha explicat a l’inici d’aquest autoinforme. 

El CAI considera que els valors dels indicadors anteriors són adequats en general a excepció del 
relacionat amb el percentatge d’abandonament inicial que al curs 2014‐2015 s’ha incrementat 
de  forma  considerable.  En  aquest  sentit  s’apunta  com  a  necessària  una  acció  de  millora 
dirigida a analitzar les causes que ha provocat aquest increment. 

 

Taula 54. GT.6.9. Qualificacions de les Assignatures del Grau de Turisme 

 

   

                                                            
4 Aquesta dada correspon a  la graduació corresponent a  la finalització en quatre anys d’estudis, a diferència de  la 
taxa de Graduació que està calculada en relació a la finalització en “t” i “t+1” 

Grau de Turisme. Primer curs
2009‐10 2010‐11 2011‐12 2012‐13 2013‐14 2014‐15 2015‐16

Taxa de Rendiment 66,50% 67,77% 72,23% 72,86% 73,70% 70,05% 72,24%
Taxa d'Eficiència 103,69% 96,50% 102,22% 101,95% 102,37% 101,17% 102,43%
Taxa de Graduació 63,50% 58,60% 54,70% 31,30% ----- ----- -----
Taxa d'Abandonament Inicial 18,60% 17,30% 20,00% 20,08% 16,02% 26,10% -----

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/taula-gt69-qualificacions-assignatures-grau
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Treball Final de Grau (TFG) 

Respecte a l’avaluació  del Treball Final de Grau aquesta ha de respondre  al nivell d’assoliment 
dels objectius especificats en el disseny de la matèria: 

Avaluar  el  nivell  de  competències  que  l’estudiant  ha  assolit  durant  la  seva  formació, 
comprovar la maduresa de l’estudiant, la seva capacitat per a aplicar autònomament aquestes 
competències i, desenvolupar els mètode d’investigació i de resolució de problemes propis de 
l’àmbit de l’especialització del Grau de Turisme triada. 

Aquesta  funció,  es  realitza mitjançant  el  desenvolupament  d’aprofundiment  i  síntesis  dels 
coneixements i aptituds adquirits en les matèries cursades durant el Grau de Turisme. 

Per  a  poder  dur  a  terme  aquest  tipus  d’avaluació  s’ha  dissenyat  un  sistema  combinat 
d’evidències, cadascuna d’elles responent a diferents nivells al grau d’assoliment de diferents 
ítems relacionats amb l’objectiu de l’assignatura. 

Taula 55. GT.6.10. Llista dels Treballs Finals de Grau 

 

Pràctiques Externes Cursades 

Els Pràcticums de la titulació de Grau de Turisme són dues assignatures de caràcter obligatori 
dins del currículum. Els principals objectius d’aquesta formació pràctica és: 

• Completar la formació teòrica amb experiència. 
• Conèixer la realitat del sector turístic. 
• Aprofundir en els coneixements, habilitats, actituds i competències professionals. 
• Adquirir estratègies necessàries per la futura professionalització. 
• Desenvolupar la capacitat de reflexió i observació.  

Les assignatures que haurà de cursar l’estudiant al llarg de la carrera són dos: 

‐ PRACTICUM D'INICIACIÓ (PRÀCTICUM I). 

Aquest primer pràcticum és el primer contacte que l'alumne té amb l’entorn productiu real. És 
l'inici  de  la  socialització  professional  (procés  d’interacció  continuada  amb  el  medi 
professional). Es  recomana  realitzar‐lo al  llarg del  segon curs del Grau  i  té una càrrega de 9 
crèdits. 

‐ PRACTICUM D’IMPLICACIÓ (PRÀCTICUM II). 

El  segon  pràcticum  serveix  per  interrelacionar  els  coneixements  assolits  a  les  aules  amb  la 
realitat  laboral,  així  com  reflexionar  sobre  l’acció  del  professional  i  adquirir  i  desenvolupar 
habilitats, actituds i competències que millorin la seva ocupabilitat. Es recomana realitzar‐lo al 
llarg del tercer curs del Grau i té una càrrega de 9 crèdits. 

Els alumnes han de realitzar, necessàriament, els dos pràcticums dins la menció escollida, així: 

 ‐  Direcció  Hotelera  i  Restauració:   realitzen  el  Pràcticum  I  de  forma  preferent  als 
Centres  d'Aplicació  (CA  a  partir  d’ara)  del  Grup  CETT,  és  a  dir  l’Hotel  Alimara  i  la 
Residència Àgora.  Amb  tot, s'admeten, de  forma excepcional  i ben  justificada, altres 
alternatives de  pràctiques a  proposta  del  propi  alumne, sempre  i  quan  l'  esmentada 
proposta incorpori un component  formatiu substancial  i diferencial  (en referència als 
Centres  d’Aplicació)  i  sigui  coherent  amb  els  interessos  professionals  i  nivell 
competencial de l’estudiant.  

El  segon pràcticum  es  realitza,  de  forma  preferent,  en  una  empresa  o  institució 
relacionada amb la menció que es cursa. Només en casos excepcionals el pràcticum II 
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es pot  realitzar als CA del Grup CETT  (Hotel Alimara  i Residència Àgora) a petició de 
l'alumne o de  Coordinació d'Estudis que és qui presenta, alternativament, la proposta. 

  ‐  Direcció  Turística:  es  realitzen  els  dos  pràcticums  preferentment  en  empreses  o 
institucions relacionades amb  la menció que es cursa  llevat de casos excepcionals, en 
els què a proposta de l'alumne o del propi CETT‐UB, es realitzen directament al CETT o 
en  algun  dels  seus  CA.  La  proposta  ha  de ser  coherent  amb els  interessos  i nivell 
competencial  de  l'alumne  i  garantir  el  component  formatiu  de  les mateixes. Ha  de 
comptar,  necessàriament,   amb  el  vist  i  plau  de  l'alumne  i  de  Coordinació  d'Estudis 
(prèvia validació per part d’E3).  

Els dos pràcticums han d’estar lligats a la Menció. Si per circumstàncies excepcionals, l’alumne 
no  ha  pogut  realitzar‐ho,  ha  de  realitzar  el  seu  Projecte  de  Fi  de  Grau  en  una  empresa  o 
institució lligat a la seva menció.  

En la Taula que s’ajusta a continuació es relaciona la relació dels Centres en que els estudiants 
de Grau  de  Turisme  han  desenvolupat  les  seves  pràctiques  durant  el  curs  2015‐16,  amb  la 
qualificació obtinguda en l’assoliment de l’assignatura.5  

Taula 56. GT.6.11. Pràctiques Externes Cursades al Grau 

Aquestes pràctiques es realitzen en entitats col∙laboradores, enteses com empreses o entitats i 
institucions tant privades com públiques i que constitueixen més de  900  . Però també poden 
realitzar‐se en el propi Centre Formatiu.  

La  informació  adjunta  en  la  taula  anterior mostra  una  categorització  de  l’activitat  turística 
tendent a  ser massa generalista per  la diversitat d’opcions  innovadores  i  canviants d’aquest 
sector. 

El CAI apunta com a una millora a considerar, el realitzar un treball de categorització diferent 
que pugui apropar aquest anàlisi a la realitat de les pràctiques que realitzen els estudiants. 

Les dades anteriors inclouen les empreses pròpies del CETT (anomenats internament “centres 
d’aplicació”), que configuren uns dels actius més importants del seu model pedagògic. El Grup 
CETT gestiona, a més del centre de formació i de les seves aules de tecnologia aplicada, l'Hotel 
Alimara,  la Residència universitària  internacional d’estudiants Àgora, Viatges Century  i CETT 
Consultors. Aquests establiments, que actuen com a centres d'aplicació dels continguts de les 
titulacions del centre, i tot el seu equip de professionals participen activament en la formació, 
proporcionant un alt nivell d'experiència  tant en els aspectes més operatius com en els més 
estratègics  i  innovadors, donant  solucions  integrals  al  sector  turístic. D'aquesta manera,  els 
alumnes posen en pràctica els seus coneixements i aprofiten l'experiència de les empreses i els 
seus professionals.  

   

                                                            
5 En el cas de que en un mateix Centre de Pràctiques hagi estat més d’un estudiant  la qualificació obtinguda és el 
resultat promig de tots els alumnes que han anat en aquell centre. 
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Màster en Innovació en la Gestió Turística 

 

Taula 57. MUIGT.6.7. Evolució dels Indicadors de Rendiment Acadèmic 

MUIGT  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 

Taxa de Rendiment  89,39% 85,75% 74,30% 82,32% 83,48% 

Taxa d'Eficiència  100,00% 99,34% 96,99% 96,27% 97,32% 

Durada Mitjana dels Estudis  1,0 1,3 1,4 1,2 1,2 

Taxa d'Abandonament  25,00% 22,20% 15,60% 14,60% ---- 

Taxa de Graduació  72,70% 69,60% 81,10% 77,80% 60,50% 
 

El  CAI  considera  adequats  els  indicadors  anteriors  en  general.  S’apunta  com  a  causa  de  la 
irregularitat en  la taxa de graduació  la participació en el màsters d’estudiants estrangers. Els 
estudiants estrangers retornen al seu país a la finalització del màster, dificultant la possibilitat 
de tornar a matricular i superar les assignatures suspeses.  

 

Taula 58. MUIGT.6.9. Qualificacions de les Assignatures  

Taula 59 MUIGT.6.10. Llista dels Treballs Finals de Màster 

 

Màster en Direcció Hotelera i de Restauració 

 

Taula 60. MUDHIR.6.7. Evolució dels Indicadors de Rendiment Acadèmic 

 

MUDHIR 2013‐14 2014‐15 2015‐16
Taxa de Rendiment 80,64% 86,57% 91,78%
Taxa d'Eficiència 100,00% 97,01% 98,63%
Durada Mitjana dels Estudis 1 1,1 1,09
Taxa d'Abandonament 12,90% 23,70% ----
Taxa de Graduació 87,10% 85,90% 72,10%

Respecte al MUDHIR el CAI repara en que en el curs 2014‐15, la taxa d’abandonament és una 
mica més  alta  del  que  es  podria  esperar.  Es  comenta  el  fet  de  que  el  perfil  d’estudiants 
provenint  d’altres  països  que  venen  per  una  estada  limitada  a  cursar  un  màster,  té  una 
incidència directa en la no finalització dels estudis, sobretot pel que fa a no presentar el TFM. 

 

Taula 61. MUDHIR.6.9. Qualificacions de les Assignatures 

Taula 62. MUDHIR.6.10. Llista dels Treballs Finals de Màster 
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Màster en Direcció d’Empreses Turístiques 

 

Taula 63. MUDET.6.7. Evolució dels Indicadors de Rendiment Acadèmic 

 
En  el  cas  del MUDET,  el  CAI  porta  a  reflexió  el  fet  de  que malgrat  el  nombre  d’estudiants 
estrangers és similar al màster anterior,  la taxa d’abandonament és molt més baixa. Aquesta 
circumstància pot venir determinada pel fet que la taxa de rendiment i graduació són superiors 
i per tant hi ha un major nombre d’estudiants que tornen al seu pais amb els estudis finalitzats. 

 

Taula 64. MUDET.6.9. Qualificacions de les Assignatures  

Taula 65. MUDET.6.10. Llista dels Treballs Finals de Màster 

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

Respecte a la valoració que fa el Centre sobre la inserció laboral de cadascuna de les titulacions 
avaluades  val a dir que, per a dur a  terme aquest  anàlisi, des de  l’EUHT CETT‐UB durant el 
passat curs acadèmic es va realitzar una enquesta que recollia informació sobre la ocupabilitat 
dels graduats de les diferents cohorts6 . 

En  les  taules  adjuntes  es pot  veure  els  resultats d’aquestes  enquestes,  així  com uns  gràfics 
representatius del nivell d’adequació del lloc de treball ocupat amb els estudis cursats 

Taula 66. GT.6.12. Inserció Laboral dels Graduats 

Taula 67. MUIGT.6.12. Inserció Laboral dels Graduats 

Si  comparem els  resultats de  les  taxes d'ocupació amb  les de  la població general  (IDESCAT, 
dades IT 2011, IT2012 i IIT 2016 que són les més properes en el temps) es veu clarament que 
els graduats de totes les titulacions avaluades menors de 25 anys tenen una taxa d'ocupació al 
6 mesos de més del doble que els seus parells poblacionals  

Així, entre el 71.43 i el 83.33% en el millor i pitjor dels casos (ensenyaments i cohorts) davant 
d'un 24,36 o un 29,67 %  també en el millor  i pitjor dels escenaris. Cal  tenir en compte que 
l'ocupació a Catalunya va davallar entre els anys 2011 i 2012 i es va anar recuperant fins assolir 
les millor fites l'any 2016.  

                                                            
6 Veure el criteri aplicat en cada cas i que està explicat en l’apartat corresponent a la “Satisfacció dels Graduats” del 
present document. 

MUDET 2013‐14 2014‐15 2015‐16
Taxa de Rendiment 90,4 96,63 89,10
Taxa d'Eficiència 100,00% 99,13% 100,00%
Durada Mitjana dels Estudis 1 1,04 1
Taxa d'Abandonament 4,40% 3,90% ----
Taxa de Graduació 95,60% 93,40% 70,80%

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/indicadors-euht-cett-ub/master-en-direccio-dempreses-turistiques/mudet-resultats-academics-
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-direccio-dempreses-turistiques/taula-mudet69-qualificacions-assignatures
http://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/121/SIAQC/Acreditaci%C3%B3/Est.%206%20-%20Qualitat%20Resultats/5.%20Llistat_TFM_MUDET.pdf
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/grau-de-turisme/taula-gt612-insercio-laboral-graduats
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/estandards-dacreditacio/estandard-6.-qualitat-del-programa-formatiu/master-en-innovacio-en-la-gestio-turistica/taula-muitg612-insercio-laboral
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Amb  tot no cal oblidar que el comportament dels menors de 25 anys varia  substancialment 
respecte  els  majors  de  25  i  que,  malauradament,  les  dades  són  massa  consolidades  per 
diferenciar l'ocupació per trams d'edat (per exemple entre els 25 i 30 anys) que és on es situa 
la gran majoria dels graduats. Per  tant,  les diferències respecte  l'ocupació pels majors de 25 
anys  no  són  tant  significatives  doncs  les  taxes  poblacionals  oscil∙len  entre  un  71.62%  i  un 
77.49%  i  les  dels  graduats  entre  un  71,43%  i  un  83,33%  com  ja  hem  comentat  abans. 
Segurament  cas  de  tenir  dades  poblacionals  del  tram  25‐30  anys,  es  mantindrien  unes 
diferències molt més grans, fruit de l'efecte que té, en el mercat del treball, la titulació.  

Per tal de valorar adequadament  les altes taxes d'ocupació de totes  les titulacions avaluades, 
cal recordar les altíssimes taxes d'atur juvenil ( 43,32% en el primer trimestre de 2011 que va 
arribar fins un 49,86% dotze mesos després) per a la població juvenil de menys de 25 anys i les 
dels majors que, a inicis de 2012, van arribar al 20.09%. 

El CAI valora positivament els  indicadors de  inserció  laboral referents al 6 mesos de finalitzar 
els  estudis  i  en  l’actualitat,  superiors  al  70%  en  ambdós  casos  i  que  demostra  l’alt  índex 
d’ocupabilitat d’aquests estudis. El CAI vol assenyalar respecte a  la satisfacció dels estudiants 
respecte a la titulació, i en concret sobre l’ítem “la titulació ha respost les teves expectatives” 
en la cohort 2010‐2011, que és superior en 27 punts al percentatge de la valoració de la cohort 
anterior (coincident amb el primer curs de la implantació del grau). 

Respecte  als  indicadors  de  inserció  laboral  del Màster  de  Innovació  de  la  Gestió  Turística, 
aquest són excel∙lents, arribant al 100% d’ocupabilitat en l’actualitat dels estudiants, i al 80% al 
sis mesos de finalitzar, ambos en la cohort 2012‐2013. 

 

El  CAI  valora    que  aquest  estàndard  s’assoleix  positivament  donat  els  resultats  obtinguts  i 
analitzats  en  aquest  punt.  S’ha  evidenciat  que  els  estudiants  han  assolit  el  nivell 
d’aprenentatge corresponent al nivell MECES de les titulacions de grau i màsters segon el cas. 

Respecte al TFG i TFM també s’ha posat de manifest que els objectius d’aprenentatge que els 
estudiants han assolit es corresponent amb el nivell MECES adequat en cada nivell  i que  les 
seves  temàtiques de  realització estan vinculades amb  les  línies de  recerca  i  transferència de 
coneixement del CETT i del seu professorat. 

En allò que fa referència a les pràctiques, les dades mostren que aquestes es corresponen amb 
el  nivell MECES  i  que  els  centres  on  aquestes  es  desenvolupen  son  adequats,  s’assoleixen 
resultats satisfactoris. 

Així mateix,  les activitats  formatives,  les metodologies docent  i els  sistemes d’avaluació  són 
adequats per garantir  l’assoliment dels  resultats d’aprenentatge previstos en  les  respectives 
titulacions del centre.  

Respecte als  indicadors analitzats  sobre els  resultats de  la  formació aconseguits,  s’evidencia 
que  els  valors  dels  indicadors  acadèmics  són  coherents  amb  la  tipologia  d’estudiants  i  les 
titulacions  impartides al centre,  i que els procediments del SIQMAC per al seguiment  i anàlisi 
contribueixen  a  la  identificació  de  possibles  desviacions  i  aplicació  de  les  millores 
corresponents. 

El CAI  també destaca que els valors dels  indicadors d’inserció  laboral són adequats per a  les 
característiques de les titulacions, i que la taxa d’ocupació és superior a la de la població activa 
per  al  mateix  període  de  referència  i  tram  d’edat,  i  és  adequada  comparada  amb  la  de 
titulacions similars. 
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4. Valoració i Propostes de Millora 

4.1.1. Valoració Global del Centre 

En aquest apartat el CAI realitza una valoració global dels sis estàndards que configuren aquest 
autoinforme d’acreditació  i que  son  la base de  les millores que es detallen en els  següents 
apartats. 

 

Estàndard 1. Qualitat del programa formatiu. 

Es  valora  molt  positivament  el  que  ha  suposat  l’aplicació  de  l’Espai  Europeu  d’Educació 
Superior en el centre  i el seu desplegament en  les formacions de grau  i màsters en turisme  i 
hoteleria.  

En aquest sentit, cal constatar que el disseny de  les titulacions universitàries  inicials (Grau de 
Turisme i Màster en Innovació en la Gestió Turística) ha estat marcat per moments diferents el 
que comporta alguns plantejaments de millora. 

Els resultats aconseguits es consideren positius  i desprès dels anys d’implantació cal obrir un 
període de  reflexió aprofitant el marc que ofereix el procés d’acreditació per a  la  revisió en 
l’assignació  de  les  competències  i  resultats  d’aprenentatge  en  les  diferents  matèries  i 
assignatures en un procés de millora continua. 

 

Estàndard 2. Pertinència de la informació pública. 

Els  requeriments  del  sistema  de  qualitat  universitari,  fonamentats  en  la  necessitat  de  la 
transparència  en  la  informació  proporcionada  als  diferents  grups  d’interès,  ha  implicat  un 
esforç  al  llarg  d’aquests  anys  en  adaptar  l’estructuració  de  la  pàgina  web  del  CETT  en 
determinats aspectes que possiblement inicialment no havien estat contemplats. 

Tant es així que, una major diversitat en les activitats i possibilitats de noves formacions que es 
realitzen al CETT,  conjuntament amb  tots aquests  requeriments esmentats, ha comportat  la 
necessitat de treballar en el projecte d’un nou disseny de pàgina web que faciliti l’accessibilitat 
a  la  informació, així  com  la  seva gestió  i actualització  i que ha d’estar  implantada de  forma 
complerta per al proper curs 17‐18 

 

Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació. 

Es  valora molt  positivament  el  treball  realitzat  per  tots  els  actors  que  han  participat  en  la 
preparació i redacció de l’autoinforme . Gràcies a aquest treball, el centre disposa d’un sistema 
de qualitat actualitzat i millorat, amb un conjunt de procediments que faciliten la coordinació 
de processos i la recollida d’evidències per a l’anàlisi dels resultats i implantació i seguiment de 
les millores que es defineixen. Entre  les millores  implantades, destaquen aquelles vinculades 
amb  la  identificació  del  nivell  de  satisfacció  dels  grups  d’interès  del  centre  i  de  les  seves 
titulacions,  la millor  gestió  de  la  informació  pública  del  professorat  o  el  procés  de  reflexió 
realitzat entorn  les competències  i els objectius d’aprenentatge, així com sobre  les activitats 
formatives  i sistemes d’avaluació vinculats. Cal continuar en aquesta  línia amb el compliment 
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del calendari d’anàlisis definit per a cada comissió, que faciliti l’anàlisi, la definició de millores i 
la seva implantació de forma eficient. 

 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu. 

Es  valora  com  a  aspecte  molt  positiu  l’experiència  i  l’elevat  prestigi  professional  del 
professorat associat, com també l’experiència docent del professorat titular i el seu creixement 
en matèria de recerca. En aquest sentit, el CAI valora molt positivament  l’esforç realitzat pel 
centre en la millora de les competències de recerca dels seu professorat, així com els resultats 
obtinguts.  No  obstant,  i  com  ja  s’ha  apuntat  en  la  valoració  d’aquest  estàndard,  s’ha  de 
continuar treballant en aquesta línia.  

L’administració  hauria  d’estudiar  quines mesures  i  instruments  s’haurien  d’implantar  per  a 
facilitar  l’acreditació del professorat de  centres  adscrits,  així  com  també  reconèixer el  valor 
que  aporta  a  la  formació  l’experiència  professional  del  professorat,  a  més  dels  aspectes 
tradicionals vinculats amb la recerca. 

 

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

El CAI valora molt positivament les inversions realitzades en la millora de les instal∙lacions del 
centre  i dels  serveis de  suport  a  la  formació.    També  es destaca  el desenvolupament de  la 
política  de  internacionalització  i  mobilitat  de  centre,  amb  un  increment  considerable  del 
nombre d’estudiants que participen en els programes vinculats,  gràcies als esforços realitzats 
tan  en  l’increment  de  convenis  amb  altres  universitats,  com  en  la  realització  d’accions 
d’orientació  vinculades.  El  CAI  també  valora  positivament  les  accions  realitzades  per  a 
fomentar  l’ocupabilitat  dels  estudiants,  amb  activitats  d’orientació  i  d’impuls  de  carreres 
professionals amb resultats destacables.  

També  el  procés  d’acreditació  a  contribuït  a  identificar  algunes millores  necessàries  en  la 
gestió de la informació sobre la utilització de determinats recursos. 

En un futur immediat, els canvis de l’entorn en diferents àmbits estan afectant a les maneres 
d’aprendre  i  també  en  les  relacions  entre  el  professorat  i  els  estudiants.  En  aquest  sentit, 
caldrà veure quines accions de capacitació del professorat  i d’actuació sobre  l’alumnat seran 
necessàries. 

 

Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius.  

En  línies generals, el CAI considera que  la  implantació dels diferents programes formatius ha 
estat satisfactori, sense oblidar que  la adaptació a  l’Espai Europeu d’Educació Superior té per 
davant  molts  reptes  vinculats  a  la  millora  en  l’adquisició  de  les  competències  bàsiques  i 
transversals, molt lligades també a la realitat canviant de la societat. 

Aquesta  constatació  dóna  a  l’EUHT  CETT‐UB,  la  possibilitat  de  treballar  en  projectes  de 
desenvolupament  i millora  d’aquestes  competències,  contribuint  a  una  visió  holística  en  el 
procés d’ensenyament‐aprenentatge d’una titulació. 

Considerant  la valoració del producte formatiu final,  les taxes  inserció  laboral dels estudiants 
és un  reflex de  l’adequació de  la  formació  rebuda  a  les necessitats del mercat, malgrat  cal 
mantenir  una  atenció  continuada  i  constant  als  requeriments  canviants  d’un  sector  com  el 
turístic i hoteler. 
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4.1.2. Estat de les Propostes de Millora establertes en els 
Informes de Seguiment 

En aquest apartat es presenta un resum de  les diferents propostes de millora que s’han anat 
identificant al llarg del seguiment dut a terme de les titulacions objecte d’avaluació. 

Com  a  element  de  suport  per  a  un  seguiment  adient  del  desenvolupament  d’aquestes 
propostes, el SIQMAC disposa d'una base de dades. 

Una proposta de millora es registra al sistema com a un Objectiu de Qualitat identificats amb 
una codificació relacionada al procés al que afecta/ implica segons Mapa de Processos. 

La base de dades incorpora una fitxa descriptiva amb la següent informació  

• L'any  acadèmic  i  titulació  a  la que  fa  referència  la proposta de millora/ objectiu de 
qualitat 

• Definició  de  l'objectiu/  caràcter  de Millora  i  Descripció  de  l'objectiu  /  caràcter  de 
Millora 

• Data Prevista de Finalització, Estat i Data real de finalització. 
• Identificació del/dels Responsables i les Unitats de Serveis a la que pertanyen  

D'altra  banda  s'incorporen  les  descripcions  de  les  accions  a  dur  a  terme  per  assolir  les 
propostes de millora/objectius de qualitat, amb  l'assignació del Responsable  i  l'estat a  la que 
es troba ( assolit, en procés d'implementació, pendent). 

Per al seguiment de les propostes de millora existeix un apartat específic on es registra la data 
del seguiment, l'estat de les accions i observacions.  

Actualment  el  manteniment  de  la  Base  de  Dades  s'està  efectuant  per  part  d'Ordenació 
Acadèmica  i  Servei de Qualitat  i Medi Ambient  ( Gestors),  es preveu que  a mig  termini  els 
Responsables  de  les  diferents  Propostes  de Millora/Objectius  treballin  directament  amb  la 
base de dades pel que fa al seguiment d'accions, sota la supervisió dels gestors de la base de 
dades per donar per finalitzada l'acció de millora. 

A continuació s’adjunta un link que permet veure les diferents propostes de millora que s’han 
anat treballant al llarg d’aquests cursos acadèmics, a nivell de Centre, quan la millora afecta a 
la totalitat de  les titulacions, a nivell de Màsters, per aquelles millores que  impacten sobre  la 
totalitat de  les formacions d’aquest nivell  i a nivell de cada titulació, atenent a determinades 
especificitats: 

Taula 68. T.4. Estat Propostes de Millora Centre 

Taula 69. M.4. Estat Propostes de Millora Màsters 

Taula 70. GT.4. Estat Propostes de Millora  

Taula 71. MUIGT.4. Estat Propostes de Millora 

Taula 72. MUDHIR.4. Estat Propostes de Millora 

Taula 73. MUDET.4. Estat Propostes de Millora 

http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/valoracio-i-propostes-de-millora/propostes-de-centre
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/valoracio-i-propostes-de-millora/propostes-de-masters
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/valoracio-i-propostes-de-millora/propostes-del-gt
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/valoracio-i-propostes-de-millora/propostes-del-muigt
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/valoracio-i-propostes-de-millora/propostes-del-mudhir
http://www.cett.es/siqmac/ca/el-sistema-universitari-vsma/proces-acreditacio-euht-/valoracio-i-propostes-de-millora/propostes-del-mudet
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4.1.3. Plans de Millora 

En aquest punt cal recollir el Pla de Millora que el Centre ha de proposar per a dur a terme en els propers cursos i que es deriva de tota la reflexió feta en el 
Autoinforme presentat. 

Es presentarà la informació en primer lloc fent esment de les propostes globals de Centre que no estan limitades a una titulació concreta, i es posaran les 
propostes segons els estàndards referits. Al plantejar la informació d’aquesta manera es pot donar la circumstància de que hi hagi una percepció errònia de 
que les propostes de millora associades específicament a cada titulació són menors que les que s’identifiquen de forma transversal, però que en definitiva hi 
tenen el mateix impacte que si es repetís la informació en cada una d’elles.  

4.1.3.1. Propostes de Millora de Centre 

Codi  Problema detectat  Proposta millora  Responsable  Termini 

Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

CS1.1 

La  reflexió  general  derivada  del  procés 
d’acreditació  posa  de  manifest  que  en  algú 
moment no s’ha complert en el termini establert 
el  seguiment  contemplat  en  el  sistema  de 
qualitat. 

Pensar  en  articular  algun  sistema  que  pugui  garantir  la 
implantació  del  seguiment  de  les  diferents  titulacions 
fins aconseguir  la pròpia  inèrcia en el  funcionament del 
sistema. 

Direcció EUHT 

Ordenació 
Acadèmica 

Serveis de Qualitat 
i Medi Ambient 

Juliol 2017 

CS1.2 
Es detecten dificultats per a la gestió àgil i eficient 
de la revisió i actualització del Plans Docents 

Creació d'un entorn de gestió per al disseny de Plans Docents 
al Campus Virtual que faciliti també l’adaptació pedagògica del 
professorat. 

Coordinació de 
Graus 

Setembre 
2017 
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Coordinació de 
Postgraus 

Ordenació 
Acadèmica 

Estàndard 2. Pertinència de la Informació Pública 

CS2.1 

Una major diversitat en les activitats i 
possibilitats de noves formacions que es realitzen 
al CETT, conjuntament amb tots aquests 
requeriments esmentats, ha comportat la 
necessitat de treballar en el projecte d’un nou 
disseny de pàgina web 

Garantir que per a l’inici del curs 2017‐18 estigui 
actualitzada tota la informació necessària per als 
estudiants de les diferents titulacions. 

Serveis de 
Marketing 

Coordinació Graus 

Coordinació 
Postgraus 

Abril 2017 

CS2.2 

Es constata que, malgrat la informació sobre les 
diferents titulacions està exposada de forma 
pública i de fàcil accés, manca algun tipus d’acció 
més proactiva per a l’ús més directe dels grups 
d’interès sobretot professorat i estudiants 

Planificar el tipus de comunicació sobre l’accés a la 
informació que està disponible, incidint sobretot en el 
paper dels tutors de grup en el cas dels estudiants. 

Coordinació de 
Graus 

Coordinació de 
Postgraus 

Juny 2017 

CS2.3 

La gestió de la informació sobre el perfil del 
professorat requereix d’un replantejament per a 
poder garantir la seva actualització. 

Cal revisar les funcions del procediment per a la gestió de 
la base de dades del professorat en la seva vinculació en 
cada una de les formacions, a fi de disposar de les dades 
necessàries a l’inici de cada curs. 

Coordinació Docent 
i Logística 

Abril 2017 
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Estàndard 3. Eficàcia del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Titulació (SIQMAC) 

CS3.1 

No es disposa del desplegament dels processos 
del model de gestió del SIQMAC 

Definir per a cada procés la informació d’entrada i 
sortida,  identificació  del/dels  Responsables, 
definició  dels  resultats  esperat,  les  activitats  del 
procés, els recursos, la documentació relacionada 
del  sistema,  les  interaccions  entre  altres 
processos  i  els  indicadors  de  mesura  propi  del 
procés 

Gerència 

Serveis de Qualitat 
i Medi Ambient 

Octubre 2017 

 

CS3.2 

Es detecta que en el disseny de determinades 
eines de valoració de la satisfacció dels grups 
d’interès no es recull adequadament la 
informació pertinent. 

Revisar cadascuna de les eines de les que disposa 
el centre i adaptar‐les en funció de les desviacions 
detectades. 

Coordinació de 
Graus /Postgraus 

Servei de Qualitat i 
Mediambient 

Juliol 2017 

CS3.3 

Malgrat s’han dut a terme determinades accions 
a fi de millorar el percentatge de participació 
dels estudiants en la resposta a les diferents 
enquestes proposades, no s’aconsegueix 
l’objectiu d’obtenir una informació 
qualitativament representativa 

Revisar el procés d’enquestació en la seva 
globalitat (disseny‐implantació‐anàlisi), creant un 
procediment específic que permeti una major 
eficiència tant en l’assoliment del nombre de 
respostes representatives com en el seu anàlisi. 

Gerència 

Direcció EUHT 
CETT‐UB 

Serveis de Qualitat 
i Medi Ambient 

Octubre 2017 

CS3.4 

El  sistema de  gestió de queixes  i  suggeriments 
no és accessible a tots els grups d’interès. 

Es  detecta  deficiències  a  la  sistemàtica  actual, 
tot  i que els canals de comunicació existeixen  , 
aquests no es  canalitzen  a  través de  l’aplicatiu 
existent.   

Accés públic  als  grups d’interès des de  la pàgina 
web del CETT. 

Millorar  l’eina  informàtica  existent    o  buscar 
alternatives que ens permetin agilitzar   el procés 
de  les  queixes  i  suggeriments  des  de  la  seva 
entrada, gestió i resolució. 

Gerència 

Sistemes de 
Qualitat i Medi 

Ambient 

Sistemes de 
Tecnologies de la 
Informació C 

 

 

Juliol 2017 
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CS3.5 

Les enquestes d’inserció laboral que s’han dut a 
terme, no estan perfectament alineades amb el 
disseny  de  les  que  s’articulen  des  de  l’AQU  i 
dificulta la seva comparabilitat 

Modificar  el  sistema  i  integrar‐nos  en  el  procés 
d’enquestació d’AQU pel tema de valoració de  la 
Inserció Laboral dels Graduats 

Gerència 

Direcció EUHT 
CETT‐UB 

Maig 2017 

Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 

CS4.1 
Es  detecta  en  línies  generals  dificultats  en 
processos d’adaptació del professorat novell. 

Revisar  el  procediment  d’acolliment  pel  que  fa 
referència  al professorat  i més específicament  al 
professorat novell 

Direcció EUHT 
CETT‐UB 

Juny 2017 

CS4.2 

En el procés d’acreditació es posa de manifest la 
dificultat  en  poder  evidenciar  el  perfil  del 
professorat  que  participa  en  les  diferents 
formacions  sota  els  criteris  del  sistema 
universitari públic 

Plantejar  un  treball  de  reflexió  que  permeti 
establir  criteris  interns  i  adaptables  al  sistema 
organitzatiu  de  les  persones  del  CETT,  que 
permeti una  segmentació de  la  informació  sobre 
el perfil de recerca del professorat. 

Coordinació Docent 
i Logística 

Ordenació 
Acadèmica 

Juliol 2017 

CS4.3 

Hi  ha  una  dificultat  manifesta  per  a  que  el 
professorat  d’un  centre  adscrit  tingui  la 
possibilitat  d’acreditar‐se  dins  d’un  entorn 
pensat per al sistema educatiu superior públic 

Obrir  un  debat  entre  els  centres  adscrits  i 
l’administració  corresponent  a  fi  de  valorar  la 
possibilitat  d’activar  novament  la  figura 
d’acreditació de  “Professorat Col∙laborador”  com 
a perfil més proper en aquest tipus de centre, i a fi 
de  poder  complir  amb  els  requeriments 
normatius. 

Direcció EUHT 
CETT‐UB 

Juny 2018 

CS4.4 

Es  detecta  una  inquietud  per  la millora  de  les 
accions per al reconeixement de la tasca docent. 

Revisar els criteris, pautes  i possibles accions que 
permetin  establir  una  política  d’avaluació  i 
reconeixement de la tasca docent. 

Direcció EUHT 
CETT‐UB 

Coordinació Docent 
i Logística 

Juliol 2018 
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Estàndard 5. Eficàcia dels Sistemes de Suport a l’Aprenentatge 

CS5.1 

Fins  aquest  moment  no  s’ha  dut  a  terme  un 
treball  en  profunditat  sobre  la  utilització  de 
l’espai del Centre de Recursos 

Treballar en la identificació d’algun indicador que 
permeti la millora de la eficiència del servei 

Gerència 

Responsable 
Centre de Recursos 

Juliol 2017 

CS5.2 

No es disposa de suficient informació sobre l’ús 
de  l’espai  d’aprenentatge  de  les  assignatures 
dins del Campus Virtual 

Dissenyar  l’eina de gestió d’informació necessària 
per a poder disposar d’un  rànking d’assignatures 
en  funció  del  nombre  d’accessos  en  els  espais 
destinats a la publicació del material i les activitats 

Responsable del 
SITC 

Juliol 2017 

Estàndard 6. Qualitat dels Resultats del Programa Formatiu 

CS6.1 

El disseny de l’eina d’enquesta per a conèixer el 
nivell de satisfacció de graduats i l’adequació de 
la  inserció  laboral,  no  proporciona  suficient 
informació. 

Revisar  el  procediment  i  l’eina  utilitzada  a  fi  de 
que es pugui incorporar de forma sistematitzada i 
faciliti informació útil per a la millora 

Direcció d’E3 

Responsable del 
Serveis de Qualitat 

Juliol 2017 

CS6.2 

En la informació vinculada a les empreses 
col∙laboradores per a l’aprenentatge pràctic i 
inserció laboral, no es recull adequadament les 
característiques pròpies d’aquestes 
organitzacions 

Plantejar un treball de categorització diferent que 
pugui apropar aquest anàlisi a la realitat de les 
pràctiques que realitzen els estudiants, 
incorporant els element d’innovació i diversitat de 
l’activitat turística 

Direcció d’E3  Desembre 
2017 

 

   

120  Autoinforme procés acreditació EUHT CETT‐UB.21‐oct‐16 

 



  AUTOINFORME D’ACREDITACIÓ 
 

4.1.3.2. Propostes de Millora de Grau de Turisme 

Codi  Problema detectat  Proposta millora  Responsable  Termini 

Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

GTS1.1 

En  el  procés  de  Verificació  el  procediment  no 
establia  la  necessitat  d’assignar  les 
competències  bàsiques  a  les  matèries  en  el 
disseny de la Titulació 

Fer  l’adequació de  les competències bàsiques a 
les diferents matèries dins del disseny curricular 
i  fer‐ho constar en  la Memòria Oficial del Grau 
de Turisme 

Coordinació d’Estudis  Abril 2017 

GTS1.2 

Tot  i  que  les  competències  i  resultats 
d’aprenentatge de  la  titulació segueixen essent 
vàlids per als objectius del Grau, després dels 7 
anys  d’implantació  s’han  identificat  algunes 
desviacions  en  l’assignació  de  competències 
entre les matèries. 

 Revisar  l’assignació  de  les  competències  a  les 
diferents matèries, cercant millor adequació per 
a  l’assoliment  dels  resultats  d’aprenentatge 
identificats. 

Coordinació 
d’Estudis 

Abril 2017 

GTS1.3 

El desenvolupament del procés d’ensenyament‐
aprenentatge dels estudiants del Grau de 
Turisme, fa que en arribar al darrer any de la 
carrera no estiguin alliberats de la càrrega 
creditícia suficient per a poder destinar un 
semestre al desenvolupament del TFG en un 
espai diferent. 

Posar a reflexió la viabilitat de revisar 
l’assignació d’aquesta càrrega de crèdits al TFG, 
optant per a una distribució diferent en el 
disseny curricular de la titulació de Grau de 
Turisme 

Direcció de Grau 
de Turisme 

Desembre 2018 
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Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 

GTS4.1 

La dimensió en l’estructura del nombre 
estudiants/grup/classe condiciona el rati del 
requeriment normatiu del nombre de doctors 
que han d’impartir formació i que suposa que 
manqui un 27,7% de formació impartida per 
aquest col∙lectiu. 

Afavorir  la  possibilitat  de  que  els  doctorands 
finalitzin les seves Tesis i vetllar per aquest criteri 
en les noves seleccions de professorat. 

Direcció EUHT CETT‐
UB 

Setembre 2018 

Estàndard 5. Eficàcia dels Sistemes de Suport a l’Aprenentatge 

GTS5.1 

Malgrat ja es duu a terme una primera tasca 
d’orientació vers els estudiants que en el 
moment de la matricula no compleixen amb la 
normativa de permanència, es requereix d’un 
seguiment més acurat del seu rendiment 
acadèmic 

Articular un procediment que reculli accions i 
temporalització de les mateixes, distribuint les 
funcions de seguiment entre els potencials 
recursos de l’EUHT CETT‐UB 

Coordinació de Grau 

Orientació 
Acadèmica 

Març 2017 

GTS5.2 

Malgrat  les  diferents  accions  que  es  duen  a 
terme,  no  es  disposa  de  suficient  informació 
sobre  el  grau  de  satisfacció  dels  alumnes  amb 
l’orientació acadèmica dels estudiants 

Revisar  les  enquestes  de  satisfacció  global  dels 
estudiants  per  millorar  la  informació  sobre 
aquesta qüestió. 

Coordinació 
d’Estudis 

Responsable Serveis 
Qualitat 

Març 2017 

Estàndard 6. Qualitat dels Resultats dels Programes Formatius 

GTS6.1 

Malgrat l’increment en la matricula de nous 
estudiants dels dos darrers cursos, s’evidencia 
un augment en el nombre d’abandonament 
inicial dels estudiants  

Cal analitzar en profunditat les causes d’aquest 
abandonament, principalment associat a la 
matricula de les darreres assignacions. 

Coordinació 
d’Estudis 

Serveis de Marketing 

Març 2017 

122  Autoinforme procés acreditació EUHT CETT‐UB.21‐oct‐16 

 



  AUTOINFORME D’ACREDITACIÓ 
 

GTS6.2 
En les enquestes del professorat, aquests 
manifest haver detectat una certa desmotivació 
i manca d’interès dels estudiants. 

Identificar si aquesta motivació es circumscriu a 
un curs determinat i les causes que ho provoquen 
a fi d’articular alguna estratègia de millora 

Coordinació Estudis 

Tutors de Grup 

Juny 2017 

GTS6.3 

En les mateixes enquestes del professorat, 
s’evidencia que no s’ha treballat en profunditat 
les possibilitats d’accés a la informació que 
proporciona el conveni amb el CRAI UB 

Fer una proposta de pla de treball continuat al 
llarg del curs, i incorporar aquesta nova 
possibilitat en el procediment d’acolliment de 
nou professorat 

Direcció EUH CETT‐
UB 

Responsable Servei 
de Centre de 
Recursos 

Juny 2017 

GTS6.4 

En línees generals en tot el procés d’implantació 
de les pautes de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior, es posa de manifest una dificultat per 
a l’aplicació de metodologies d’aprenentatge de 
les competències transversals 

A partir de la prova pilot duta a terme en el curs 
2015‐16 amb els estudiants de primer curs, es 
considera la possibilitat d’articular alguna 
metodologia similar pels estudiants de quart curs. 

Coordinació 
d’Estudis 

Juny 2017 
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4.1.3.3. Propostes de Millora de Formació de Nivell de Màster 

Codi  Problema detectat  Proposta millora  Responsable  Termini 

Estàndard 4. Adequació del Professorat al Programa Formatiu 

MS4.1 

En la gestió operativa de la informació sobre el 
procés de sol∙licituds d’accés dels nous 
estudiants de Màster, al procedir la majoria 
d’ells de països estrangers es dificultava i 
retardava excessivament la comunicació i 
resposta. 

Proposar una eina informàtica de gestió a fi 
d’automatitzar el procés d’admissió de màsters 

Responsable del 
Servei de Secretaria 

Març 2017 

MS4.2 

El  nombre  de  TFM  a  tutoritzar  és  elevat  i 
freqüentment  les  temàtiques  triades  són 
coincidents, provocant certa saturació en algun 
professorat tutor. 

Revisar  els  processos  d’assignació  de 
dedicació a la tutorització del professorat que 
participa en la impartició de classes en aquest 
nivell de formació. 

Coordinació de 
Postgraus 

Responsable del TFM 

Maig 2017 
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4.1.3.4. Propostes de Millora de Màster en Innovació en la Gestió Turística 

Codi  Problema detectat  Proposta millora  Responsable  Termini 

Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

MUIGTS1.1 

En  el  procés  de  Verificació  el  procediment  no 
establia  la  necessitat  d’assignar  les 
competències  bàsiques  a  les  matèries  en  el 
disseny de la Titulació 

Fer  l’adequació  de  les  competències  bàsiques  a 
les diferents matèries dins del disseny curricular i 
fer‐ho  constar en  la Memòria Oficial del Màster 
en Innovació en la Gestió Turística. 

Direcció de Formació  Abril 2017 

MUIGTS1.2 

Per algun error en  la  introducció en  l’aplicatiu 
del  sistema,  a  posteriori  al  lliurament  de  la 
memòria  en  document  de  word,  no  es 
contempla l’assignació de la competència CG01 
“parlar  en  públic”  a  cap  de  les matèries  de  la 
titulació. 

Fer  l’assignació  corresponent  en  aquelles 
matèries que garanteixin de  la millor manera el 
treball  d’aquesta  competència,  així  com  a  les 
assignatures que corresponguin 

Direcció de Formació  Abril 2017 

MUIGTS1.3 

Tot  i  que  les  competències  i  resultats 
d’aprenentatge de  la titulació segueixen essent 
vàlids per als objectius del Màster, després dels 
5  anys  d’implantació  s’han  identificat  algunes 
desviacions  en  l’assignació  de  competències 
entre les matèries. 

 Revisar  l’assignació  de  les  competències  a  les 
diferents matèries, cercant millor adequació per 
a  l’assoliment  dels  resultats  d’aprenentatge 
identificats. 

Direcció de Formació  Abril 2017 
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4.1.3.5. Propostes de Millora de Màster en Direcció Hotelera i de Restauració 

Codi  Problema detectat  Proposta millora  Responsable  Termini 

Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

MUDHRS1.1 

Tot  i  que  les  competències  i  resultats 
d’aprenentatge de  la titulació segueixen essent 
vàlids per als objectius del Màster, després dels 
3  anys  d’implantació  s’han  identificat  algunes 
desviacions  en  l’assignació  de  competències 
entre les matèries. 

 Revisar  l’assignació  de  les  competències  a  les 
diferents matèries, cercant millor adequació per 
a  l’assoliment  dels  resultats  d’aprenentatge 
identificats. 

Direcció de Formació  Abril 2017 

Estàndard 4. Adequació del Professorat al Programa Formatiu 

MUDHRS4.1 

El caràcter més professionalitzador d’aquest 
màster dificulta el compliment del rati normatiu 
del nombre de doctors que han d’impartir 
formació. 

Augmentar  en  2,1  professors/es  doctor/es 
equivalents a temps complert. 

A més d’aprofitar  la política de doctorands del 
Centre,  assenyalada  anteriorment,  fer  una 
proposta de full de ruta a mig termini i assignar 
la  docència  de  la  tutorització  dels  TFM  a 
professorat amb la titulació de Doctor. 

Direcció EUHT CETT‐
UB 

Setembre 2018 
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4.1.3.6. Propostes de Millora de Màster en Direcció d’Empreses Turístiques 

Codi  Problema detectat  Proposta millora  Responsable  Termini 

Estàndard 1. Qualitat del Programa Formatiu 

MUDETS1.1 

Després d’haver incorporat algunes modificacions 
en l’especialització de “Sostenibilitat i Gestió de la 
Qualitat”, derivat de la manca de matricula, es 
detecta una desviació en la identificació del nom 
de l’Especialitat. 

Contemplar la viabilitat o no de modificar la 
denominació de l’especialitat corresponent en 
aquest àmbit de coneixement, per a que estigui 
més alienat i es pugui identificar amb els 
aprenentatges associats a partir de la inclusió 
de noves assignatures optatives 

Direcció de Formació

Ordenació 
Acadèmica 

Març 2017 

MUDETS1.2 

El darrer curs l’evolució també conceptual en la 
identificació dels objectius d’aprenentatge 
associats a l’especialitat de “e‐Tourism: Estratègies 
de Marketing i Comercialització on line”. En aquest 
sentit es constata que es requereix una adaptació 
del nom de l’especialitat a l’evolució del concepte 
que en aquest moment té una tendència cap a la 
“digitalització” 

Contemplar la viabilitat o no de modificar la 
denominació de l’especialitat corresponent en 
aquest àmbit de coneixement, per a que estigui 
més alienat amb els requeriments del mercat. 

Direcció de Formació 

Ordenació 
Acadèmica 

Març 2017 

MUDETS1.3

Es detecta un error en la Memòria de Verificació 
en relació al cas de la matèria “Tecnologies de la 
Informació i Comunicació en Turisme” , i en 
concret, a la optativitat associada a les 
especialitzacions de “Direcció d’Esdeveniments” i 
“Sostenibilitat i Gestió de la Qualitat”, tal com s’ha 
assenyalat en el punt 3.1.2. 

Revisar els criteris de l’assoliment de crèdits 
d’aquestes dues especialitats, incorporant el 
requeriment de cursar un nombre de crèdits a 
determinar, de la matèria “Tecnologies de la 
Informació i Comunicació en Turisme”. 

Direcció del Màster  Març 2017 
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MUDETS1.4 

Tot  i  que  les  competències  i  resultats 
d’aprenentatge  de  la  titulació  segueixen  essent 
vàlids per als objectius del Màster, després dels 3 
anys  d’implantació  s’han  identificat  algunes 
desviacions en  l’assignació de competències entre 
les matèries. 

 Revisar  l’assignació  de  les  competències  a  les 
diferents  matèries,  cercant  millor  adequació 
per a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 
identificats. 

Direcció de Formació  Abril 2017 

Estàndard 4. Adequació del Professorat al Programa Formatiu 

MUDETS4.1

El caràcter més professionalitzador d’aquest 
màster dificulta el compliment del rati normatiu 
del nombre de doctors que han d’impartir 
formació. 

Augmentar  en  1,67  professors/es  doctor/es 
equivalents a temps complert. 

A més d’aprofitar  la política de doctorands del 
Centre,  assenyalada  anteriorment,  fer  una 
proposta de full de ruta a mig termini i assignar 
la  docència  de  la  tutorització  dels  TFM  a 
professorat amb la titulació de Doctor. 

Direcció EUHT CETT‐
UB 

Setembre 2018 

 

 


