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1. PRESENTACIÓ 

El CETT és un complex de formació integral en turisme i hoteleria que comprèn l‟Escola 

Universitària d‟Hoteleria i Turisme CETT-UB, la Residència Universitària Internacional Àgora BCN – 

ambdues adscrites a la Universitat de Barcelona-, l‟Escola d‟Hoteleria i Turisme que imparteix 

Cicles Formatius, la Consultoria CETT Consultors, l‟Hotel Alimara –de 4 estrelles-, Viatges Century. 

L‟Escola Universitària d‟Hoteleria i Turisme CETT (EUHT CETT), adscrita a la Universitat de Barcelona, 

és la institució de formació superior del Grup 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 Grup 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 i hoteleria 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.” 

Així el Decret 91/1998, de 31 de març aprova l‟adscripció de l‟Escola Universitària d‟Hoteleria i 

Turisme CETT ( EUHT CETT-UB) a la Universitat de Barcelona. 

L‟EUHT CETT-UB ofereix en l‟actualitat els següents programes formatius: 

Programes de Grau 

Grau en Turisme (a partir del curs 2009-10) 

Aquesta titulació universitària forma professionals especialitzats en la gestió d‟empreses 

turístiques, tant pel que fa a l‟hoteleria i a la restauració, com a les empreses de viatges i les 

relacionades amb el món de l‟oci en general. 

Programes de  Postgrau (Màsters) 

En aquest nivell de formació l‟EUHT CETT-UB realitza programes d‟especialització d‟alt nivell, 

adreçats a graduats de primer i segon cicle universitari, així com a professionals en actiu que 

vulguin 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, ofereix programes de Màster Oficials: 

- Màster Oficial en Direcció d‟Empreses Hoteleres i de Restauració 

- Màster Oficial en Gestió Estratègica d‟Empreses Turístiques 



   Informe Seguiment Grau en Turisme. Curs 09-10 

 

4 

1.1. FITXA IDENTIFICATIVA DE L’ENSENYAMENT DE GRAU EN TURISME 

 

Dades Generals  

Nº de Places 210 

Nº Estudiants de nou accés 160 

Nº Total Matriculats 811 

Graduats al darrer curs 132 

Any en que es va començar a impartir 

l‟ensenyament 
2009 

Nombre total de professorat (segons 

memòria verificada) 
61 

Nombre total de Professorat (que realment 

imparteix docència) 
41 

 

La diferència entre el total de professorat segons memòria verificada i el nombre total de 

professorat es produeix per a la previsió de grups/assignatura realitzada per una banda 

considerant un nombre d‟estudiants d‟accés del 100% de les places oferides, que finalment no 

es compleix, i per l‟altra per les possibles necessitats de grups en l‟adaptació dels estudiants de la 

diplomatura al Grau en Turisme 

Objectius de la Titulació 

Els objectius d‟aquesta titulació es defineixen a partir de les pròpies característiques i condicions 

de l‟evolució de l‟activitat. El context en el que es desenvolupa l‟activitat turística es caracteritza 

pel fer de tenir una ràpida transformació, exigència de qualitat, competitivitat i sostenibilitat a 

més d‟una creixent internacionalització. Es per això que aquest Grau respon als següents 

objectius: 

- Oferir un corpus de formació en el coneixement turístic de caràcter superior que permeti 

entendre i visionar el fenomen del Turisme com la homogeneïtzació de continguts que 

aporten les diverses àrees de coneixement. 

- Respondre a les necessitats de formació existent en el context geogràfic a on s‟ha d‟impartir 

el títol, enfocades a nivells professionals de direcció en organitzacions i empreses turístiques: 

especialment per a perfils de direcció intermèdia i responsables d‟unitats de negoci. 
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- Abordar els aspectes essencials per al desenvolupament competitiu i de qualitat dels futurs 

professionals universitaris en turisme desplegant competències personals i interpersonals dels 

estudiants, necessàries per a exercir la funció de lideratge en projectes i persones, en un 

context complex i canviant, en especial en els àmbits de la internacionalització, sostenibilitat 

i innovació. 

- Crear les condicions per al desenvolupament de línees de recerca turística amb caràcter 

interdisciplinar. 

1.2. SEQÜENCIACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ ACADÈMICA 

L‟estratègia seguida per l‟EUHT CETT-UB en el procés d‟implantació de la nova titulació de Grau 

en Turisme ha estat 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 

s‟ha hagut de dissenyar l‟oferta curricular complerta dels 4 cursos de la Carrera. 

 

 GRAU 

TURISME 

DIPLOMATURA 

PRIMER 206 3 

Alumnes de nou Accés 160 
 

Venen d'adaptació de Diplomatura 46 
 

SEGON 286 1 

Venen d'adaptació de Diplomatura 284 
 

Trasllats Altres Escoles 2 
 

TERCER 97 96 

Venen d'adaptació de Diplomatura 97 
 

QUART 222 
 

Venen d'adaptació de Diplomatura 205 
 

CETT nous adaptats a Grau 17 
 

TOTAL ALUMNES  811 100 

 

En línees generals es pot afirmar que el percentatge d‟alumnes que no s‟han adaptat al Grau ha 

suposat un 12,92 % dels estudiants matriculats, essent un 8,47 % aquells que han preferit acabar 

els seus estudis com a Diplomats en Turisme. 

 



   Informe Seguiment Grau en Turisme. Curs 09-10 

 

6 

1.3.  TRACTAMENT DE LES RECOMANACIONS 

Data del Document Oficial d’ANECA:  Expedient nº 387/2008 

Recomanació Accions Realitzades 

CRITERI 5: Planificació dels Ensenyaments  

Les activitats formatives haurien de guardar 

relació amb les competències especificades 

per al mòdul o matèria corresponent. 

S‟indiquen d‟una forma genèrica les diferents 

tipologies d‟activitats formatives que es 

desenvoluparan el que dificulta poder 

apreciar la seva relació amb els competències 

S‟han realitzat les següents accions: 

1. En el disseny de cada pla docent 

d‟assignatura s‟han introduït quins 

components de cada competència son 

treballats amb els corresponents objectius 

d‟aprenentatge que les desenvolupen: 

coneixements, habilitats i actituds i valors. 

Aquest ha estat un pas previ per a la 

posterior assignació de les activitats 

formatives idònies.  

2. S‟ha iniciat una prova pilot per al 

desenvolupament i avaluació de les 

competències transversals de la titulació, on 

es consideraran les activitats formatives 

necessàries. 

CRITERI 10: Calendari d’Implantació  

Es recomana establir la taula d‟equivalència o 

adaptació del Diplomat en Turisme al nou 

Grau 

S‟ha definit una taula d‟adaptació que ha 

estat aprovada per la Universitat de Barcelona i 

s‟ha aplicat en el procés d‟adaptació dels 

estudiants en actiu de la Diplomatura en 

Turisme a la nova titulació de Grau.  

 



   Informe Seguiment Grau en Turisme. Curs 09-10 

 

7 

 

2. INFORMACIÓ PUBLICADA 

En quant a la gestió de la informació que ha de ser de consulta pública, des de l‟EUHT CETT-UB 

s‟estableix dos nivells de comunicació: 

- Una comunicació més de tipus general focalitzada en la informació als nous 

estudiants i a la societat (Web del Centre) 

- Una comunicació de caire específic destinat a la comunitat del centre (Web 

de l‟Ensenyament) 

2.1.  WEB DEL CENTRE 

L‟EUHT CETT-UB publica en el seu web: www.cett.es , tota aquella informació de caràcter bàsic 

relacionada amb el desenvolupament operatiu del programa formatiu, conjuntament amb els 

seus indicadors relacionats. Aquesta informació segueix els criteris general d‟estructura i 

continguts unificats per a totes les titulacions de la UB 

La informació pública s‟ha estructurat segons els grups d‟interès a qui va dirigida. 

Futurs Estudiants 

Informació descriptiva general, breu i sintètica amb referents per a poder demanar informació: 

http://www.cett.es/estudisdegrau/html/cat/index.html 

Alumnes de Nou Accés 

Informació puntual que necessiten per iniciar el procés de matricula i les classes: 

http://www.cett.es/estudisdegrau/html/cast/acceestu.html 

Societat 

Informació adreçada a les empreses i institucions d‟àmbit acadèmic i professional i altres 

organismes i/o persones. 

En aquest moment l‟EUHT CETT-UB es troba en un procés de revisió i implantació d‟una nova 

pàgina web, a fi de permetre configurar també un nou espai per a la comunicació social de les 

dades de referència que puguin ésser necessaris per a la seva difusió. 

El procés actual inclou la reflexió i anàlisi de quins són els  indicadors més adients i de quina 

manera cal fer-los públics. 

http://www.cett.es/
http://www.cett.es/estudisdegrau/html/cat/index.html
http://www.cett.es/estudisdegrau/html/cast/acceestu.html
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2.2. WEB DE L’ENSENYAMENT 

Informació pública sobre el desenvolupament operatiu del programa formatiu de la titulació de 

Grau en Turisme 

Descripció General de l’Ensenyament 

Admissió i orientació als estudiants, competències i objectius d‟aprenentatge de l‟ensenyament, 

professorat, estructura curricular. 

http://www.cett.es/estudisdegrau/html/cat/index.html 

Informació Relativa a les Assignatures : Pla Docent 

http://www.cett.es/estudisdegrau/html/cat/index.html 

Alumnes de l’Ensenyament 

Informació més pràctica per al seguiment diari dels seus estudis i sobre tots els tràmits que puguin 

necessitar: 

http://www.cett.es/infogt/ 

Mecanismes de Participació dels Estudiants en el Sistema d’Assegurament de la Qualitat de 

l’Ensenyament 

Els estudiants participen a dos nivells en el seguiment de la garantía de qualitat de 

l‟ensenyament: 

- Per una banda, de forma periòdica amb el Cap d‟Estudis del Grau en Turisme, 

es reuneix amb els representats de cada grup de la titulació, a fi de copsar les 

seves inquietuds i per a fer el seguiment del curs. 

- Per altra banda es realitza una avaluació de la docència a partir de les 

enquestes d‟opinió. Aquest procés es realitza poc abans de finalitzar 

l‟assignatura i els seu resultat es analitzat per la direcció i compartit amb el 

professor.  

El centre disposa de procediments específics a on es detalla el funcionament 

d‟aquests procesos i les responsabilitats associades. Aquests procediments 

formen part del sistema propi de qualitat certificat per AENOR i també en 

funció dels requeriments del nou sistema de qualitat de l‟AUDIT. 

 

Mecanismes de defensa de l’estudiant, información sobre els procediments d’atenció de 

queixes, reclamacions i suggeriments. 

L‟EUHT CETT-UB disposa de mecanismes per a recollir, tractar i analitzar els suggeriments, queixes i 

opinions dels diferents agents d‟interès de la titulació, així com per a incorporar aquesta 

http://www.cett.es/estudisdegrau/html/cat/index.html
http://www.cett.es/estudisdegrau/html/cat/index.html
http://www.cett.es/infogt/
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informació en la presa de decisions per a la millora de la qualitat del programa formatiu, els 

servies, les instal·lacions, etc. 

En el nostre centre s‟han definit i implantat els procediments específics per a la recollida i anàlisi 

de queixes i reclamacions. 

Aquest procés està integrat dins del Sistema de Gestió de la Qualitat del Centre, certificat per la 

ISO 9001, a més en el nou disseny del sistema de qualitat de l‟AUDIT. 

Aquest procediment està implantat de manera que qualsevol estudiant pot realitzar els seus 

suggeriment o queixes a través de la Recepció del Centre, el tutor assignat, a través de 

qualsevol professor, o directament dirigint-se a la Direcció de l‟Escola. 

En tots els casos, es registra la seva recepció, es procedeix al seu anàlisi i a l‟emissió d‟una 

resolució per a cadascuna de les reclamacions i queixes rebudes. 

A més d‟aquesta processos, es recullen també els suggeriments i queixes de tota la comunitat de 

l‟EUHT CETT_UB. 

El Departament de Qualitat s‟encarrega del seguiment, resolució de les queixes i reclamacions, 

assegurant el tractament de al següent informació: 

 Determinació de la naturalesa de les incidències tractades (docència, professors...) 

 Determinació del responsable de la gestió i anàlisi de cadascuna de els incidències i 

enviament per a la seva solució 

 Realització dels anàlisis globals necessaris a fi d‟establir accions que evitin la repetició de 

les mateixes (en el cas d‟insatisfaccions) 

2.3.  SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PUBLICADA 

La posada en marxa del Sistema d‟Assegurament de la Qualitat introdueix els mecanismes per 

assegurar que la informació disponible sigui correcta i s‟actualitzi amb la freqüència adequada. 

A tal efecte a tots els apartats del web s‟indica la data de la darrera actualització. 
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3. ANÀLISI VALORATIU DE L’ENSENYAMENT 

El CETT està implicat en el procés de la millora de la qualitat des de l‟any 2002 en que inicià el 

procés d‟implantació del sistema de Gestió de la Qualitat segons les directives de la norma 

institucional ISO 9001:2000, incorporant una normalització en el disseny, seguiment i millora dels 

processos de gestió vinculats a la formació dels seus estudiants. 

En aquest sentit cal tenir present la trajectòria del Centre en la definició i anàlisi d‟indicadors dels 

processos clau de la institució i el compliment dels objectius marcats, adaptant els requeriments 

de la norma a la singularitat de l‟activitat educativa pròpia del nostre Centre. 

En aquest moment l‟Escola Universitària d‟Hoteleria CETT-UB està immersa en el procés de revisió 

del sistema i adaptant-lo als protocols que presenta el Sistema de Qualitat AUDIT amb la 

redefinició dels procediments, actualització d‟indicadors.... 

A través del Comitè de Qualitat de l‟EUHT CETT-UB, s‟ha re elaborat el mapa de processos del 

centre, cosa que ha permès identificar i classificar cada un dels processos clau que intervenen 

en el programa formatiu de l‟ensenyament. 
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Una de les tasques que està duent a terme aquest Comitè és desplegar el Sistema 

d‟Assegurament de la Qualitat a través del mapa de processos i els seus procediments associats. 

D‟aquesta manera des del centre s‟està reflexionant sobre qui i com s‟ha de fer la tasca de 

planificació i avaluació dels diversos processos. 

El nostre ensenyament s‟ha iniciat en el curs 2009-10 i donat que la majoria dels estudiants que 

cursaven la Diplomatura en Turisme han optat per el procés d‟adaptació, cal remarcar que en 

quant al seguiment dels processos s‟ha tingut en compte aquesta circumstància i s‟ha optat per 

a fer un seguiment més exhaustiu dels següents processos: 

- Planificació de la Formació 

- Captació i matriculació dels estudiants 

- Impartició de la Formació 

- Seguiment dels resultats 

 

3.1.  DADES SOBRE L’ACCÉS I MATRICULA  

Indicadors Captació, Admissió i Matriculació  

Demanda en 1a. opció 160 

Nota de Tall 5 

Nota Quintil 7,28 

Nota mitjana d‟accés 6,13 

Estudiants a temps complet 158 

Demanda Total 246 

Taxa de Matriculació 65% 

 

Perfil d’Ingrés Recomanat 

Segons el que determina la memòria verificada, les recomanacions en quant al perfil d‟ingrés 

recomanat pels futurs estudiants es concreta en els següents aspectes: 
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- Tenir un bon nivell d‟idiomes, coneixement fonamental per als estudis de turisme 

- Coneixements bàsics de geografia, economia, psicologia i matemàtiques 

- Estar disposat a treballar en un sector dinàmic, a on es valoren la iniciativa pròpia 

- Bona aptitud per al tracte amb la gent. 

- Capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes. 

El perfil d‟ingrés de l‟alumne s‟adapta bastant al perfil planificat per als següents motius: 

- Més del 80% dels alumnes accedeixen amb coneixements de la llengua anglesa 

a nivell de A2-B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). 

- Aproximadament un 25 % dels alumnes tenen coneixements d‟iniciació d‟una 

quarta llengua. 

- Respecte a les actituds dels alumnes relacionades amb la capacitat per al tracte 

amb el client, aquestes són considerades  com a prou acceptables.  

- Com aspecte no del tot satisfactori, en destaca els coneixements escassos de 

geografia. 

Informació sobre el nivell de la demanda i matriculació dels estudiants 

T OT A L T OT A L % M A T R IC

A SSIGN A T S M A T R IC UL A SSIGN A T S

M atrí cula  1a. P referència , 

reclamacio ns i renúncies
160 125 78,13% -24,17% -25,60%

M atrí cula 2na. A ssignació , 

reclamacio ns i renúncies
44 11 25,00% 18,92% 0,00%

M atrí cula 1a. R eassignació  

preinscripció  Juny
2 2 100,00% 0,00% 100,00%

M atrí cula preinscripció  setembre, 

reclamacio ns i renúncies
33 21 63,64% 26,92% -8,70%

M atrí cula 1era reassignació  setembre 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

M atrí cula Inici matricula lliure                             

1a.  R eassignació  Setembre
1 1 100,00% -50,00% -50,00%

240 160 66,67% -13,04% -21,95%

T OT A L 160

% increment 

assignació  

respecte 

curs anterio r

% increment 

matriculació  

respecte 

curs anterio r
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Distribució de la matriculació en funció de les Vies d’Accés 

En quant a les vies d‟accés que configuren la distribució d‟aquesta demanda, trobem que els 

estudiants: 

58,75%

1,25%

0,00%

15,63%

21,25%

1,25%

0,00%

1,88%

VIA 0. Batxillerat + PAAUU

VIA 1. Estrangers

VIA 2. Titulats

VIA 7. Estudis Universitaris Iniciats 
+ PAAUU

VIA 4. Cicles Formatius + FP II

VIA 8. Estudis universitaris iniciats 
+ cicles 

VIA 5. COU

VIA 9. Proves Majors de 25 anys.

 

Distribució en funció de la Branca d’Estudi de procedència 

Segons la branca d‟estudi cursada al Batxillerat: 

En quant al perfil de l‟estudiant de Grau en Turisme en funció de la seva via d‟accés i la branca 

d‟estudi desenvolupat durant el batxillerat la distribució és la següent: 

7,4%
7,4%

18,9%

64,2%

2,1%

Via 0 - PAU + Batxillerat Logse

Branca 1  - Científic -
tècnica

Branca 2 - Salut

Branca 3 - Humanitats

Branca 4 - Ciències Socials 

Branca 5 - Arts 

 

2,9%

17,1%

17,1%

2,9%

2,9%2,9%

11,4%

20,0%

22,9%

Via 4 - Cicles Formatius

Secretariat

Restauració

Gestió Comercial i 
Màrqueting

Educació infantil 

Administració de Sistemes 
Informàtics 

Animació Turística

Allotjament

Agències de Viatges

Informació i 
Comercialització Turística 
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Si atenem al perfil dels estudiants en funció de la branca en la que han desenvolupat els seus 

estudis previs a l‟accés a la titulació de Grau en Turisme, podem destacar que aquells alumnes 

que procedeixen el Batxillerat en la seva majoria (83,1 %) han cursat les branques d‟Humanitats o 

Ciències Socials, que serien aquelles que més caracteritzen el currículum d‟aquesta titulació 

universitària. 

Per altra banda, i en referència a aquells que provenen d‟estudis de Cicles Formatius de Grau 

Superior, més de la meitat (57,2 %) han cursat un Cicle de la Família d‟Hoteleria i Turisme, el que 

garanteix una adequada continuïtat en l‟aprenentatge d‟aquest perfil d‟estudiants. 

3.2. PLANS DOCENTS 

Indicadors Planificació i Gestió Docent  

Publicació plans docents ------ 

Assignatures amb pla docent publicat 100% 

Assignatures de Grau amb menys de 10 

estudiants 
3 

Estudiants repetidors per assignatura 21,80% 

 

Assignatures de Grau amb menys de 10 estudiants: 

En referència al nivell d‟ocupació dels grups de les assignatures ofertes en la titulació de Grau, 

cal fer especial esment de la dificultat en la previsió i disseny de l‟oferta dels grups necessaris per 

al primer any d‟ impartició de la totalitat dels cursos de la nova carrera. 

Aquesta circumstància suposà fer anàlisi previs a fi de detectar la necessitat de planificar un 

nombre major de grups en determinades assignatures que, pel contrari quedava minvat en el 

cas d‟altres que, per qüestions de reconeixements, no calia preveure la demanda que tindria en 

condicions normals. 

No obstant això la distribució de la mitjana dels grups en funció de la tipologia de les assignatures 

ha estat la següent: 
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Nº Grups (2) 

Mitjana 
Alumnes/Grup 

Rang 1 

FORMACIÓ BÀSICA 59 47 48 

OBLIGATÒRIES 26 46,3 54 

BLOC CONFIGURADOR 22 36,4 65 

OPTATIVES 8 29,2 31 

IDIOMES 31 18,2 25 

PROJECTE FINAL GRAU 
   

Total 87 64,1 
 

 

 

En quant a les assignatures d‟idiomes, malgrat són assignatures obligatòries, aquestes s‟han 

segmentat apart, donat que el nombre d‟estudiants d‟aquests grups distorsiona la mitjana. En el 

cas de les assignatures optatives d‟idiomes, aquestes s‟han considerat com a optatives, ja que el 

nombre d‟estudiants en aquest cas no ha de distorsionar la mitjana. 

En aquest sentit cal considerar que hi ha 3 assignatures en el conjunt de la titulació que no han 

arribat als 10 estudiants: 3 grups corresponents a assignatures d‟idiomes i l‟assignatura optativa 

del torn de tarda de “Destinacions Turístiques” que per qüestions del procés d‟adaptació la 

majoria d‟estudiants tenien ja reconeguda per la titulació anterior cursada. 

Estudiants repetidors per assignatura 

En aquest punt es fa l‟anàlisi sobre el nombre d'estudiants repetidors respecte del nombre total 

de matriculats, diferenciant primera, segona, tercera i successives matrícules: 

Indicadors Planificació i Gestió Docent  

Primera matricula 98,60% 

Segona  1,40% 

Tenint en compte la particularitat de l‟any d‟implantació de la nova titulació, cal tenir present 

que la totalitat de les assignatures del currículum de Grau en Turisme, s‟impartien per primera 

vegada en el curs acadèmic 2009-10, el que implica que no es pugui donar la matricula 

d‟assignatura repetida. 

                                                      

1 RANG: Diferència entre el nº d'alumnes del grup més nombrós i del menys nombrós (no es comptabilitzen els grups d’idiomes, per 

ser habitualment grups amb menys matriculació. També es discriminen els pràcticum i PFC) 



 

 

 

 

   Informe Seguiment Grau en Turisme.  EUHT CETT-UB. Curs 09-10 

 

17 

Cal fer esment però d‟una particularitat respecte en aquest 1,40% de segona matricula 

reflectida en el quadre presentat, donat que l‟EUHT CETT-UB va obtenir la validació positiva de la 

Comissió Acadèmica del Consell de Govern de la UB per a que, aquells estudiants que a l‟inici 

del curs haguessin matriculat la totalitat dels crèdits per acabar els seus estudis poguessin, de 

forma extraordinària, matricular en el segon semestre alguna de les assignatures que no 

haguessin pogut superar durant el primer semestre, mirant de facilitar així la seva graduació en 

l‟etapa final dels seus estudis. 

3.3. SATISFACCIÓ DE L’ALUMNAT AMB L’ACCIÓ DOCENT I LA PLANIFICACIÓ D’ASSIGNATURES 

El Sistema de Qualitat de l‟EUHT CETT-UB contempla tres moments al llarg del curs a fi de recollir 

evidències sobre el grau de satisfacció de l‟estudiant a dos nivells: 

- L‟actuació docent 

- La planificació d‟assignatures i dels serveis oferts pel Centre. 

En aquest sentit, abans de finalitzar cadascun del semestre del curs, el Servei de Qualitat del 

Centre s‟encarrega de gestionar l‟enquestació a tots els estudiants sobre cadascuna de les 

assignatures que s‟imparteixen durant aquell semestre i de la tabulació de les mateixes. 

Nivell de satisfacció sobre l’actuació docent 

La informació recollida en aquestes enquestes es centra principalment amb el desenvolupament 

i acció docent de cadascuna de les assignatures, disposant tanmateix d‟un espai de preguntes 

obertes per a que l‟estudiant pugui complementar la seva opinió. 

Els resultats d‟aquesta consulta són lliurats en primera instància al professor de l‟assignatura, al 

Responsable del Bloc Temàtic i al Cap d‟Estudis a fi de fer l‟anàlisi corresponent. 

En aquest sentit, i respecte a les dades sobre l‟actuació docent del professorat del Centre la 

informació recollida respon als resultats següents, considerant que el índex de persones 

enquestades suposà el 63,69% i el 48,06% dels estudiants matriculats en el primer i segon semestre 

respectivament: 
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A la vista de les dades presentades, que es mostren segons l‟evolució d‟aquest indicador en els 

darrers anys, és interessant destacar que la valoració del quadre docent de la titulació de nivell 

de grau de l‟EUHT CETT-UB mereix un reconeixement de “notable” per part dels estudiants, 

qualificació que no s‟ha vist alterada en aquest procés d‟adaptació a la nova titulació de grau 

en que els docents han hagut de fer un esforç suplementari en el disseny i impartició de noves 

assignatures en la seva totalitat. 

Estudi del Grau de Satisfacció dels Estudiants 

Abans de la finalització del segon semestre del curs, es passen unes enquestes al conjunt dels 

estudiants de la titulació de Grau per a la valoració global dels estudis i el grau de satisfacció de 

l‟atenció i serveis rebuts per part del Centre, dades QUE són analitzades pel Cap d‟Estudis i 

presentades al resta de la Comunitat Universitària en el Claustre de tancament del curs. 

En aquesta ocasió el total d‟estudiants que participen en aquesta valoració ha estat d‟un 42,5 % 

Les valoracions obtingudes en cada un dels cursos són les següents: 
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Val a dir que, malgrat es manté la mateixa proporció en el grau de satisfacció segons el curs 

dels enquestats, la valoració respecte a la titulació de Grau és lleugerament inferior que la 

darrera valoració de la Diplomatura en Turisme. Es important destacar però que cal llegir 

aquestes dades de forma molt particular donada l‟excepcionalitat d‟aquest curs amb tot el 

procés d‟adaptació. 

Un altre dels elements que es consulta als estudiants és si tornarien a estudiant la Carrera de Turisme, i 

en el quadre adjunt es mostren les dades en funció de cadascun dels cursos, element a considerar ja 

que habitualment es produeix una evolució en les percepcions dels estudiants al llarg dels estudis. 
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En línees generals es posa de manifest que hi ha un grau de satisfacció per la titulació triada, 

malgrat destacar en aquest curs acadèmic un cert desencantament per la carrera en els 

estudiants del darrer curs, possiblement influenciat per l‟actual conjuntura econòmica, així com 

per ésser el col·lectiu a qui s‟ha incrementat en un curs acadèmic la finalització dels seus estudis, 

el que pot portar implícit un cert cansament. 

Per altra banda i lligat amb aquest ítem es demana als estudiants sobre la seva opinió de tornar 

a estudiar al CETT, i les dades recollides es reflecteixen en el quadre adjunt: 
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En línees generals la meitat dels estudiants tornarien a estudiar al Centre i un 25% dubtarien de 

fer-ho. Aquestes dades es veuen possiblement condicionades per la informació corresponent als 

estudiants del 4rt. Any de carrera que, tal i com s‟ha comentat en el paràgraf anterior han estat 

potser el col·lectiu amb més impacte dins del procés d‟adaptació. 
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3.4. RENDIMENT ACADÈMIC 

El Sistema de Qualitat de l‟EUHT CETT-UB estableix dos nivells de seguiment del grau 

d‟acompliment de les assignatures: 

o Taxa d‟èxit: associada al nombre d‟estudiants que superen una assignatura en funció 

del nombre que s‟ha presentat a avaluació 

o Taxa de rendiment: nombre d‟estudiants que superen una assignatura en funció del 

nombre d‟estudiants matriculats en aquella matèria. 

La recollida d‟informació i anàlisi també es fa a dos nivells, en funció de cadascun dels 

semestres i en el total al final del curs de forma conjunta com a nivell d‟anàlisi del grau 

d‟assoliment dels objectius inicialment proposats. 

A continuació es presenten els quadre que responen en aquesta informació respecte als 

resultats obtinguts durant el curs acadèmic 2009-10: 
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Primer  Semestre 

    

TAXA ÈXIT TAXA RENDIMENT 

CURS DESCRIPCIO CRD. 
%  

PRESENTATS 

% 
APROVATS 

PRE 

% 
SUSPESOS 

PRE 

% 
APROVATS 

MAT 

% 
SUSPESOS 

MAT 

1 061101  Comptabilitat 6 75,00% 75,21% 24,79% 56,41% 43,59% 

1 061102  Dret turístic 6 96,23% 94,12% 5,88% 90,57% 9,43% 

1 061103  Economia turíst 6 89,66% 69,23% 30,77% 62,07% 37,93% 

1 061104  Geografia turis 6 89,52% 84,04% 15,96% 75,24% 24,76% 

1 061105  Bases investig turis 6 76,61% 57,89% 42,11% 44,35% 55,65% 

1 061106  Turism i patrimoni 6 87,39% 59,28% 40,72% 51,80% 48,20% 

1 061208  Intr especialit hot-tur 6 90,30% 71,81% 28,19% 64,85% 35,15% 

1 061209  Turisme global 9 59,26% 87,50% 12,50% 51,85% 48,15% 

2 062110  Gest. econ-fin 6 86,52% 88,44% 11,56% 76,52% 23,48% 

2 062111  Invest. mercats 6 83,33% 81,54% 18,46% 67,95% 32,05% 

2 062112  Mkt. estrategic i oper 6 96,43% 86,77% 13,23% 83,67% 16,33% 

2 062113  Política turíst 6 93,65% 93,57% 6,43% 87,63% 12,37% 

2 062215  Mobilitat turís 6 90,18% 94,94% 5,06% 85,61% 14,39% 

2 062300  Practicum I 9 85,71% 100,00% 0,00% 85,71% 14,29% 

3 
063216  Comercia i comunic 
turis 

6 100,00% 84,00% 16,00% 84,00% 16,00% 

3 063300  Practicum II 9 80,00% 100,00% 0,00% 80,00% 20,00% 

3 063401  Gest. allotjament 6 100,00% 65,00% 35,00% 65,00% 35,00% 

3 063402  Gest. restauració 6 90,91% 100,00% 0,00% 90,91% 9,09% 

3 063403  Organit. Hotelera 3 91,67% 90,91% 9,09% 83,33% 16,67% 

3 063404  Revenue manag 3 98,31% 86,21% 13,79% 84,75% 15,25% 

3 063501  Creac. prod. tur-cult 3 96,69% 92,31% 7,69% 89,26% 10,74% 

3 063502  Empr. serv. tur 6 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

3 063503  Planif. turíst 6 93,55% 100,00% 0,00% 93,55% 6,45% 

4 064218  Competen. direc 6 97,07% 88,79% 11,21% 86,19% 13,81% 

4 064900  PFC 30 91,11% 100,00% 0,00% 91,11% 8,89% 

4 064601  Disseny i web 3 78,95% 93,33% 6,67% 73,68% 26,32% 

4 064602  Org congres i esdev 3 91,53% 100,00% 0,00% 91,53% 8,47% 

4 064605  Turisme urbà 3 98,15% 100,00% 0,00% 98,15% 1,85% 

        

 

TOTAL 

  
87,32% 12,68% 78,42% 21,58% 

 

El Sistema de Qualitat de l‟EUHT CETT-UB estableix que contemplar com una incidència quan 

alguna assignatura tingui una desviació superior al 30% respecte a la taxa d‟èxit mitjana de la 

titulació, en aquest sentit durant aquest semestre no hi ha cap incidència a destacar i 

únicament assenyalaríem com a comportament una mica més diferenciat aquelles assignatures 

que superen en un 20% aquesta distància respecte a la mitjana: 

- Bases de la Investigació Turística 

- Turisme i Patrimoni 
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- Gestió d‟Allotjament  

Gràfiques Taxa d’Èxit i Taxa de Rendiment 

Es presenten les gràfiques següents considerant l‟especificitat de l‟any d‟adaptació que suposa 

el present curs acadèmic i per tant es contempla el fet de separar les assignatures del primer 

curs de la resta de cursos donat que el primer curs ve condicionat per la normalitat que 

comporten els alumnes de nou accés. 
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Segon Semestre 

    

TAXA ÈXIT TAXA RENDIMENT 

CURS DESCRIPCIO CRD. 
%  

PRESENTATS 

% 
APROVATS 

PRE 

% 
SUSPESOS 

PRE 

% 
APROVATS 

MAT 

% 
SUSPESOS 

MAT 

1 061101  Comptabilitat 6 75,00% 63,10% 36,90% 47,32% 52,68% 

1 061102  Dret turístic 6 76,43% 85,05% 14,95% 65,00% 35,00% 

1 061103  Economia turíst 6 83,05% 100,00% 0,00% 83,05% 16,95% 

1 061104  Geografia turis 6 77,88% 60,23% 39,77% 46,90% 53,10% 

1 061105  Bases investig turis 6 86,14% 72,41% 27,59% 62,38% 37,62% 

1 061106  Turism i patrimoni 6 90,74% 81,63% 18,37% 74,07% 25,93% 

1 061208  Intr especialit hot-tur 6 65,38% 70,59% 29,41% 46,15% 53,85% 

1 061209  Turisme global 9 84,78% 94,02% 5,98% 79,71% 20,29% 

1 061207  Anglès I 9 82,76% 94,23% 5,77% 77,98% 22,02% 

2 062110  Gest. econ-fin 6 86,52% 92,62% 7,38% 80,14% 19,86% 

2 062111  Invest. mercats 6 69,84% 81,82% 18,18% 57,14% 42,86% 

2 062112  Mkt. estrategic i oper 6 88,89% 84,09% 15,91% 74,75% 25,25% 

2 062113  Política turíst 6 91,39% 91,93% 8,07% 84,02% 15,98% 

2 062214  Anal. destinac turis 6 78,13% 60,00% 40,00% 46,88% 53,13% 

2 062215  Mobilitat turís 6 92,17% 94,34% 5,66% 86,96% 13,04% 

2 062300  Practicum I 9 55,26% 98,41% 1,59% 54,39% 45,61% 

2 062207  Anglès II 9 91,43% 97,50% 2,50% 89,14% 10,86% 

2 062208  Segona llengua 6 83,33% 94,78% 5,22% 78,99% 21,01% 

3 063216  Comercia i comunic turis 6 90,00% 97,22% 2,78% 87,50% 12,50% 

3 063217  Org. empreses i gest pers 6 78,57% 68,18% 31,82% 53,57% 46,43% 

3 063300  Practicum II 9 59,29% 98,80% 1,20% 58,57% 41,43% 

3 063401  Gest. allotjament 6 82,76% 95,83% 4,17% 79,31% 20,69% 

3 063404  Revenue manag 3 97,62% 71,54% 28,46% 69,84% 30,16% 

3 063501  Creac. prod. tur-cult 3 96,36% 72,64% 27,36% 70,00% 30,00% 

3 063503  Planif. turíst 6 94,12% 100,00% 0,00% 94,12% 5,88% 

3 063504  Destinac. turís 3 57,14% 100,00% 0,00% 57,14% 42,86% 

3 063207  Anglès III 9 86,27% 100,00% 0,00% 86,27% 13,73% 

4 064218  Competen. direc 6 95,97% 76,47% 23,53% 73,39% 26,61% 

4 064405  Dir. estr i fin 6 94,74% 85,19% 14,81% 80,70% 19,30% 

4 064900  PFC 30 58,49% 100,00% 0,00% 58,49% 41,50% 

4 064414  Int. hosp manag 3 82,00% 95,12% 4,88% 78,00% 22,00% 

4 064505  Gest. proj tur 6 91,84% 93,33% 6,67% 85,71% 14,29% 

4 064532  Intermed turíst 3 85,37% 97,14% 2,86% 82,93% 17,07% 

4 064605  Turisme urbà 3 88,24% 100,00% 0,00% 88,24% 11,76% 

        
 

TOTAL 
  

87,30% 12,70% 71,73% 28,27% 

 

En el cas del 2n. Semestre tampoc hi ha cap assignatura que estigui per sota del 30% de 

desviació respecte a la taxa d‟èxit mitjana de la titulació i per tant no hi ha cap incidència a 

destacar en aquest aspecte. No obstant hi ha tres assignatures que superen en un 20% la 

distancia en l‟assoliment de l‟èxit respecte a la mitjana, diferents de les observades en el primer 

semestre i que cal tenir present per  a seguir la seva evolució: 
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- Comptabilitat 

- Geografia Turística 

- Anàlisi de destinacions turístiques. 

-  

Gràfiques Taxa d’Èxit i Taxa de Rendiment 

ASSIGNATURES PRIMER CURS 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

06
11

01
  C

om
pt

ab
ili

ta
t

06
11

02
  D

re
t t

ur
ís

tic

06
11

03
  E

co
no

m
ia

 tu
rí

st

06
11

04
  G

eo
gr

af
ia

 tu
ri

s

06
11

05
  B

as
es

 in
ve

st
ig

 t
ur

is

06
11

06
  T

ur
is

m
 i 

pa
tr

im
on

i

06
12

08
  I

nt
r e

sp
ec

ia
lit

 h
ot

-t
ur

06
12

09
  T

ur
is

m
e 

gl
ob

al

06
12

07
  A

ng
lè

s I

Taxa d'èxit Taxa de Rendiment

 



 

 

 

 

   Informe Seguiment Grau en Turisme.  EUHT CETT-UB. Curs 09-10 

 

26 

ASSIGNATURES DE LA RESTA DE CURSOS 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Taxa d'èxit Taxa de rendiment

 

Cal destacar a la vista de les dades presentades que no es pot oblidar que el comportament en 

les taxes de rendiment dels estudiants pot veure‟s afectat pel procés d‟adaptació dels estudis de 

la titulació de Diplomatura a Grau. 

En els gràfics que es presenten en el segon semestre, es veu una desviació entre les taxes d‟èxit i 

rendiment bastant lineal entre els assignatures de primer curs, molt diferent del que s‟observa en 

el cas del resta dels cursos, a on trobem assignatures que tenen diferències notables entre les 

taxes d‟èxit i rendiment. 

A aquest respecte cal fer menció del comportament singular de les assignatures de pràcticum 

que, en aquest cas les diferències entre èxit i rendiment poden venir condicionades per a un 

desajustament entre quan es realitzen les pràctiques i l‟acte administratiu de posar la qualificació 

en acta. 

No obstant cal destacar el cas de “Destinacions Turístiques” a on s‟observa que, d‟una banda la 

totalitat dels estudiants que es presenten a l‟assignatura aconsegueixen superar-la, i d‟altra 

banda hi ha tot un seguit d‟alumnes que no s‟hi presenta. 

També a assenyalar el comportament dels estudiants amb la realització del Projecte Final de 

Grau, ja que durant el segon semestre hi ha un percentatge significatiu que no l‟ha presentat. 
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Taxa de Rendiment per Assignatura 

CURS CRED. DESCRIPCIO
% 

PRESENTATS

% APROVATS

PRE

% SUSPESOS

PRE

% APROVATS 

MAT

% SUSPESOS 

MAT

Desviació 

Rendiment

1 6 061101  Comptabi l i tat 75,00% 70,15% 29,85% 52,61% 47,39% -23,04%

1 6 061102  Dret turís tic 81,87% 87,97% 12,03% 72,02% 27,98% -3,63%

1 6 061103  Economia  turís t 86,27% 86,36% 13,64% 74,51% 25,49% -1,14%

1 6 061104  Geografia  turis 83,49% 72,53% 27,47% 60,55% 39,45% -15,10%

1 6 061105  Bases  investig turis 82,52% 67,29% 32,71% 55,52% 44,48% -20,13%

1 6 061106  Turism i  patrimoni 89,06% 69,01% 30,99% 61,46% 38,54% -14,19%

1 9 061207  Anglès  I 82,76% 94,23% 5,77% 77,98% 22,02% 2,34%

1 6 061208  Intr especia l i t hot-tur 86,84% 72,12% 27,88% 62,63% 37,37% -13,02%

1 9 061209  Turisme global 81,21% 93,28% 6,72% 75,76% 24,24% 0,11%

2 6 062110  Gest. econ-fin 86,52% 90,03% 9,97% 77,90% 22,10% 2,25%

2 6 062111  Invest. mercats 77,30% 81,65% 18,35% 63,12% 36,88% -12,53%

2 6 062112  Mkt. es trategic i  oper 94,88% 85,97% 14,03% 81,57% 18,43% 5,92%

2 6 062113  Pol ítica  turís t 94,74% 92,59% 7,41% 87,72% 12,28% 12,07%

2 9 062207  Anglès  I I 91,43% 97,50% 2,50% 89,14% 10,86% 13,50%

2 6 062208  Segona l lengua 83,82% 95,10% 4,90% 79,71% 20,29% 4,06%

2 6 062214  Anal . destinac turis 78,13% 60,00% 40,00% 46,88% 53,13% -28,77%

2 6 062215  Mobi l i tat turís 92,60% 94,77% 5,23% 87,76% 12,24% 12,11%

2 9 062300  Practicum I 57,85% 98,57% 1,43% 57,02% 42,98% -18,62%

3 9 063207  Anglès  I I I 86,27% 100,00% 0,00% 86,27% 13,73% 10,63%

3 6 063216  Comercia  i  comunic turis 93,65% 94,92% 5,08% 88,89% 11,11% 13,24%

3 6 063217  Org. empreses  i  gest pers 78,57% 68,18% 31,82% 53,57% 46,43% -22,08%

3 9 063300  Practicum II 60,00% 98,85% 1,15% 59,31% 40,69% -16,34%

3 6 063401  Gest. a l lotjament 94,44% 74,12% 25,88% 70,00% 30,00% -5,65%

3 6 063402  Gest. restauració 90,91% 100,00% 0,00% 90,91% 9,09% 15,26%

3 3 063403  Organit. Hotelera 91,67% 90,91% 9,09% 83,33% 16,67% 7,69%

3 3 063404  Revenue manag 99,57% 78,17% 21,83% 77,83% 22,17% 2,18%

3 3 063501  Creac. prod. tur-cul t 97,72% 82,24% 17,76% 80,37% 19,63% 4,72%

3 6 063502  Empr. serv. tur 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 24,35%

3 6 063503  Plani f. turís t 95,65% 100,00% 0,00% 95,65% 4,35% 20,00%

3 3 063504  Destinac. turís 57,14% 100,00% 0,00% 57,14% 42,86% -18,50%

4 6 064218  Competen. di rec 101,10% 85,82% 14,18% 86,76% 13,24% 11,12%

4 6 064405  Di r. es tr i  fin 93,62% 86,36% 13,64% 80,85% 19,15% 5,20%

4 3 064414  Int. hosp manag 82,00% 95,12% 4,88% 78,00% 22,00% 2,35%

4 6 064505  Gest. proj tur 89,47% 94,12% 5,88% 84,21% 15,79% 8,56%

4 3 064532  Intermed turís t 85,37% 97,14% 2,86% 82,93% 17,07% 7,28%

4 3 064601  Disseny i  web 78,95% 93,33% 6,67% 73,68% 26,32% -1,96%

4 3 064602  Org congres  i  esdev 91,53% 100,00% 0,00% 91,53% 8,47% 15,88%

4 3 064605  Turisme urbà 95,77% 100,00% 0,00% 95,77% 4,23% 20,13%

4 30 064900  PFC 69,38% 100,00% 0,00% 69,38% 30,62% -6,27%

88,42% 11,58% 75,65% 24,35%  

En quant a l‟anàlisi que cal introduir respecte al total del rendiment de les assignatures, el 

Sistema de Qualitat de l‟EUHT CETT-UB contempla el fet de considerar com a una incidència 

quan alguna assignatura té una desviació superior al 20% en el no assoliment dels objectius. En 

aquest sentit en el conjunt de la titulació de Grau en Turisme,  cal tenir present que hi ha quatre 

matèries que presenten una desviació per sobre del 20% respecte a la mitjana total de les 

assignatures de la carrera: 

- Comptabilitat 

-  Bases d‟Investigació Turística 
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- Anàlisi de Destinacions Turístiques 

- Organització d‟Empreses i Gestió de Persones. 

L‟aplicació del sistema condiciona l‟obertura de no confirmats en aquests casos malgrat que 

cal fer esment que la desviació apreciada no es significativa en cap dels 4 casos i es necessari 

considerar que és el primer any d‟implantació de la nova titulació de Grau amb tot el procés 

d‟adaptació dels estudiants a la nova carrera. 

L‟anàlisi de les dades presentades en quant al rendiment total de les assignatures porta a 

incorporar de cara a futur el seguiment també d‟aquelles matèries que, per alguna o altra raó, 

tenen de forma continuada un 100% de taxa de rendiment, donat que possiblement pot ésser 

un indicador de necessitat de millora dels objectius plantejats per aquestes assignatures. 

Altres Indicadors 

Indicadors Resultats  

Taxa Abandonament Inicial 18,75% 

Taxa de Rendiment 75,65% 

 

La taxa d‟abandonament de la titulació es podria considerar positiva respecte a la seva 

comparació amb la mitjana del mateix indicador dels estudis de la Universitat de Barcelona (27%). En 

aquest sentit però hi ha una certa preocupació per a la millora d‟aquest indicador amb voluntat de 

minimitzar-lo en  la mesura del possible de cara a futur. 

En quant a la taxa de rendiment és valorada de forma positiva donat que, de forma comparativa, 

és similar a la resta de titulacions de la UB de les ciències socials. 

 

4. PROPOSTES DE MILLORA 

4.1.  PROPOSTES DE MILLORA DERIVADES DE LA VALORACIÓ DEL DESPLEGAMENT DE LA TITULACIÓ 

Explicar quin tipus de modificacions s‟han presentat o fet i quina millora s‟espera obtenir 

d‟aquesta modificació, indicant si cal incorporar-les a la informació pública de la titulació o no i 

si s‟han sotmès a avaluació abans de ser aplicades. 

 L‟adaptació dels alumnes al Grau ha comportat la creació grups/assignatures que s‟han 

impartit amb diferents tipologies d‟alumnes i amb un seqüència d‟aprenentatge no del 

tot eficaç. La planificació de la impartició de les assignatures del curs 10/11 ha de 

considerar l‟evolució coherent de l‟aprenentatge.  
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 Finalitzar la Incorporació als plans docents de la relació entre les activitats formatives i les 

competències a desenvolupar. 

 La desaparició de la segona convocatòria i la nova normativa de permanència van 

generar tensió entre els alumnes i l‟escola durant el procés d‟adaptació. Cal reforçar les 

comunicacions sobre aquestes qüestions a alumnes i professors per a garantir la seva 

comprensió. 

 Oferir als alumnes una oferta de temàtiques de PFG i tutors assignats que els hi faciliti la 

seva elecció i resposta a les seves motivacions (vinculades a les especialitzacions del 

grau); així com també incrementar l‟oferta de PFG vinculats a l „empresa. 

 La prova pilot d‟impartició d‟una assignatura en llengua anglesa al curs 09/10 ha estat un 

èxit. Com a millora es pretén incrementar aquest tipus d‟ oferta per al curs 10/11. 

4.2. DISSENY, IMPLEMENTACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS DE MILLORA 

La implantació del sistema de qualitat de l‟EUHT CETT-UB està en procés de revisió i adaptació als 

requeriments de l‟AUDIT i en aquest sentit el plantejament realitzat assegura una revisió periòdica 

de tots els processos i una retroalimentació continua del sistema. 

A aquests efectes, tal i com ja s‟ha fet esment, s‟ha creat un Comitè de Qualitat de l‟EUHT CETT-

UB que s‟encarrega de realitzar el seguiment dels indicadors en cada procés a fi de poder 

analitzar i detectar les accions correctives de millora que es consideren necessàries. 

Aquest Comitè està composat per: 

 Director de l‟EUHT CETT-UB 

 Director del Departament de Qualitat 

 Cap d‟Estudis de la titulació de Grau en Turisme 

 Coordinador de la Formació de Màsters 

 Responsable de Gestió Acadèmica i Relacions Internacionals 

 Responsable de Coordinació Docent i Suport Logístic 

 Responsable del Servei de Secretaria del Centre 

 Tres professors 

Amb aquest objectiu, es reuneix en diferents moments del curs coincidint amb els diferents 

processos que es donen al llarg de l‟any acadèmic i, en cadascun d‟ells, es recullen i analitzen 

els indicadors corresponents i que queden especificats en el procediment corresponent. 

Així s‟estableixen els moments següents: 
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- Anàlisi i millora del Procés de Planificació de la Formació i de la Matriculació dels 

Estudiants: 

Aquest constitueix un primer moment d‟anàlisi i que es produeix a partir del moment en que es 

dona per tancat el període de matricula, moment en que es disposa de la informació que 

permet contrastar les previsions en la planificació amb el procés final de la matriculació dels 

estudiants. 

- Anàlisi i millora de la Impartició de la Formació i dels Resultats:  

Aquest anàlisi es produeix en tres moments diferents: al finalitzar cada semestre i abans de la 

realització del Claustre Final de tancament de curs. L‟objectiu d‟aquest procés és realitzar una 

valoració de tots els indicadors que poden donar fer del funcionament del curs en cadascun 

dels períodes a partir de diferents anàlisi: valoració del quadre docent, grau d‟acompliment en 

la impartició de les assignatures, taxes de rendiment, altres incidències... 

4.3. PLA DE SEGUIMENT DE LES MILLORES PROPOSADES 

 

El procés de recollida d‟informació i posterior anàlisi, queda reflectit en un document 

d‟”identificació de Millores”, a fi de ser el punt de partida per a establir possibles accions de 

millora a incorporar de cara a la planificació del curs següent. 

Per al curs 2009-10, l‟anàlisi dels diferents indicadors relacionats en els apartats anteriors es 

tradueix en el següent quadre resum de propostes de millora:  

Acció 

Responsable 

de la 

Implantació 

de la Millora al 

Centre 

Caràcter de la Millora Calendari 

Informació Pública 

    

Captació, Admissió i Matricula Estudiants 

 
Direcció de 

Màrqueting 

Millorar el procés de comunicació als nous 

estudiants, cercant la manera d‟arribar més 

directament als alumnes (visitant els instituts 

fent xerrades sobre el turisme, etc.). 

Curs 2010-11 

Planificació i Gestió Docent 

 Cap d‟Estudis 

Reforçar les comunicacions sobre la 

convocatòria única i la normativa de 

permanència a alumnes i professors per a 

garantir la seva comprensió. 

1r. Semestre 

curs 2010-11 
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Responsable 

TFG 

Oferir als alumnes un llistat de temàtiques de 

TFG i tutors assignats que faciliti la seva 

elecció i resposta a les seves motivacions 

Setembre 

2010 

 Cap d‟Estudis 

Incrementar la oferta d‟assignatures 

optatives impartides en llengua anglesa per 

al curs 10/11. 

Juliol 2010 

 
Responsable 

Relacions 

Internacionals 

Mobilitat Acadèmica Estudiants: Millorar el 

sistema de comunicació per incentivar als  

estudiants i treballar en la implicació del 

professorat. 

1r. Semestre 

2010 

 Cap d‟Estudis 

Planificació Assignatures: revisar-la per al 

curs 10/11 a fi de considerar l‟evolució 

coherent de l‟aprenentatge d‟algunes 

assignatures (exemple: assignatura  

especialitat hoteleria). 

Maig 2010 

Resultats 

    

 

 

 

 

 


