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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 de 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. 

Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques (a partir del curs 2014-15) 

Aquest és el primer grau interuniversitari (UB-UPC) de Ciències Culinàries i Gastronòmiques de 
l’Estat espanyol liderat per dues universitats públiques. Neix de la unió, la voluntat i el 
compromís de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya - 
Barcelona Tech (UPC), mitjançant l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB (centre 
adscrit a la Universitat de Barcelona), el Campus de l’Alimentació de Torribera (UB), on els 
estudis estan adscrits a la Facultat de Farmàcia, l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 
(UPC) i la Fundació Alícia, per oferir la millor formació d’alt nivell que respongui a les 
necessitats del sector de la cuina i la gastronomia, i per impulsar els estudis i la recerca en 
aquests àmbits.  

http://www.esab.upc.edu/
http://www.esab.upc.edu/
http://www.cett.cat/
http://www.ub.edu/campusalimentacio
http://www.alicia.cat/
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Avalat per l’experiència acadèmica i el coneixement expert en alimentació, nutrició i dietètica, 
ciències agroalimentàries, ciències culinàries i gastronomia d’aquests centres referents del 
sector universitari, aquest nou programa de grau compta, a més, amb l’assessorament 
gastronòmic i la col·laboració del reconegut xef català Joan Roca, i la participació en el seu 
disseny i desenvolupament dels cuiners i professionals del sector més rellevants del país, així 
com de la indústria gastronòmica i de l’alimentació.  

 

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 la línia de formació de postgrau, l’EUHT CETT s’ha treballat aquests darrers cursos en el 
redisseny i nova verificació d’altres màsters iniciats en el curs 2007-08 en el àmbit de la 
Direcció Hotelera i d’Empreses Turístiques, a fi d’apropar la oferta de formació a noves 
realitats del sector, i així per al curs 2014-15, les titulacions implantades en aquest nivell 
formatiu són les següents: 

- Màster Universitari en Innovació en la Gestió Turística (Curs 2011-12) 

- Màster Universitari en Direcció Hotelera i de Restauració (Curs 2013-14) 

- Màster Universitari en Direcció d’Empreses Turístiques (Curs 2013-14) 

El present informe de seguiment recull la informació evolutiva de la forma en que s’ha 
procedit al llarg d’aquests darrers anys, a fi de poder fer un anàlisi més complert per a la  
comparació en els resultats assolits. 

Cal assenyalar, a més, que les dades presentades recullen informació de la totalitat dels cursos 
de Grau en Turisme des de la seva implantació al curs 2009-10, tenint la consideració que en 
les dades d’aquell curs acadèmic es poden donar algunes disfuncions donat que en la 
implantació de la nova titulació el Centre va optar per oferir el procés d’adaptació a la totalitat 
d’ estudiants que en aquell moment cursaven la Diplomatura en Turisme. 

També aquesta circumstància comporta el fet que des del primer any d’implantació del Grau 
de Turisme es puguin donar dades sobre la graduació d’estudiants, de tots aquells que varen 
seguir el procés d’adaptació i finalitzar els seus estudis com a nous graduats en turisme, 
donant així resposta a l’apreciació que en aquest sentit s’inclou en el informe d’avaluació de 
seguiment de la titulació referent al curs 2011-12. 
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1.1. FITXA IDENTIFICATIVA DE L’ENSENYAMENT DE GRAU DE TURISME 

Dades Generals GT 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Codi RUCT: 2500521

Any en que es va començar a impartir 

l’ensenyament
2009 2009 2009 2009 2009 2009

Nº de Places 210 210 210 210 220 200

Nº Total Matriculats 811 768 700 675 682 731

Nombre total de crèdits matriculats 47.853 39.747 36.870 38.058 38.388 40.374

Total Estudiants equivalents temps complert 797,55 662,45 614,5 634,3 639,8 672,9

Graduats en el curs acadèmic 133 172 143 130 130 112  

Com es pot observar, les dades del darrer curs segueixen la tendència dels darrers cursos. El 

nombre de graduats es veu afectat per a la reducció d’alumnse de nou accès que va succeir en 

cursos anteriors. 

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. 

- 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. 
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1.2. TRACTAMENT DE LES RECOMANACIONS 

En el quadre que s’adjunta a continuació es recullen el tractament que es va dur a terme 

respecte a les recomanacions incorporades dins del procés de verificació de la titulació de 

Grau 

 

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 

Es van realitzar les següents accions: 

1. En el disseny de cada pla docent d’assignatura 
es van introduir quins components de cada 
competència es treballen 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. Es va proposar iniciar una prova pilot per al 
desenvolupament i avaluació de les 
competències transversals de la titulació, però 
que finalment no es va poder dur a terme. 

3. A fi però d’avançar un pas més en aquesta 
qüestió es planteja com a treball de millora per 
al curs 2014-15 el disseny d’una eina amb 
suport informàtic que ajudi pedagògicament al 
professorat en la correspondència de les 
activitats formatives amb les competències 
identificades per a cada assignatura, així com el 
sistema d’avaluació que se li correspon per a 
garantir la coherència en l’aprenentatge. 

CRITERI 10: Calendari d’Implantació  

Es recomana establir la taula d’equivalència o 
adaptació del Diplomat en Turisme al nou Grau 

Es va definir una taula d’adaptació que va ser 
aprovada per la Universitat de Barcelona i ha estat 
aplicada en el procés d’adaptació dels estudiants 
en actiu de la Diplomatura en Turisme a la nova 
titulació de Grau.  
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Tractament recomanacions segons informes anteriors 

Amb data 29 de novembre de 2013, es recull l’informe d’avaluació del seguiment de la titulació 

de Grau en Turisme realitzat per la Comissió Específica d’Avaluació en l’Àmbit de Ciències 

Socials de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya corresponent al curs 

2011-12, document que recull una sèrie de recomanacions amb vista a una futura acreditació 

d’aquesta titulació i que han estat tractades de la manera següent: 

Recomanació Accions Realitzades  

Informació pública Es van realitzar les següents accions: 

Informació pública 
sobre el 
desenvolupament 
operatiu de 
l’ensenyament 

En referència en aquest apartat es fa constar que es troben a faltar informació 
d’indicadors, que malgrat que en el moment de presentar l’informe 
corresponent eren visibles a la pàgina web, es possible que l’avaluador no hi 
hagués pogut accedir amb la facilitat que seria desitjable. 

En aquest sentit durant aquest temps s’ha estat treballant en la creació d’un 
portal d’ús intern per a la comunitat acadèmica a on es publiquen les dades 
referents als indicadors corresponents als diferents anys d’implantació de la 
titulació, indicadors que també han anat evolucionant al llarg d’aquests anys. 

Cal afegir en aquesta circumstància el fet que des d’aquest darrer any s’ha 
iniciat un procés de redisseny de la pàgina web del centre que per la seva 
complexitat no ha pogut ser encara implantada. 

Disposar de la 
informació pública en 
Català, Castellà i 
Anglès 

Es va proposar un objectiu de millora d’aquest aspecte de cara als propers 
cursos, i així va quedar recollit al final de l’informe corresponent dels curs 
2012-13 

Els continguts 
d’informació pública 
no estan 
suficientment 
actualitzats 

Es van revisar amb cura les pàgines corresponents principalment a la 
informació per als estudiants de nou accés, actualitzant la informació sobretot 
referida a les dates per a la realització dels tràmits corresponents associats a 
l’any de matricula de referència: 

http://www.cett.es/html/cat/gradoenturis_comoaccedalgrado.html#batx 

Informació sobre les 
característiques de 
l’alumnat 

Es va treballar en la millora informàtica per a poder extreure la informació 
sobre la comarca de procedència dels estudiants, i aquesta va estar 
incorporada en IST corresponent  al curs acadèmic 2012-13 

 

Sobre la resta d’Informes de Seguiment presentats no es disposa d’altres propostes d’actuació 

que calgui desenvolupar com a conseqüència d’alguna recomanació realitzada per AQU. 

http://www.cett.es/html/cat/gradoenturis_comoaccedalgrado.html#batx
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2. INFORMACIÓ PUBLICADA 

El Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient (SIQMAC) contempla en el seu procediment de 

comunicació les eines i canals de comunicació i les responsabilitats per assegurar la correcta 

comunicació interna entre els membres del Grup CETT i comunicació externa amb els grups 

d’interès. 

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 del 
Campus Virtual) 

2.1. SEGUIMENT I ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ PUBLICADA 

El Sistema Intern de Qualitat i Mediambient del  CETT (SIQMAC) introdueix mecanismes per 

assegurar que la información disponible sigui correcta i que s’actualitzi amb la freqüència 

adequada. En aquest sentit es presta especial atenció a tota aquella informació més variable 

adaptada a un curs acadèmic determinat, i per tant es actualitzada regularment pels diferents 

responsables abans de l’inici del periode acadèmic corresponent. 

 A tal efecte a tots els apartats del web s’indica la data de la darrera actualització. 

 Web del Centre 

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

bàsic relacionada amb el desenvolupament operatiu del programa formatiu, des de les dades 

d’accés, perfils de sortida, objectius d’aprenentatge,  el disseny curricular de la titulació...  

Aquesta informació va adreçada en primera instància als potencials estudiants interessats en 

aquesta formació i, per extensió, a tots els grups d’interés relacionats (empreses i institucions 

d’àmbit acadèmic i professional...). 

En aquest espai l’estudiant de nou accés troba tota la informació necessària per a iniciar la 

seva sol.licitud d’admissió o demanar informació addicional personalitzada. 

Aquesta informació segueix els criteris general d’estructura i continguts unificats per a totes 

les titulacions de la UB 

 

file://MERCURI/DADES/GRUPS/EUHT/QUALITAT%20EUHT/SQAQU/www.cett.cat
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Web del Campus Virtual 

Des del curs acadèmic 2013-14, es considerà la importància d’aglutinar en un sol espai web la 

informació necessaria que els estudiants de l’EUHT CETT-UB requerien per al 

desenvolupament operatiu del programa formatiu de les diferents titulacions. 

En un primer moment aquesta informació es trobava associada a cadascuna de les formacions 

a través d’un espai propi dins del Campus Virtual, però la repetició en determinades 

informacions sobretot referides als aspectes normatius i de procediment, portaren a la opció 

de crear un sol espai dinàmic que permet tant la generalització com la personalització de la 

informació de la comunitat acadèmica. 

Durant el curs 2014-15, s’ha treballat en millorar la informació que es fa pública, sobretot pel 

que fa referència a la distribució i segmentació dels diferents apartats, derivat de les 

possibilitats que t’ofereix la implantació i l’ús continuat per part de la comunitat. 

Així respecte a l’any anterior, s’ha ampliat algun apartat més com per exemple la “Normativa 

Econòmica” o l’apartat destinat a proporcionar informació més acurada sobre el 

desenvolupament del “Treball Final de Màster”, en el cas d’aquestes titulacions. 

D’altra banda, dins del Campus Virtual, la Comunitat Acadèmica disposa de l’accés a la pàgina 

web que aglutina tot el referent al context en que es desenvolupa el Sistema Integrat de 

Qualitat i Mediambient (SIQMAC), a on els usuaris poden consultar la política de qualitat, el 

mapa de processos del sistema, així com tots els elements que s’en deriven. 

En aquest sentit, i per tractar-se d’un centre adscrit, la participació dels estudiants en la 

configuració de la informació pública es circumscriu a les trobades que periòdicament es duen 

a terme amb els tutors de cada grup, així com amb la personalització i seguiment que es 

realitza de cadascun dels aspirants en el procés d’admissió i sel.lecció. 

3. Anàlisi Valorativa de l’Ensenyament 

A través del Sistema Intern de Qualitat i Mediambient del CETT (SIQMAC) s’ha elaborat el 

mapa de processos, cosa que ha permès identificar i clasificar cada un dels processos clau que 

intervenen en el programa formatiu de l’ensenyament, a més el SIQMAC proposa el 

desplegament gradual d’un conjunt d’indicadors, lligats als diversos processos, fins al 

momento de l’acreditació. 

Una de les tasques dutes a terme les Comissions de Qualitat de l’EUHT és desplegar el SIQMAC  

a través del mapa de processos i els seus procediments associats. D’aquesta manera, des del 

centre s’ha reflexionat sobre qui i com s’ha de fer la tasca de planificació i avaluació dels 

diversos processos. 
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Totes les dades que es relacionen a continuació han estat recollides per la                      

Responsable d’Ordenació Acadèmica i analitzades pels responsables directes de la titulació de 

referència, a més de la seva traslació com informació pública de consulta a través de la pàgina 

web, tal i com ja estat explicitat en apartats anteriors. 

En aquest sentit els processos sotmesos a un seguiment més exhaustiu són els següents: 

 Planificació de la Formació 

 Sel.lecció i Contractació 

 Captació d’Estudiants 

 Admissió i Matriculació d’Estudiants 

 Gestió de Recursos Materials 

 Orientació a l’Estudiant 

 Seguiment del Procés d’Ensenyament-Aprenentatge 

3.1. DADES SOBRE L’ACCÉS I MATRICULA    

La informació proporcionada en el quadre que s’adjunta a continuación sobre el 

comportament de l’acces i matriculació dels estudiants en el Grau de Turisme, ha estat 

recollida per Ordenació Acadèmica a partir de la informació proporcionada pel Departament 

de Marketing del Centre derivada de l’informe comercial que s’edita en finalitzar el periode 

acadèmic corresponent. 

Dades Accés. Grau 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Nº de Places ofertes de nou accés 210 210 210 210 220 200

Demanda total 246 277 303 308 255 303

Demanda en 1a. Opció 160 135 140 188 179 228

Ràtio demanda places /oferta global 117,14% 131,90% 144,29% 146,67% 115,91% 151,50%

Ràtio demanda primera opció i oferta 76,19% 64,29% 66,67% 89,52% 81,36% 114,00%

Nº Estudiants de nou accés matriculats 159 169 150 198 185 224

Nota de Tall de la Titulació 5 5 5 5 5 5

Nota mitjana d’accés 6,13 7,03 6,87 6,91 7,21 6,87

Nota de tall Quintil més elevat 7,38 9,1 9,3 9,03 9,32 8,98

Taxa matriculació  en primera opció 78,13% 80,00% 67,86% 78,72% 83,24% 81,58%

Estudiants nou accés matriculats  a temps 

complet 85,63% 89,57% 82,82% 92,31% 85,15% 91,86%

Taxa de matriculació 65% 62,03% 48,69% 64,29% 72,55% 73,93%  

* Cal observar que les dades corresponents a la nota mitjana d’accés del curs 2009-10 i 2010-11, no són comparables, donat que 

es passa de tenir nota d’accés a tenir notes d’admissió al curs 2010-11. 

Un dels elements destacables és que, malgrat la difícil conjuntura económica que enmarca les 

dades presentades, la demanda en primera opció d’aquests estudis s’ha anat incrementat 

durant aquests cinc anys de seguiment, encara que un entorn econòmic desfavorable es pot 

traduir en dificultats per a confirmar finalment una matricula, tal i com reflexen les dades del 
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curs 11-12, tendència però que canvia i millora considerablement a partir del curs 2012-13, i 

que es manté al curs 13-14. A la taula destaca l’increment de la demanda d’estudiants i el seu 

impacte directe en el nombre de matricules finals de nou accès en el curs acadèmic 2014-15. 

La taxa de matriculació tambe recull un increment del 1,38% (demanda total/alumnes 

matriculats). 

El rati de demanda en primera opció sobre la demanda global d’aquest estudis és cada vegada 

més elevat, factor que indica que els estudiants tenen un alt nivell de seguretat sobre la seva 

elecció. 

Donat l’interès manifestat per als alumnes de nou accès abans de la matricular de tenir la 

possibilitat de cursar el grau en anglès, es planteja la possibitat de iniciar un grup en anglès des 

de primer. 

Perfil d’Ingrés  

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: 

- 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: 

-  En el curs 2014-15, un 59,82 % dels alumnes accedeixen amb coneixements de la 

llengua anglesa a nivell de A2-B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR), el que 

es correspon amb la continuïtat natural de l'aprenentage d'aquest idioma dins del 

currículum dissenyat en el Grau de Turisme. 

-      Un 14,53 % ténen un coneixement superior al demandat en l'assignatura d'Anglès 

d'iniciació establert en aquesta titulació. 

-      El 6,42 %  ténen una competència superior a l'assignatura de Comunicació en 

llengua anglesa en el seu nivell intermedi 

-      El 19,23 %  dels estudiants de nou accés requereixen d'un complement formatiu en 

aquesta llengua a l'inici de la carrera 

Respecte a les actituds dels alumnes relacionades amb la capacitat per al tracte amb el client 
identificades a partir de les informacions personalitzades que es realitzen al Centre, aquestes 
són considerades  com a prou acceptables.  
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Percentatge d’estudiants matriculats de nou ingrés en funció de la via 

d’accés 

 

69,4%

15,1%

14,2%

0,0%

0,4%

0,9%

Via 0. Batxillerat + PAAUU

Via 4. FP2, MP3 o Cicles Form. de grau sup. o 

assimil

Via 7. PAAU (i Assimilats) amb estud. univ. 

començats.

Via 8. FP2, CFGS + estud. universitaris 

començats.

Via 9. Proves Majors de 25 anys

Accés Directe

 

Les dades recullen que la principal via d’accés és la del batxillerat i les PAAUU, amb un 69,4%. 

Aquest curs, la segona via d’accés pertany a la via dels cicles formatius de les famílies 

d’Hoteleria i Turisme, que representen un 15,1 % de la quota de nou accés. Els estudiants que 

ja havien iniciat un altre carrera universitària, amb un 14,2% es la via d’accés de preinscripció 

universitària que està en tercera posició, i que ha suposat un agument considerable respecte a 

l’any anterior que va ser d’un 9,2%, el que suposa que hi ha un nombre d’estudiants superiors 

que canvien de carrera després del primer any d’estudis. 

Percentatge d’estudiants de nou ingrés per intervals de crèdits 

matriculats 

% Estudiants de nou Ingrés 

matriculats per intervals de crèdits
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

> 60 crèdits matriculats 1,88% 1,23% 0,61% 0,96% 1,03% 0,42%

60 crèdits matriculats 83,75% 88,34% 82,21% 91,35% 83,59% 89,87%

59- 30 crèdits matriculats 11,88% 9,20% 15,34% 6,73% 12,31% 7,59%

30 crèdits matriculats 0,63% 1,23% 1,23% 0,48% 0,51% 1,69%

< 30 crèdtis matriculats 1,88% 0,00% 0,61% 0,48% 2,56% 0,51%  

Respecte al comportament de la matricula dels estudiants de nou accés, la distribució segueix 

essent asimètrica.  

Hi ha un nombre molt reduït d’estudiants que segueixen els seus estudis a temps parcial, 

malgrat durant el curs 2013-14 va augmentar lleugerament i durant aquest curs 2014-15 s’ha 

tornat a les dades d’anys anteriors. 
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Percentatge d’estudiants de nou ingrés matriculats per intervals de nota 

d’accés 

En el quadre que s’adjunta a continuació es recull la informació corresponent als estudiants 

que, participant del procés de preinscripció universitària accedeixen als estudis a partir una 

nota d’accés, això correspon a les vies 0, 4 i 7. 

% Estudiants matriculats de 

nou accés per intervals nota 

admissió

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

5,00 - 5,99 44,87% 22,09% 31,94% 27,40% 23,56% 29,74%

6,00 - 6,99 38,46% 28,83% 23,61% 32,21% 26,18% 28,45%

7,00 - 7,99 15,38% 25,77% 21,53% 22,12% 26,70% 25,00%

8,00 - 8,99 1,28% 11,04% 9,72% 7,21% 12,57% 9,91%

9,00- 9,99 0,00% 8,59% 9,72% 7,21% 6,81% 3,02%

> 10 0,00% 3,68% 3,47% 3,85% 4,19% 3,88%  

Vinculat al que ja se referit amb anterioritat, un augment de la demanda dels estudiants i un 

major número de matricula, ha comportat una lleugera disminució de la qualificació d’accés, 

que es veu reflectit en el present quadre en que els estudiants amb una qualificació superior a 

8 s’han reduït aproximadament un 7%. No obstant, els indicadors estan dins dels paràmetres 

habituals i fluctuants dels darrers cursos. 

3.2. ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT 

L’EUHT CETT-UB articula les seves accions tutorials considerant tres aspectes bàsics: 

 Informació: en aquest sentit es contempla la gestió de tota la informació, que de 

forma més acurada requereixen els estudiants sobre tot en els primers anys de la 

Carrera. Així, hi ha diferents persones que assumeixen responsabilitats en aquest 

aspecte: 

 Orientació: entesa com l’assessorament en la trajectòria professionalitzadora de 

l’estudiant, necessitat que s’incrementa a mesura que l’estudiant evoluciona en la seva 

formació. 

 Formació: accions destinades a aconseguir els resultats d’aprenentatge en quant a 

l’adquisició de les competències transversals i específiques identificades en la titulació.  

Al llarg del present curs acadèmic s’han desenvolupat les següents accions per a l’orientació de 

l’estudiant: 

Accions a la fase inicial dels estudis: 

Abans de la matricula, durant les sessions informatives i orientadores als nous alumnes, s’ha 

detectat una manca de coneixement de la totalitat de possibles perfils professionals de 
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sortida. S’estudiarà la planificació d’activitats que mostrin al futur estudiant l’ampli ventall de 

possiblitats que el sector turístic ofereix.  

A l’inici del curs es varen organitzar unes sessions conjuntament entre la Coordinació d’Estudis 

del Grau amb la Responsable del Servei de Secretaria a fi d’ajudar a l’estudiant en la 

comprensió de tot el sistema de funcionament del grau i en les recomanacions sobre la 

necessaria organització del propi treball al llarg de la carrera. 

De la mateixa manera a l’inici del curs el Tutor de Grup es posa a la disposició dels estudiants. 

Es aquesta una tasca que s’assigna com a responsabilitat a determinats professors/es que 

imparteixen formació en assignatures de caire obligatori, el que garanteix el contacte amb la 

totalitat de l’alumnat, com a eix de suport tant per aquests estudiants com per a la 

Coordinació d’Estudis. 

Accions durant el desenvolupament dels estudis: 

Durant el curs 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.  

Si bé els alumnes tenen a la seva disposició durant tot el curs la possibilitat d’ obtenir, per part 

del Servei E3 (Estudiant, Escola Empresa) o la pròpia Coordinació d’Estudis, orientació relativa 

a la seva futura inserció professional, durant l’ últim terç del curs, els alumnes tenen accés a 

diferents activitats dissenyades per tal de fomentar aquesta relació entre els estudiants i el 

món laboral, entre les que destaquen la Trobada Escola Empresa, dissenyada com un 

“workshop” de contacte directe amb els responsables de selecció de les empreses més 

representatives del sector. 

La 15a Trobada Escola-Universitat-Empresa va finalitzar l’edició de 2014-15 amb la presentació 

de 281 ofertes laborals i de pràctiques, per part de les 70 empreses del sector turístic i 

l’hoteleria participants. Entre aquestes propostes cal ressaltar l’augment en un 47% de les 

ofertes laborals i de pràctiques amb una orientació de carrera internacional.  

El Campus CETT va acollir entre els dies 23 i 24 de febrer la celebració d’un total de 3.342 

entrevistes individuals, model “speed networking”, entre empreses turístiques i 1.575 

estudiants de grau i postgrau, formació professional, i també de formació continua i els antics 

graduats del CETT, els CETT Alumni. A banda de les entrevistes, 40 de les corporacions 

participants varen exposar, en presentacions corporatives, les seves polítiques de formació i 

opcions de creixement professional pels seus futurs col•laboradors. 

A banda de les entrevistes, 40 de les empreses participants varen exposar, en presentacions 

corporatives, les seves polítiques de formació i opcions de creixement professional pels seus 

futurs col.laboradors. 

Durant aquesta jornada es passa una enquesta de satisfacció als estudiants i representants de 

les diferents empreses a fi de recollir la seva valoració, inquietuds i suggeriments. Val a dir que 

en aquesta 15ª edició els resultats de la satisfacció han estat els següents: 

- Estudiants, un 7,8 sobre 10 
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- Empreses, un 8,4 sobre 10 

De la mateixa manera, també cal destacar l’ organització d’ activitats i tallers previs a la 

Trobada Escola Empresa, orientats a la millora en la capacitació de l’ estudiant vers els 

processos d’ inserció laboral, elaboració i potenciació del perfil professional organitzat pel 

Servei E3. 

Durant tot el curs, els estudiants reben atenció personalitzada per orientar-los, especialment 

respecte a la seva inserció professional i a la continuïtat dels seus estudis. Així doncs, els 

estudiants gaudeixen d’ informació a temps real de les possibles ofertes de pràctiques i/o 

laborals mitjançant l’ espai virtual, així com l’ assessorament continu per part del Servei E3.  

 

Accions a la fase final del curs: 

Abans de la finalització del curs, Coordinació d’Estudis, els Serveis d’E3 i el Tutor de Grup 

corresponent varen passar pels grups de 4rt amb la finalitat d’orientar-los sobre les opcions 

que pertanyer a CETT Alumni pot suposar per als seus interessos professionals. 

Així mateix, també Coordinació d’Estudis i la Responsable dels Serveis de Secretaria varen 

passar pels grups de segon curs per donar als alumnes la informació relativa a l’elecció de la 

menció i el procediment de matricula.  

Respecte als grups de tercer, el Responsable de Treball Final de Grau i Coordinació d’Estudis 

també varen passar pels diferents grups amb la finalitat de donar la informació relativa a 

l’elecció i criteris de matricula d’aquesta assignatura.  

3.3. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DOCENT 

En aquest punt es realitza un anàlisi de com el centre gestiona els plans docents de les 

assignatures del Grau de Turisme. 

La taula que s’adjunta reflecteix la informació dels principals indicadors referits a les evidències 

en la impartició de la formació del Grau de Turisme, a partir de les dades recollides per 

Ordenació Acadèmica i analitzades per la Direcció de Formació del Grau. 

En el moment de la posada en marxa de la titulació, es desenvolupà un treball previ de 

distribució de les competències associades a cada matèria entre les assignatures proposades 

en la Memòria de Verificació del present Grau, a fi de garantir l’assoliment de les 

competències identificades. 

Per a la planificació de la implantació de les diferents assignatures del pla d’estudis, la Direcció 

del Grau delega en la Coordinació d’Estudis l’articulació del treball per a garantir el seu 

desplegament. 

Així la Coordinació d’Estudis es reuneix amb els Responsables dels diferents Blocs Temàtics 

(BT) que participen en la formació a fi de marcar les grans línies de treball a seguir en la 
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definició dels programes que han de donar context a les diverses assignatures definides en el 

disseny del Pla d’Estudis.  

El responsable de cada Bloc Temàtic amb la participació de la Coordinació d’Estudis revisen els  

programes de les assignatures per a garantir que aquests segueixen els objectius, activitats, 

resultats d’aprenentatge i sistemes d’avaluació marcats i definits a la memòria de verificació. 

El Responsable del Bloc Temàtic, per la seva banda, sol•licita al professor titular de la 

impartició de l’assignatura corresponent, el desplegament del detall del programa de 

l’assignatura a partir de les pautes establertes. 

Un cop elaborat el programa, la persona responsable l’ha de trametre a Coordinació d’Estudis i 

Responsable del Bloc Temàtic, per a la seva validació. 

A partir d’aquesta acceptació Coordinació d’Estudis, trasllada a Secretaria la totalitat dels 

Programes de les Assignatures de la seva responsabilitat per a la seva revisió formal i 

publicació al Campus Virtual corresponent abans d’iniciar el procés de matriculació.  

Indicadors Planificació i Gestió 

Docent
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

% Assignatures amb pla docent 

publicat
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Assignatures  amb menys de 10 

estudiants
3 2 6 6 5 6

Taxa d'estudiants queaproven el 

TFG
69,38% 85,46% 86,89% 88,13% 99,24% 98,39%

Taxa d'estudiants amb alta 

qualificació del TFG
22,70% 28,80% 40,25% 32,81% 37,40% 35,24%

Ràtio crèdits matriculats entre total 

d'estudiants
   57,10       43,50       54,70      55,30      55,63      56,08   

Taxa de Repetidors Assignatura 1,40% 19,90% 16,39% 11,26% 10,19% 9.95%  

La taxa de repetidors per assignatura reflexa la relació percentual del total d’estudiants que 

repeteixen alguna assignatura, respecte del total dels alumnes matriculats. 

A partir dels primers dos anys de la implantació del nou grau, es va producir un descens en la 

taxa de repetidors, fins assolir uns valors bastant estables fins a dia d’avui, amb un tedència a 

la reducció del nombre de repetidors que matriculen més d’una vegada una assignatura.  

Des d’una visió global, la consolidació de l’avaluació continua, la millora en les metodologies i 

sistemes d’avaluació dels nous programes, les millores en el seguiment i tutorització dels 

alumnes amb problemes d’aprenentatge, i per últim, la implantació de la reavaluació, són les 

causes de la reducció del nombre de repetidors 

En el cas de la taxa d’aprovats i qualificació del TFG cal apuntar la tutorització acurada de cada 

projecte per part de cada tutor assignat, permet identificar qualsevol desviació i establir 

mesures correctores en benefici de l’assoliment dels objectius marcats per part de l’estudiant. 

Així mateix, aquests bons resultats responen a altres factors, entre els que destaquen les 

sessions de metodologia del TFG consolidades al curs 13-14, i la generalització de les pautes a 

seguir per al desenvolupament de qualsevol aproximació a la recerca efectuades en diferents 

assignatures del Grau. 
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Assignatures de Grau amb menys de 10 estudiants: 

Tan sols es constata 6 assignatures amb una matricula per sota de 10 estudiants, éssent 

coincidents majoritariament amb alguna assignatura optatives de Direcció Turística i torn de 

tarda, que es complementen amb la matricula d’estudiants internacionals participants en 

programes d’Erasmus que a priori no es comptabilitzen en les dades inicials de matricula però 

que incrementen finalment el nombre total d’estudiants que assisteixen també en aquestes 

assignatures. 

També alguna d’aquestes assignatures es correspon amb algun grup d’idiomes o bé alguna 

optativa que s’imparteix en llengua anglesa. 

Llistat de les Competències de la Titulació 

A continuación es relacionen les competències associades en aquesta titulació tal i com están 

recollides en la memoria de verificació. 

Competències Generals  

100005  Valorar l'impacte social i mediomabiental d'actuacions en el seu àmbit , 
sostenibilitat 

120216 Tenir visió de negoci 

120726 Tener iniciativa i esperit emprenedor 

120727 Tenir compromís ètic 

120728 Treballar en equip 

120731 Orientar-se al client 

121056  Prendre decisions i resoldre problemes, interpretant i avaluant amb esperit crític 
els resultats obtinguts 

121760 Dominar les tècniques de la comunicación oral i escrita per a la transmissió 
d’informació, idees, opinions… 

121956 Treballar en un context internacional 

 

Competències Específiques 

120215 Comprendre els principis del turisme i els impactes socioculturals i ambientals que 
se'n deriven 

120732 Analitzar la dimensió econòmica del turisme a nivell internacional 
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120733 Comprendre el sistema turístic mundial i el caràcter evolutiu de les característiques 
dels seus components 

120736 Dominar els fonaments i aplicar metodologies científiques en la investigació 
turística 

120737 Conèixer i aplicar el marc polític, legal i institucionals que regula les empreses i 
activitats turístiques 

120739 Analitzar i avaluar el potencial turístic per al disseny de productes, serveis i 
projectes 

120741 Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques 

120743 Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmica-patrimonial de 
les organitzacions turístiques 

120744 Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i els sistemes de gestió de la 
información en turisme. 

120745 Comercialitzar productes, serveis i projectes turístics 

120748 Gestionar l'accessibilitat i mobilitat dels turistes 

120751 Identificar, revaloritzar i gestionar el patrimoni cultural i natural per a ús turístic 

121053 Gestionar espais i destinacions turístiques 

121951 Identificar i gestionar els aspectes interns, funcions i processos operatius de les 
unitats de negoci turístiques 

121952 Planificar, organitzar, gestionar i controlar los distintos tipos de organizaciones 
turísticas 

121953 Gestionar els recursos financers 

121954 Entendre i implementar estandards de qualitat en els processos del servei turístic 

 

 



Distribució de competències per assignatures 

  
Genèriques Específiques 

  

10
00

05
 

12
02

16
 

12
07

26
 

12
07

27
 

12
07

28
 

12
07

31
 

12
10

56
 

12
17

60
 

12
19

56
 

12
02

15
 

12
07

32
 

12
07

33
 

12
07

36
 

12
07

37
 

12
07

39
 

12
07

41
 

12
07

43
 

12
07

44
 

12
07

45
 

12
07

48
 

12
07

51
 

12
10

53
 

12
19

51
 

12
19

52
 

12
19

53
 

12
19

54
 

Turisme i Patrimoni 6 X     X X         X                     X           

Política Turística 6 X     X           X       X                         

Dret Turístic 6       X                   X                         

Economia Turística 6 X           X     X X X                             

Comptabilitat en les empreses Turístiques. 6             X                   X                   

Gestió econòmica-financera de les empreses 
turístiques. 

6 
  X         X                   X               X   

Bases Investigació en Turisme 6                         X         X                 

Investigació de mercats  6   X       X             X   X     X                 

Marketing estratègic i operatiu 6   X       X                 X       X             X 

Geografia del Turisme  6 X     X X     X   X     X   X           X X         

Introducció a l’especialitat Direcció Hotelera/Turística 6     X   X             X                     X       

Introducció a l’especialitat Direcció Hotelera/Turística 6     X   X             X                     X       

Turisme Global 9           X       X   X                             

Mobilitat turística 6 X   X   X     X X X     X             X             

Anàlisis de les destinacions turístiques 6 X   X   X X   X X X   X X   X           X           

Comunicació en anglès en turisme: nivell iniciació 9               X X                 X                 

Comunicació en anglès en turisme: nivell intermig 9               X X                 X                 

Comunicació en segona llengua estrangera 6               X X                 X                 

Comunicació en anglès en turisme: nivell avançat 9               X X                 X                 

Organització d’empreses turístiques i gestió de les 
persones. 

6 
  X                           X               X   X 

Comercialització i comunicació turística. 6     X         X                   X X               
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Genèriques Específiques 

  

10
00

05
 

12
02

16
 

12
07

26
 

12
07

27
 

12
07

28
 

12
07

31
 

12
10

56
 

12
17

60
 

12
19

56
 

12
02

15
 

12
07

32
 

12
07

33
 

12
07

36
 

12
07

37
 

12
07

39
 

12
07

41
 

12
07

43
 

12
07

44
 

12
07

45
 

12
07

48
 

12
07

51
 

12
10

53
 

12
19

51
 

12
19

52
 

12
19

53
 

12
19

54
 

Turisme i Patrimoni 6 X     X X         X                     X           

Política Turística 6 X     X           X       X                         

Dret Turístic 6       X                   X                         

Economia Turística 6 X           X     X X X                             

Comptabilitat en les empreses Turístiques. 6             X                   X                   

Gestió econòmica-financera de les empreses 
turístiques. 

6 
  X         X                   X               X   

Bases Investigació en Turisme 6                         X         X                 

Investigació de mercats  6   X       X             X   X     X                 

Desenvolupament de competències directives i de 
l’esperit emprenedor 

6 
  X X   X   X                                       

Practicum I: Iniciació 9     X   X X                                 X       

Practicum II: Implicació 9     X   X X                                 X       

Disseny i gestió web en empreses hoteleres 3           X                 X     X                 

E-marketing en el sector hoteler  3   X        X                       X X               

Gestió dels clients en empreses hoteleres 3           X                        X                X  

Gestió de vendes en empreses hoteleres 3           X                         X             X 

Revenue management 3           X X                     X X               

Gestió de Clients i Relacions Públiques 3            x                        x               X 

Creació de productes turístics culturals 3   X X       X               X       X   X           

Gestió de projectes turístics 6   X         X   X           X       X           X   

Mediació turístico-cultural 3             X X             X         X X           

Turisme eno-gastronòmic 3   X             X           X       X   X           

Cinema i literatura en turisme 3               X X           X       X   X           

Excel.lència en Recerca Turística 3             X X   X   X X     X                     
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Turisme i Patrimoni 6 X     X X         X                     X           

Política Turística 6 X     X           X       X                         

Dret Turístic 6       X                   X                         

Economia Turística 6 X           X     X X X                             

Comptabilitat en les empreses Turístiques. 6             X                   X                   

Gestió econòmica-financera de les empreses 
turístiques. 

6 
  X         X                   X               X   

Bases Investigació en Turisme 6                         X         X                 

Investigació de mercats  6   X       X             X   X     X                 

Gestió de la restauració 6   X       X               X       X         X X   X 

Gestió operativa de la restauració 3           X X                   X                   

Control de gestió en la restauració 3           X X                   X                   

Gastronomia 3           X                 X                       

Tast Conceptual i Procés Creatiu Culinari 3            X                 X             X           

Elaboracions Culinàries: Processos i Aplicacions 3           x                  X                 X       

Disseny d'Espais Experiencials en el Sector de la 
Restauració 

3 
  X       X               X     X             X   X 

Gestió de Restauració per Esdeveniments 3   X       X X             X X   X             X   X 

Organització de congressos i esdeveniments 3     X     X                         X       X       

Empreses de serveis turístics 6     X                     X                 X X     

Gestió d’empreses de transport 3     X                     X           X     X       

Nous turismes. 3   X   X     X       X            x        x        x       

Intermediació Turística 3     X     X               X         X       X       

Innovació i Emprenedoria: estratègies per al 
desenvolupament empresarial 

3 
  X X                     X X       X       X       
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Turisme i Patrimoni 6 X     X X         X                     X           

Política Turística 6 X     X           X       X                         

Dret Turístic 6       X                   X                         

Economia Turística 6 X           X     X X X                             

Comptabilitat en les empreses Turístiques. 6             X                   X                   

Gestió econòmica-financera de les empreses 
turístiques. 

6 
  X         X                   X               X   

Bases Investigació en Turisme 6                         X         X                 

Investigació de mercats  6   X       X             X   X     X                 

Nous Mercats Turístics Emergents i Claus de 
Competitivitat 

3 
  X X     X     X           X       X       X       

Models i Estratègies d'Expansió en Negocis Turístics 3   X             X         X X       X       X       

Gestió d’allotjament 6           X X                     X         X     X 

Organització Hotelera 3           X               X       X         X       

Direcció Estratègica i Financera en organitzacions 
turístiques 

6 
  X         X x X                   X           X   

International Hospitality Management 3   X             X                           X     X 

Disseny d’establiments turístics 3           X                                 X     X 

Gestió d’actius immobiliaris en turisme 3   X             X         X X                   X   

Modalitats d'Allotjament Extrahoteler: Particularitats i 
Models de Gestió 

3 
  X       X               X X               X     X 

Destinacions Turístiques 3 X     X X   X X   X     X   X           X X         

Turisme Urbà 6  x     x          x  x          x              x         

Turisme Urbà i els Espais de la Ciutat 3 x     x          x  x        x  x            x  x         

Turisme Urbà i Gestió Local 3 X X     X   X     X       X X X   X X     X   X   X 

Turisme i Paisatge 3 X     X           X                   X X           
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Turisme i Patrimoni 6 X     X X         X                     X           

Política Turística 6 X     X           X       X                         

Dret Turístic 6       X                   X                         

Economia Turística 6 X           X     X X X                             

Comptabilitat en les empreses Turístiques. 6             X                   X                   

Gestió econòmica-financera de les empreses 
turístiques. 

6 
  X         X                   X               X   

Bases Investigació en Turisme 6                         X         X                 

Investigació de mercats  6   X       X             X   X     X                 

Gestió local i polítiques turístiques  3        X         X  X                     X             

Gestió Pública i Desenvolupament Local 3        X         X  X      x  x            X             

Planificació Turística 6 X       X                 X       X     X X   X     

Cartografia Turística i Eines Digitals 3 X       X   X           X         X       X         

Gestió dels espais turístics urbans 3 x       x         x                                    

SMART Tourist Destinations 3 X     X X   X     X               X   X   X         

Potenciació comunicació llengua estrangera turisme-
1 

3 
              X X                 X                 

Potenciació comunicació llengua estrangera turisme-
2 

3 
              X X                 X                 

Projecte Final de Grau 30 X   X X X   X X   X   X X X                         



Vinculat amb el desenvolupament de les competències genèriques de la titulació, s’estudiarà 

la possibilitat de implantar durant el curs metodologies actives que involucrin a l’estudiant i li 

permetin realitzar un dignòstic personal. 

3.4. PRÀCTIQUES EXTERNES 

La informació proporcionada en el quadre que s’adjunta a continuación sobre el funcionament 

de les pràctiques externes ha estat recollida pel Servei d’E3, Espai Estudiant-Empresa, i ha 

estat tramesa a la Direcció de Formació per a la seva avaluació i anàlisi. 

Pràctiques Externes GT 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Nombre de convenis de pràctiques 

externes no curriculars
nd nd nd nd 319 314

% d'estudiants que han completat 

satisfactòriament les pràctiques 

externes

46,8% 47,7% 49,7% 44,8% 41,9% 38,2%

% d'estudiants que participen en 

programes de mobilitat pràctica
2,0% 3,6% 4,3% 5,5% 10,7% 10,1%

Satisfacció dels estudiants 8,17 8,39 8,58 8,53 8,6 8,5

Satisfacció de les empreses 8,40 8,43 8,32 8,54 8,80 8,80  

Les dades referents al percentatge dels estudiants que han completat les pràctiques externes, 

es corresponen perfectament amb el seguiment normal de la majoria dels estudiants, donat 

que aquestes es desenvolupen principalment entre el 2n. i el 3r. Curs de la carrera, així es 

perfectament assumible que el prop del 50% dels estudiants les hagin superat. 

És important destacar l’evolució positiva que es dona en el nombre d’estudiants que al llarg 

dels darrers anys participen en programes de mobilitat vinculats a estades en empreses a 

l’estranger, resultat de l’esforç dels darrers anys en introduir aquesta cultura 

d’internacionalització que el Centre està fomentant. 

Val a dir a més que el nivell de satisfacció mostrat pels estudiants i també per les empreses 

col·laboradores es més que satisfactori i aquesta tendència s’ha mantingut de forma 

continuada al llarg d’aquestes anys d’anàlisi. 

3.5. LA MOBILITAT NACIONAL I  INTERNACIONAL 

La informació proporcionada en el quadre que s’adjunta a continuación sobre el funcionament 

de la mobilitat acadèmica dels estudiants ha estat recollida per Ordenació Acadèmica a partir 

de la informació proporcionada pels serveis de Secretaria que s’ocupen de la tramitació de la 

mobilitat nacional i internacional, i ha estat també validada per a la Coordinació d’Estudis del 

Grau en Turisme com a responsable de les funcions de gestió d’aquestes pràctiques. 

Tanmateix la informació ha estat tramesa a la Direcció de la Formació per a la seva valoració i 

anàlisi. 
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Mobilitat Nacional i 

Internacional
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Nombre de convenis signats 11 12 14 17 17 16

Estudiants Estrangers en 

Programes de Mobilitat
3,6% 3,9% 5,0% 5,2% 5,0% 6,9%

Estudiants de Grau en 

Programes de Mobilitat
2,3% 3,1% 3,7% 3,9% 5,0% 6,0%

Estudiants de Nacionalitat 

Estrangera
7,3% 7,2% 8,1% 7,9% 7,0% 7,3%

Estudiants d'Universitats 

Espanyoles en Programes de 

Mobilitat

0,5% 0,9% 1,0% 0,8% 0,6% 0,5%

 

Per al centre la internacionalització és un objectiu estratègic i s’han assignat recursos per a 

millorar els aspectes associats als seu desenvolupament. Durant aquest curs s’ha seguint  

treballant de forma intensa en fomentar la inquietud dels nostres estudiants per a participar 

en algun dels programes d’intercanvi internacionals, a partir d’accions informatives més 

directes presencials a les aules, millora de la informació recollida a la pàgina web, participació 

directa d’estudiants que han viscut aquesta experiència en edicions anteriors.... 

Com es pot comprovar, s’ha incrementat el nombre d’estudiants que han participat en 

programes de mobilitat tant d’”incoming”, com els d’”outgoing”, el que confirma la progressió 

creixent que s’ha dut a terme des de la implantació d’aquesta titulació. 

Per a millorar el seguiment de la satisfacció dels estudiants que participen en programes de 

movilitat s’estudiarà la implantació d’un instrument que permeti mesurar aquesta satisfacció i 

oportunitats de millora. 

3.6. TREBALL FINAL DE GRAU 

Veure Annex 

3.7. PROFESSORAT 

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 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 
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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 es categoritza al professorat en dos nivells: 

Professorat Titular: Aquell professorat a temps complert al CETT i 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. 

Així, per al curs 2014-15 l’EUHT CETT-UB ha assignat el 87,6 % de la docència a professorat 

Titular i Associat i el 12,4 % a professorat Col.laborador. 

En quant al compliment de les necessitats del personal acadèmic necessari per a dur a terme el 

Grau de Turisme, i tenint en compte el nombre d’hores de formació impartides, es requereix 

un rati de 44,3  professors a temps complert i per tant un total de 22,1 doctors, dels quals es 

disposa de 4 doctors a temps complert i 9 a temps parcial. 

Per incrementar aquest rati, així com per a millorar la capacitat d’incrementar els grups 

d’assignatures oferts als estudiants, i també respondre a les noves necessitats d’assignatures 

impartides en llengua anglesa, es realitzarà un procès de selecció per a la incorporació de nous 

professor a l’equip. 

3.8. GESTIÓ DELS RECURSOS MATERIALS I SERVEIS 

Des dels Serveis de Qualitat i Mediambient del CETT es dissenyen i s’administren unes 

enquestes de valoració sobre la planificació del curs i dels serveis ofertats als estudiants per a 

la seva valoració i anàlisi. A continuació es presenta la informació derivada de la tabulació 

d’aquestes enquestes en aquell apartat referent a l’avaluació dels estudiants sobre els espais 

utilitzats per a l’aprenentatge i serveis que comporten atenció i assessorament als alumnes 

durant els seus estudis. 

Aquestes dades són analitzades per la Direcció de la Formació i presentades a la resta de la 

Comunitat Universitària en el Claustre de tancament del curs. 

Les dades corresponents al curs 2014-15 són les que s’indiquen a  continuación en una escala 

de valoració de 0 a 10. 
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GRAU TURISME 2013-14 2014-15

Espais EUHT CETT-UB

Aules 5,6 7,3

Aules Informàtica 7,8 6,9

Centre de Recursos 7,1 7,2

Serveis als Estudiants

Secretaria 6,0 6,7

Espai Estudiant -Empresa 7,3 7,5

Centre de Recursos 7,5 7,5  

3.9.  RESULTATS 

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 (per a cada un dels semestres del curs) 

- La planificació d’assignatures i dels serveis ofertats 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. 

3.9.1. Queixes reclamacions i suggeriments 

El centre disposa d’un procediment específic per a la recollida, tractament, resposta i anàlisi de 

les queixes, reclamacions i suggeriments. Durant aquest curs no va haver ni cap reclamació ni 

queixa. Aquesta situació tan favorable es produeix en gran mesura per als mecanismes de 

comunicació i seguiment implantats al centre que faciliten la resolució de les incidències molt 

abans que es puguin convertir en un problema.  

De forma habitual, el mecanisme per fer saber els comentaris o suggeriments per part dels 

alumnes cap a la coordinació de la formació ha estat la comunicació oral. En aquest sentit, les 

notificacions són relatives a la disposició de determinat material al campus virtual que per oblit 

o a causa alguna incidència tècnica ha pogut generar un inconvenient que ha estat corregit en 

el mateix moment. 

El seguiment personalitzat de l’estudiant és un dels trets diferencials del projecte 

d’aprenentatge del CETT i val a dir que, davant qualsevol suggeriment raonable rebut per part 

dels alumnes, es tracta de donar resposta immediata i prendre les accions de millora 

oportunes en el mínim de temps possible.    

Dins el sistema de seguiment de la formació, el centre disposa de diferents vies i instruments 

on es recullen suggeriments de millora de la formació (tutories, reunions amb professorat, 

etc.).   

La informació d’aquest apartat prové de diferents fonts, en funció del col·lectiu: 
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- Estudiants: 

Com a resultat de les trobades amb els estudiants, s’ha pogut recollir alguns suggeriments 

vinculats a la millora segons es relaciona a continuació: 

 La publicació de les notes de les activitats i visualització de la nota de l’examen final. 

 Necessitat d’incrementar espais d’estudi sobretot en periodes d’avaluació 

 Accès al centre de recursos via les escales i dimensió d’aquest espai. 

 La quantitat d’endolls a les aules per a la utilització d’ordinadors portàtils. 

 Disposar de la informació per a la seva matrícula amb més antel·lació. 

En quant a elements de queixa que s’hagin pogut recollir dels estudiants es refereixen als 

punts següents: 

 Les molèsties que pot implicar una anul.lació de classe sense el marge suficient de 

temps per a evitar desplaçaments inncecessaris dels estudiants, aspecte complicat de 

gestionar quan aquesta es produeix per a malaltia sobtada del professor. 

Tots els suggeriments i queixes referides s’han pres en consideració per a contemplar accions 

de millora de cara al curs 2015-16. 

El seguiment personalitzat de l’estudiant és un dels trets diferencials del projecte 

d’aprenentatge del CETT. 

- Professors i gestors: 

Dins el sistema de seguiment de la formació, el centre disposa de diferents vies i instruments 

on es recullen suggeriments de millora de la formació (tutories, reunions amb professors, 

reunions de la comissió acadèmica, etc.).   

A continuació es detallen els principals aspectes a ser analitzats per a una possible millora: 

 Més disponibilitat de les aules d’informàtica. 

 Més endolls en les aules per a l’ús d’ordinadors. 

 Eina per a la publicació de les notes parcials respectant la privacitat de l’estudiant. 

 Eina per a la gestió de les activitats d’avaluació via campus que faciliti el 

lliurament, control i avaluació per a part del professor. 

 Homogeneització en l’aplicació dels criteris de puntualitat, descans i finalització 

de les classes. 
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3.9.2. Satisfacció de l’alumnat sobre l’actuació docent, la 

planificació d’assignatures i la satisfacció dels graduats 

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 de resposta oberta per a que l’estudiant pugui complementar la seva 

opinió. 

Les enquestes sobre l’actuació del professorat són recollides i gestionades a través del Servei 

de Qualitat i Mediambient, a partir dels criteris establerts per la Direcció de Formació. 

Els resultats d’aquesta consulta són lliurats en primera instància al professorat de 

l’assignatura, al Responsable del Bloc Temàtic i al Responsable del Grau a fi de fer l’anàlisi 

corresponent. 

Satisfacció de l’Actuació Docent 

Les dades que es recullen en la taula adjunta reflecteix el percentatge d’estudiants que a la 

pregunta “En general, estic satisfet/a amb la qualitat del treball desenvolupat pel/per el 

professor/a”, l’han valorat amb una puntuació superior a “6”. En aquest sentit i donat que la 

dinàmica de les assignatures pot ser diferent en funció de les tipologies, s’ha desagregat la 

informació en funció dels diferents tipus d’assignatures que s’identifiquen en la Carrera: 

Satisfacció alumnat 

actuació docent

1r. Sem 2n. Sem 1r. Sem 2n. Sem 1r. Sem 2n. Sem 1r. Sem 2n. Sem 1r. Sem 2n. Sem 1r. Sem 2n. Sem

Assignatures Obligatòries 94,00% 100,00% 80,00% 97,50% 89,28% 92,30% 95,65% 84,44% 95,52% 82,46% 88,41% 79,50%

Assignatures optatives 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 96,55% 100,00% 94,74% 88,89% 68,42% 80,00% 91,66% 85,86%

% Participació 63,69% 49,70% 58,30% 56,93% 36,14% 42,92% 55,84% 58,73% 49,59% 39,77% 31,20% 41,68%

2014-152010-112009-10 2011-12 2012-13 2013-14

 

Els resultats d’aquesta consulta són proporcionats per als Serveis de Qualitat i Mediambient 

del Centre i són lliurats en primera instància al professorat de l’assignatura, al Responsable del 

Bloc Temàtic i a la Coordinació d’Estudis fi de fer l’anàlisi corresponent, essent validats en 

darrera instància per la Direcció General del Centre. 

En general, destaca l’alta satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent com es pot 

comprovar en els percentatges analitzats. Ampliant la informació, també és destacable la 

següent qualificació mitjana (entre 1 i 10) de satisfacció dels alumnes sobre els professors del 

Grau: 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Satisfacció docent global 1er 

semestre
7,46 7,53 7,94 7,89 7,62 7,69

Satisfacció docent global 2n. 

semestre
7,87 7,98 8,02 7,50 7,30 7,49
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La puntuació en ambdos semestres supera el 7, aspecte que es considera positiu donat que 

supera la puntuació del curs anterior. 

Un aspecte que requerirà especial atenció és el nivell de participació dels estudiants en la 

realització de les enquestes amb la implantació del sistema de resposta on-line. El centre 

realitzarà accions de comunicació i sensibilització sobre la importància de respondre aquestes 

enquestes amb la finalitat de intentar incrementar el rati de representativitat dels resultats 

obtinguts.  

Satisfacció de la Formació Rebuda 

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 per Coordinació 

d’Estudis i presentades al resta de la Comunitat Universitària en el Claustre de tancament del 

curs. 

Cal destacar que a partir de la poca participació detectada en el curs 13/14 per la implantació 

del sistema d’enquestació on-line, s’ha treballat durant el curs 14-15 a fi de millorar aquest 

percentatge de participació, fet que queda constatat en la taula que s’adjunta, havent 

aconseguit millorar de forma significativa, el que atorga una millor credibilitat a les dades de 

satisfacció presentades. 

  Curs 0910 Curs 1011 Curs 1112 Curs 1213 Curs 1314 Curs 1415 

1er 12,95% 14,97% 12,43% 17,93% 5,36% 15,60% 

2on 9,86% 14,58% 6,29% 12,74% 7,54% 11,49% 

3er 11,71% 12,37% 7,29% 9,33% 6,09% 11,63% 

4rt 5,67% 3,26% 4,29% 12,15% 5,07% 9,17% 

Global 40,20% 45,18% 25,43% 52,15% 24,06% 47,88% 

 

El nivell de resposta de l'enquesta realitzada el curs 2.014-2.015 ha estat d’un total de 350 

enquestes, recuperant els nivells que tenia en anys anteriors i incrementant-la en relació al 

curs 2.013-2.014, concretament en un 111%. 

Nombre d’enquestes obtingudes 
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Aquesta mostra representa al voltant del 50% dels alumnes matriculats, amb una participació 
inferior a mesura que els alumnes avancen en el grau, sent a primer del 54%, i en canvi a quart 
de tan sols el 44%.  

El nivell de satisfacció actual del grau de turisme és de 6.46 sobre 10, i ha disminuït 
lleugerament en els darrers dos cursos, canviant la tendència ascendent que tenia des del curs 
2010-2011. 

Nivell de satisfacció global 

0
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2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

6,34 6,21 6,61 6,77
6,6 6,46

 

A més aquesta satisfacció és inferior en els cursos més avançats, tendència que tot i que ja es 
donava en els darrers anys,  aquest curs es fa més evident. 

Nivell de satisfacció global per cursos 

 
EVOLUCIÓ DEL NIVELL DE SATISFACCIÓ GLOBAL  

  Curs 0910 Curs 1011 Curs 1112 Curs 1213 Curs 1314 Curs 1415 
1er 6,50 6,54 7,00 7,29 7,70 7,30 
2on 6,00 6,49 6,80 6,72 6,25 6,85 
3er 5,90 6,07 6,02 6,08 6,36 5,53 
4rt 5,80 4,59 6,09 6,46 6,26 5,38 

Global 6,34 6,21 6,61 6,77 6,60 6,46 
Diferència 1er-

4art  -0,15 -0,33 -0,39 -0,52 -1,10 -1,03 
 

Es considera que la pressió que es va realitzar sobre l’estudiant per aconseguir un índex de 

resposta més elevat pot haver repercutit negativament en la valoració global que l’estudiant 

manifesta, com a efecte “penalitzador” cap al centre. Les dades que es mostren a continuació 

reforcen aqueste idea, donat que la satisfacció creix quan s’analitza amb detall. 

Fent una anàlisi més acurat per diferents blocs es pot veure que el nivell de satifacció és més 

elevat. 
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Nivell de satisfacció per blocs 

 

El millor valorat són els aspectes d’Atenció rebuda i Serveis, i el pitjor la millora de les habilitats 

i competències. 

Així mateix, el curs 14-15 es van incorporar a l’enquesta de satisfacció noves dimensions 

d’avaluació. En el següent gràfic es poden veure aquests aspectes així com el grau de 

satisfacció vinculat. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valora tu nivel de satisfacción respecto a los conocimientos adquiridos durante en 
el Grado 

¿Hasta qué punto opinas que estos conocimientos están actualizados?

¿Hasta qué punto opinas que estos conocimientos responden a la demanda del 
mercado laboral?

Valora tu nivel de satisfacción respecto a la labor docente realizada por los 
profesores

Valora tu nivel de satisfacción respecto al plan docente del Grado

Haste qué punto crees que los sistemas de evaluación te han permitido mostrar 
adecuadamente tu nivel de aprendizaje?

6,64

7,55

7,05

6,94

6,34

6,34

 

Es pot comprovar la satisfacció de l’estudiant respecte a la idoneïtat dels coneixements 

impartits. 

 

Satisfacció variables formatives  
GLOBA

L 1r 2n 3r 4t 
Diferència  

1er-4art  
MITJANA 6,81 7,10 6,92 6,51 6,56 -0,54 
Valora tu nivel de satisfacción respecto a los conocimientos 
adquiridos durante en el Grado  6,64 6,93 6,80 6,35 6,31 -0,62 
¿Hasta qué punto opinas que estos conocimientos están 
actualizados?  7,55 7,95 7,51 7,29 7,28 -0,67 
¿Hasta qué punto opinas que estos conocimientos responden a la 

demanda del mercado laboral?  7,05 7,50 7,02 6,74 6,71 -0,79 
Valora tu nivel de satisfacción respecto a la labor docente realizada 

por los profesores  6,94 6,98 7,04 6,72 7,05 0,07 
Valora tu nivel de satisfacción respecto al plan docente del Grado  6,34 6,75 6,49 6,05 5,82 -0,93 
Hasta qué punto crees que los sistemas de evaluación te han 
permitido mostrar adecuadamente tu nivel de aprendizaje? 6,34 6,49 6,65 5,91 6,23 -0,26 
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Com es pot comprovar, l’estudiant valora de manera més alta els diferents aspectes de la 

satisfacció per a la formació rebuda, tot i que, com en altres cursos, a mesura que els cursos 

avancen aquesta satisfacció es redueix.  

 

Satisfacció dels Graduats 

A continuació es presenten els trets més rellevants de l’enquesta de satisfacció dels graduats 

que, des del Gabinet Tècnic del Rector de la Universitat de Barcelona es va dur a terme a 

través de la utilització d’un qüestionari electrònic entre el 30 d’octubre de 2013 i el 3 de gener 

del 2014 en dues fases, dels alumnes que van finalitzar al curs 2012-2013. 

En l’anàlisi de les dades presentades és pot destacar que, en el cas del Títol de Grau en 

Turisme, varen respondre al qüestionari el 19,2 % dels graduats, dels quals un 80% manifesten 

que tornarien a triar la mateixa titulació i quasi el 70% ho tornarien a fer en el mateix centre. 

D’entre tots els ítems que s’inclouen dins de l’enquesta es destaquen en el present informe 

aquells que estan significativament per sobre de la mitjana de la resta de titulacions i aquells 

que estan per sota la mitjana a fi de reflexionar, si s’escau, sobre possibles accions de millora: 

Per sobre de la mitjana (+ 0,25 punts) 

 Treball exigit és coherent amb el nombre de crèdits de l’assignatura 

 Metodologia docent emprada 

 Tutorització del professorat 

 Les pràctiques externes 

 Les accions de mobilitat realitzades 

 La formació rebuda ha millorar la capacitat de lideratge i de treball en equip de 
l’estudiant 

 Està satisfet amb la titulació 
 
Per sota de la mitjana 
 

 La coordinació dels continguts de les assignatures per evitar solapaments 

 El Treball Final de Grau ha permés valorar el grau d’assoliment de les competències de 
la titulació. 

 Els recursos facilitats pels serveis de Biblioteca i de suport a la docència per respondre 
suficientment a les necessitats de l’estudiant. 

 Els serveis de suport a l’estudiant per oferir un bon assesssorament i atenció. 

 La resposta adequada a queixes i suggeriments 

 La informació rebuda no ha permés millora de forma suficient les competències 
personals. 

 
El centre valora positivament els resultats obtinguts donat que mostren la satisfacció de 
l’alumnat. Respecte als aspectes que sent valorats positivament estan sota la mitjana de la 
resta de titulacions, s’espera que les millores efectuades durant l’estiu passat a l’escola tinguin 
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un impacte directe positiu (obres que han ampliat i millorar alguns recursos del centre, com els 
serveis de biblioteca, o els espais d’atenció a l’alumnat). 

3.9.3. Rendiment Acadèmic 

Taxa de Rendiment Mitjà dels Estudiants de Nou Ingrés desagregada per 

nota d’accés/admissió 

Aquest indicador mostra la mitjana del nombre de crèdits aprovats respecte del nombre total 

de crèdits matriculats, en la segmentació dels estudiants en funció de la seva nota d’accés a la 

titulació. 

Taxa de Rendiment mitjà dels estudiants 

de nou ingrés desagregada per nota 

d'accés

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Estudiants aptes (5-6,5)

<50% 16,0% 13,5% 11,8% 18,2% 7,3% 19,8%

50-75% 15,4% 6,1% 5,5% 6,2% 5,3% 9,1%

>75% 35,9% 17,8% 27,9% 27,8% 23,9% 23,4%

Estudiants notables (6,6-8,5/9,5)

<50% 3,2% 10,4% 7,6% 3,8% 5,7% 12,9%

50-75% 2,6% 8,0% 5,5% 2,9% 3,8% 4,8%

>75% 26,9% 28,2% 34,2% 36,8% 41,1% 37,3%

Estudiants excel.lents (8,6-10/10-14)

<50% 0,0% 1,2% 0,6% 0,0% 0,5% 0,0%

50-75% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

>75% 0,0% 14,7% 6,3% 4,3% 4,8% 7,2%

TOTAL ESTUDIANS NOU ACCÉS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2009-10

 

Podem observar que el 67.9 % dels estudiants té una taxa de rendiment per sobre del 75%, 

dada lliugerament inferior al curs anterior, que va ser de 69.8 %.  

La taxa de rendiment ha empitjorat en el col·lectiu format pels  alumnes amb un nota d’accés 

entre 5 i 6.5, així com en els alumnes amb un nota de notable. Per contra, la taxa de rendiment 

entre els alumnes excel·lents ha crescut. 

Taxa de Rendiment Mitjà dels Estudiants desagregada per nota d’accés 

Per aquest càlcul s’ha considerat la distribució dins de  cada un dels segments que indiquen un 

determinat nivell d’accés i que queda directament correlacionada amb la qualificació d’accés 

de la totalitat estudiants matriculats al Grau de Turisme, que queda distribuïda de la manera 

següent: 
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A fi de poder tenir una visió evolutiva d’aquest rendiment, es presenta a continuació les dades 

referides des de l’inici de la implantació de la formació de Grau de Turisme: 

Taxa de Rendiment mitjà del 

conjunt dels estudiants 

desagregada per nota d'accés

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Estudiants aptes (5-6,5) 46,3% 42,5%

<50% 21,5% 20,6% 20,6% 25,3% 15,5% 17,8%

50-75% 21,2% 14,3% 15,8% 19,4% 19,1% 20,1%

>75% 57,2% 65,1% 63,6% 55,3% 65,3% 62,1%

Estudiants notables (6,6-7,9) 32,4% 33,6%

<50% 12,5% 14,5% 14,0% 14,4% 12,3% 14,4%

50-75% 11,1% 12,8% 12,8% 20,9% 12,3% 14,0%

>75% 76,4% 72,6% 73,2% 64,7% 75,5% 71,6%

Estudiants excel.lents (8-14) 21,4% 23,9%

<50% 0,0% 3,8% 2,0% 5,8% 4,3% 6,0%

50-75% 0,0% 0,0% 3,9% 6,8% 4,3% 9,5%

>75% 100,0% 96,2% 94,1% 87,4% 91,4% 84,5%  
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Podem observar que la tendència de millora continuada dels darrers cursos en el percentatge 

d’alumnes amb una taxa de rendiment per sobre del 75% no ha continuat, amb una lleugera 

reducció aquest curs.  

La Taxa de Rendiment de la titulació es del 79,11%, lleugerament inferior a la dels darrers dos 

cursos acadèmics, malgrat es manté en el nivell d’exigència establert pel propi centre al estar 

inclós dins de l’interval de 75-85% de taxa de rendiment. 

Amb aquests paràmetres cal considerar que hi ha dues assignatures optatives: (1)Tast 

Conceptual; i (2) Turisme Enogastronòmic; que tenen una desviació de més del 20% sobre la 

mitjana de la taxa de rendiment de la titulació, tenint un 100% de rendiment en ambdos casos. 

Fet que s’atribueix a la metodologia pràctica implantada i la gran implicació de l’estudiant i del 

professorat. 

El nombre d’estudiants No Presentats és del 9,5%, el que no es considera un indicador que 

mereixi una reflexió, sino que es pot considerar que està dins de la normalitat. 

A continuació es presenten les dades referents al percentatge de “no presentats” que s’han 

produït al llarg dels diferents cursos acadèmics, respecte al nombre de matriculats inicialment: 

 GT 

Curs 2009-10 24,6% 

Curs 2010-11 13,7% 

Curs 2011-12 11,1% 

Curs 2012-13 10,9% 

Curs 2013-14 9,6% 

Curs 2014-15 9,5% 

 

Es constata clarament una evolució descendent, coincident segurament en la implantació 

normalitzada de la titulació de Grau de Turisme, considerant que durant els primers anys un 

nombre important d’estudiants procedien d’un procés d’adaptació de l’anterior Diplomatura 

de Turisme, el que ha condicionat significativament alguns dels resultats finals. 

Taxa de Graduació i Eficiència 

La recollida d’informació i anàlisi també es fa al finalitzar el curs acadèmic. A continuació es 

presenten els quadre que responen en aquesta informació respecte als resultats obtinguts 

durant el curs acadèmic 2014-15, i la seva evolució respecte a l’any anterior 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Graduats en el curs acadèmic 133 172 143 130 130 112 

% Estudiants Graduats/curs acadèmic 59,9% 107,5% 83,1% 94,9% 80,7% 73,7%

Taxa de Graduació per cohort 62,30% 58,90% 44,10% ----- ----- -----

Taxa d'Eficiència 98,18% 95,80% 90,08% 89,74% 86,36% 87,31%

Taxa de Rendiment 74,39% 76,22% 79,26% 81,93% 82,93% 79,11%  
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Aquestes dades reflexen per una banda percentatge d'alumnes que es graduen i que han 

completat el 100% dels crèdits necessaris per finalitzar els estudis en com a màxim un any més 

del temps establert al seu any d’inici.  

Cal tenir present que, malgrat el procés d’adaptació de la quasi totalitat dels estudiants de la 

Diplomatura de Turisme al Grau, les dades referides en aquesta Taxa de Graduació han 

considerat únicament els estudiants en funció de la seva cohort, és a dir els estudiants que en 

el primer any d’implantació al curs 2009-10 varen iniciar els seus estudis de Grau de Turisme. 

En aquest sentit cal considerar doncs que tan sols es poden aportar dades de les cohorts 2009-

10 i 2010-11. 

En quant a la taxa d’eficiència, també cal considerar aquest procés d’adaptació dels estudiants 

de la titulació de Diplomatura en Turisme a Grau, donat que per al càlcul del ítem de referència 

cal tenir present que hi ha un nombre de crèdits superats a la Titulació de Grau en Turisme que 

varen ser reconeguts en aquest procés d’adaptació i que passaven a formar part del currículum 

de l’estudiant, i que per al càlcul del present índex s’han considerat com a crèdits superats. 

A la memòria de verificació del grau es va preveure una taxa de graduació del 45 % i una taxa 

d’eficiència del 90 %, com podem observar, estem molt a prop dels indicadors previstos. 

Estudiants que han abandonat els estudis en el curs 14-15 

 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Taxa d'Abandonament Inicial 18,60% 17,30% 20,00% 20,80% 16,20%

Taxa d'Abandonament 20,50% 20,80% 26,00% 25,60% 16,20%  

Les dades que es presenten en el quadre adjunt respecte a l’abandonament es registren en 

funció dels estudiants de nou accés en un any acadèmic determinat i que, sense haver 

finalitzat els estudis, no es matriculen durant els dos anys següents. 

Es reflecteix també en aquesta taula el percentatge d’estudiants que no es matriculen a l’any 

següent del seu accés a la titulació. “Abandonament Inicial”. 
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4. Propostes de Millora 

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

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

Turisme durant el curs 2009-10 va ser el facilitar l’adaptació a tots aquells estudiants en actiu 

interessats en participar en aquest procés. 

Aquesta circumstància comportà que, des del primer curs acadèmic de la seva implantació es 

va dissenyar l’oferta curricular complerta dels 4 cursos de la Carrera. 

A tall de resum, i després de tot el procés d’adaptació, es pot afirmar que el percentatge total  

d’alumnes que finalment no es varen adaptar a la nova titulació de Grau en Turisme va suposar 

un 12,92 % dels estudiants matriculats, essent únicament un 8,47 % els que van preferir acabar 

els seus estudis com a Diplomats en Turisme. 

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 per a la millora del desplegament curricular, així després 

dels dos 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 pugués 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, pasés també del tercer al quart curs, a fi d’equilibrar la 

distribució de crèdits entre ambdues mencions. 

També amb aquest mateix propòsit i arrel del seguiment i anàlisi de l’entorn del sector turístic, 

durant l’any acadèmic 2013-14 es va considerar 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 mancaces identificades al voltant d’un sector dinàmic i 

canviant. 

Així les modificacions introduïdes en la oferta de les matèries optatives en aquell curs 2013-14 

queda reflectida en el quadre que s’adjunta a continuació: 
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Turisme Urbà 3 Deixa d'impartir-se

Gestió Local i Polítiques Turístiques 3 Deixa d'impartir-se

Gestió dels Espais Turístics Urbans 3 Deixa d'impartir-se

Eines Digitals i Cartografia Turística 3

SMART Tourist Destinations 3 S'incorpora a l'Oferta

Gestió Pública i Desenvolupament Local 3 S'incorpora a l'Oferta

Turisme Urbà i els Espais de la Ciutat 3 S'incorpora a l'Oferta

Gestió d'Empreses de Transport 3

Intermediació Turística 3

Organització de Congressos i Esdeveniments 3

Nous Turismes 3 Deixa d'impartir-se

Innovació i Emprenedoria: Estratègies per al Desenvolupament Empresarial 3 S'incorpora a l'Oferta

Nous Mercats Turístics Emergents i Claus de Competitivitat 3 S'incorpora a l'Oferta

Mediació Turística-Cultural 3

Turisme eno-gastronòmic 3

Cinema i Literatura en el Turisme 3

International Hospitality Management 3

Gestió d'Actius Immobiliaris en Turisme 3

Disseny d'Establiments Turístics 3

Modalitats d'Allotjament Extrahoteler: Particularitats i Models de Gestió 3 S'incorpora a l'Oferta

Gestió Operativa en la Restauració 3 Deixa d'impartir-se

Control de Gestió en Restauració 3

Gastronomia 3

Tast Conceptual i Procés Creatiu Culinari 3 S'incorpora a l'Oferta

Elaboracions Culinàries: processos i aplicacions 3 S'incorpora a l'Oferta

e-Marketing en el Sector Hoteler 3

Disseny i Gestió de Web en Empreses Hoteleres 3

Gestió dels Clients en Empreses Hoteleres 3 Deixa d'impartir-se

Gestió de Vendes en Empreses Hoteleres 3

Protocol i Relacions Públiques 3 S'incorpora a l'Oferta

Planificació i Gestió de la Destinació 

Turística

Gestió d'Empreses i Serveis Turístics

Gestió de Projectes Turístics

Gestió Hotelera

Gestió de Restauració

Gestió de Marketing Hoteler

 

Al llarg del seguiment que s’ha dut a terme durant el curs 2014-15 s’ha pogut constatar la 

necessitat d’introduïr algunes modificacions en l’oferta d’assignatures optatives de cara al 

proper curs, sobretot considerant els suggeriments fets pels propis estudiants i en alguns casos 

es considera interessant incorporar algunes matisacions a fi d’adaptar l’oferta a la realita 

canviant del nostre sector. 

4.2. PROPOSTES DE MILLORA DERIVADES DE LA VALORACIÓ DEL SEGUIMENT DE LA 

TITULACIÓ 

El procés de recollida d’informació i posterior anàlisi, queda reflectit en una base de dades de 
implantació de millores al centre en forma d’objectius a assolir, i com a punt de partida per a 
les possibles accions de millora a incorporar de cara a la planificació del curs següent. 

Amb tota la información recollida i la reflexió derivada de les trobades especificades, 
s’estableixen aquelles propostes d’accions de millora per a la seva implantació considerant la 
disponibilitat de temps i recursos disponibles per a poder-ho dur a terme amb les garanties 
necessàries, tal i com queda reflectit en el quadre següent: 
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Acció Responsable de la 

Implantació de la 

Millora al Centre 

Caràcter de la Millora Calendari 

Informació Pública 

IP12001 Serveis de 

Marketing 
Disposar de la informació pública de la pàgina 
web en anglès 

Abril de 2017 

IP14002 Serveis de 

Marketing 
Millorar la informació pública de la titulació de 
grau per a estudiants de nou accés 

Juny de 2016 

IP14003 Serveis de 

Marketing 
Millorar la informació proporcionada sobre els 
possibles perfils professionals de sortida 

Juliol de 2016 

Planificació i Gestió Docent  

PGD11009 

Coordinació Estudis 

Ordenació 

Acadèmica 

Seguiment dels alumnes amb problemes de 
permanència, dificultats personals varies, i/o 
alumnes destacats 

Juny de 2016 

PGD12014 
Coordinació 
d’Estudis 

Incorporar en els Plans Docents de les 
assignatures l'idioma o idiomes en que 
s'imparteixen 

Juliol de 2016 

PGD13006 

Coordinació 
d’Estudis 

Ordenació 
Acadèmcia 

Creació d'un entorn de gestió per al disseny de 
Plans Docents al Campus Virtual 

Setembre de  2016 

PGD13008 
Responsable de 

TFG 

Dissenyar i implantar un enquesta de 

satisfacció del tutor del TFG 
Febrer de 2016 

PGD13009 
Direcció EUHT 

CETT-UB 

Incrementar en 5 doctors el rati de  docència 

impartida per professorat doctor 
Setembre de 2016 

PGD14007 
Responsable de 

TFG 

Millorar la diversitat de les propostes de temes 

de Treballs Finals de Grau 
Setembre de 2015 

PGD14012 
Coordinació 

d’estudis 

Implementar la oferta d’un grup de Grau de 

Turisme impartit completament  en anglès  
Juliol 2018 

PGD14013 
Coordinació 

d’Estudis 

Implementar metodologies d’aprenentatge per 

al desenvolupament de competències 

transversals a primer de grau i quart de grau.  

Maig 2016 

Gestió de Mobilitat d’Estudiants 

GME14001 

Responsable de 

Mobilitat 

Acadèmica 

Mesurar la satisfacció dels estudiants d'un 

programa de mobilitat 
Setembre 2016 

Resultats de rendiment acadèmic i de satisfacció d’estudiants  

RAS12004 
Coordinació Docent 

i  Logística 

Elaborar l'enquesta de satisfacció del 

professorat 
Novembre de 2016 
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RAS13002 
Serveis de Qualitat 

i Mediambient 

Assolir una representació d' un mínim del 40% 

en totes les enquestes de satisfacció per 

homogeneitzar i millorar la retroalimentació 

del client 

Maig de 2016 

RAS14002 
Ordenació 

Académica 

Revisar i identificar coma mínim un indicador 

de referència per a cada procés del Sistema de 

Qualitat 

Setembre 2016 

 

4.3. SEGUIMENT DE ACCIONS DE MILLORA DELS CURSOS ANTERIORS 

En el quadre adjunt es relaciona el seguiment i l’estat d’implantació de les accions de millora 

proposades en l’informe de seguiment del curs 13/14 per a ésser dut a terme al llarg del curs 

14/15. 

Com a millora del sistema, i a fi de facilitar el seguiment de les accions, s’ha considerat la 

identificació codificada de cada una d’elles. 

 

Acció Responsable de la 
Implantació de la 
Millora al Centre 

Caràcter de la Millora Estat 

Informació Pública 

IP12001 Serveis de 

Marketing 
Disposar de la informació pública de 
la pàgina web en anglès 

En procés d’implementació 

Captació, Admissió i Matricula Estudiants 

CAM1203 Cap dels Serveis de 
Secretaria 

Acabar d’implantar el sistema de 
matricula on-line assistida per a la 
totalitat dels estudiants del Grau en 
Turisme 

Assolit 
S’ha implantat per a la matricula 
del curs 2015-16 la possibilitat de 
fer-ho on-line a la totalitat dels 
estudiants de Grau de Turisme, a 
partir del disseny d’adaptació de 
l’eina informàtica que ja s’havia 
començat a utilitzar l’any anterior. 

Planificació i Gestió Docent 

PGD11009 Coordinació Estudis 

Ordenació 

Acadèmica 

Seguiment dels alumnes amb 
problemes de permanència, 
dificultats personals varies, i/o 
alumnes destacats 

En procés d’implementació 

No s’ha pogut avançar gaire amb 
aquest tema, més enllà de la gestió 
administrativa. 

Resta pendent millorar el disseny 
de l’eina informàtica per a 
proporcionar la informació que 
faciliti el seguiment 

PGD12014 Coordinació 
d’Estudis 

Incorporar en els Plans Docents de 
les assignatures l'idioma o idiomes 

En procés d’implementació 
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en que s'imparteixen 

PGD12017 Coordinació 

d’Estudis  

Ordenació 

Acadèmica 

Redissenyar la informació de la Guia 

de l'Estudiant i del Professorat en el 

Campus Virtual 

Assolit 
S'han dissenyat les dues pàgines 
web proposades amb la informació 
bàsica necessària per a l'inici del 
curs. 

PGD13006 Coordinació 
d’Estudis 

Ordenació 
Acadèmcia 

Creació d'un entorn de gestió per al 
disseny de Plans Docents al Campus 
Virtual 

En procés d’implementació 

S’ha fet tot el procés de redacció 
del disseny de l’aplicatiu i s’ha 
presentat un primer pressupost 
pendent de la seva aprovació. 

PGD13007 Responsable de TFG Implantanció de graella d’avaluació 

del TFG 

Assolit 

Plasmació dels diferents nivells de 
desenvolupament de les 
competències en una graella amb 
criteris degudament ponderats 

PGD13008 Responsable de TFC Dissenyar i implantar un enquesta de 

satisfacció del tutor del TFG 

En procés d’implementació 

PGD13009 Direcció EUHT 

CETT-UB 

Incrementar en 5 doctors el rati de  

docència impartida per professorat 

doctor 

En procés d’implementació 

Resultats de Rendiment Acadèmic i de Satisfacció d’Estudiants 

RAS12004 Coordinació Docent 

i  Logística 

Elaborar l'enquesta de satisfacció del 

professorat 

En procés d’implementació 

S'ha treballat en l'elaboració d'un 
esborrany en forma de proposta 
de contingut de l'enquesta 

Des de la Direcció del Centre es 
considera de moment deixar la 
validació de l'enquesta i la seva 
implantació per més endavant. 

RAS13002 Serveis de Qualitat 

Coordinació 

d’estudis 

Incrementar el 10 % el nombre 

d’estudiants que responen a les 

enquestes de satisfacció  

Assolit parcialment 

Serveis i Suport a la Docència 

SSD13001 Responsable Serveis 
i Tecnologies de la 
Informació i 
Comunicació 

Implantació d’una App del campus 
virtual 

Assolit 

Ha estat implantada i s’ha posat a 
disposició dels usuaris. 

SSD13002 Responsable Serveis 

i Tecnologies de la 

Informació i 

Comunicació 

Coordinació 

d’estudis 

Dotar al campus virtual 

d’instruments que facilitin la gestió 

de les activitats d’avaluació continua 

Assolit 

S’han dut a terme diferents 
modificacions de en l’aplicatiu del 
Campus Virtual per a la gestió de 
les activitats associades a 
cadascuna de les assignatures. 

S’han realitzat sessions 
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informatives del funcionament de 
l'aplicatiu 

SSD13003 Gerència 

Direcció EUHT 

CETT-UB 

Realitzar un estudi de viabilitat per a 

valorar la possibilitat d’increment 

d’espais destinats a ús informàtic i 

estudi 

Assolit 

Està previst realitzar obres 
d’ampliació a finals del curs 15-16 

 

5. EL SISTEMA INTERN D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL CETT  

El projecte formatiu del CETT té com un dels seus objectius principals el fet de garantir la 

qualitat dels nostres programes formatius i activitats,  i a aquests efectes configura el seu 

Sistema Intern d’Assegurament de la Qualitat del CETT (SIAQC) seguint d’una banda 

l’estructura marcada per la norma internacional UNE ISO 9001 i les directrius del Programa 

AUDIT desenvolupat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) 

amb l’objectiu d’orientar i avaluar el disseny del SGIQ a les universitats. 

Així, el CETT disposa d'una Comissió de Qualitat que, composada per les Direccions dels 

diferents àmbits de formació, configuren l'òrgan de decisió estratègica. Aquesta Comissió es 

suporta en un Departament de Serveis de Qualitat propi que, per delegació, lidera, impulsa, 

supervisa i millora el sistema de qualitat implantat.  

En aquest sentit, i per delegació d’aquesta Comissió de Qualitat del CETT,  es configura una 

Comissió de Qualitat per a cada titulació de l’EUHT CETT-UB a fi de garantir el seguiment dels 

processos de de qualitat de totes les titulacions universitàries ofertades. 

Aquesta Comissió de Qualitat s'encarrega de realitzar el seguiment dels indicadors en cada 

procés per tal de poder analitzar i detectar les accions correctives de millora que es consideren 

necessàries. Aquest Comitè està format per: 

      Direcció de l'EUHT CETT-UB 

      Coordinació de nivell de formació de Grau / Postgrau 

      Direcció de Formació 

      Coordinació d'Estudis 

      Coordinació Docent i Logística 

      Ordenació Acadèmica 

      Serveis de E3 

      Serveis de Secretaria del Centre 

      Serveis de Qualitat del Centre 

 

Aquesta Comissió es reuneix en diferents moments del curs coincidint amb els diversos 

processos que tenen lloc durant l'any acadèmic i, en cada un d'ells, es recullen i s'analitzen els 

indicadors vinculats 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 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... 
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6. ANNEX: Fitxa d’Anàlisi del Treball Final de Grau 

6.1. OBJECTIUS D’ANÀLISI 

Documents per a la planificació i gestió del TFG 

Els paràmetres i criteris de planificació i gestió del TFG es recullen integrament a la Guia de 

l’Estudiant i Guia del Professorat del Campus Virtual de l’EUHT. Concretament es posa a 

disposició de l’estudiant i els tutors la següent informació: 

 Presentació de l’assignatura: S’exposen els continguts de l’assignatura i competències i 

objectius que es pretenen assolir. 

 Tipologies de projectes: Es presenten les 2 tipologies de TFG (Investigació o Empresa) i 

els requeriments i procediments necessaris per optar a cada un. 

 Desenvolupament del projecte: Es presenta l’estructura del TFG segons la tipologia 

(identificant-ne els apartats i continguts en cada cas), i algunes indicacions a tenir en 

compte i errors freqüents a evitar. 

 Entrega: Es recullen les dates de lliurament del treball i els requeriments formals i 

tècnics per a l’entrega dels documents del TFG. 

 Defensa: S’exposen les dues modalitats de defensa (virtual i presencial) i s’expliquen 

les condicions generals i procediments per a realitzar una o altra.  

 Avaluació: Es recullen els criteris d’avaluació del TFG, desglossant els diferents 

documents i el pes (%) en la nota final de cada un dels seus apartats, així com els 

òrgans avaluadors. També s’exposen els supòsits en els quals un TFG podrà ser 

revaluat i els procediments a seguir. 

 Propietat intel·lectual: Es presenten les característiques de la propietat intel·lectual 

dels TFG segons cada tipologia. 

 Premis: S’informa dels premis vinculats al CETT als quals poden optar els TFG 

presentats. 

Addicionalment el centre també proporciona una Guia pràctica per al lliurament virtual de 

documents del TFG i un Manual d’estil CETT-UB  

Validació temes TFG i selecció de tutors i tribunal d’avaluadors 

Els responsables dels diferents Grups de Recerca del CETT fan arribar al Responsable del TFG 

les propostes de temes per desenvolupar en cada un dels àmbits. Aquest temes han estat 

proposats pels Responsables dels Blocs Temàtics. Cada tema va acompanyat d’una proposta de 

professor/a  tutor/a integrant de l’equip de docents investigadors vinculats a la temàtica 

objecte de recerca. Un cop aprovats, els temes són publicats a la oferta vinculada a cada una 
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de les especialitats i poden ser escollits pels estudiants per desenvolupar la seva tasca de 

recerca. 

Paral·lelament, s’ofereix a l’estudiant la possibilitat de vincular el seu TFG a una empresa o 

institució de caràcter públic o privat. S’incentiva el fet de que sigui el propi estudiant el que 

busqui la institució amb la qual desenvolupar la seva recerca. Tan mateix, des de el servei de 

E3, s’ofereixen alguns temes proposats des de les institucions que han estat prèviament 

validats. En aquest cas, l’estudiant disposa d’un/a Director/a de Projecte a l’empresa i un 

tutor/a a l’Escola Universitària, que vetlla pel compliment dels paràmetres acadèmics del 

treball. 

També es contempla la possibilitat de que l’estudiant proposi algun tema que sigui del seu 

interès per desenvolupar la tasca. En aquest cas, es demana que compti amb el vist-i-plau d’un 

tutor/a, que l’objecte d’estudi estigui vinculat als àmbits de recerca de l’Escola.  

L’avaluació dels treballs es realitza mitjançant una rúbrica excel que facilita la valoració 

objectiva dels TFGs, i que està programada per a calcular automàticament la nota final en 

funció de la puntuació que atorga cada avaluador als items avaluables del projecte. Els 

correctors i tutors puntuen els ítems del 0 al 10, i la rúbrica disposa d’un espai per a 

comentaris a on es recullen les observacions al respecte. 

Els correctors i el tutor que posen la nota d’un TFG fan arribar la seva valoració al Responsable 

dels TFG, que és qui s’encarrega de recopilar les notes de tots els projectes i les fa arribar a la 

Secretaria del centre. La Secretaria publica les notes al Campus Virtual i queden recollides i es 

conserven fins a final del curs següent. 

Aquesta vinculació entre tutors i els àmbits d’experiència ha estat molt positiu donat que 

permet desenvolupar la recerca vinculada a les línies estratègicament predeterminades pel 

centre. 

Matriculació, lliurament i defensa del TFG 

El Responsable dels TFG proporciona la informació dels TFGs (títol, tipologia de projecte, tutor 

i alumne/s) a Secretaria per a la matriculació dels mateixos. Una vegada el projecte es registra, 

l’alumne ja podrà disposar al campus de l’eina de lliurament de TFG.  

Aquesta eina permet l’entrega digital del projecte articulada en 3 documents del TFG 

obligatoris: Memòria, Article i Presentació (defensa); i una carpeta optativa per a Annexos. Per 

a facilitar el procediment d’entrega virtual del TFG l’alumne disposa d’una guia pràctica a on 

s’explica pas per pas com penjar els documents requerits. 

Pel que fa a la defensa pública del TFG, es contempla dues modalitats diferents i excloents: 

virtual o presencial.  

Per a la defensa de qualsevol TFG es constitueix un tribunal avaluador format per 2-3 

correctors que valoren el projecte a partir de la informació proporcionada. La defensa del 

projecte en modalitat presencial és pública, de manera que la sessió està oberta a la comunitat 

EUHT CETT-UB. Durant la defensa, una vegada l’alumne ha fet la presentació del TFG, el 
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tribunal avaluador fa les preguntes que considera oportunes i l’autor del treball dona resposta 

a les qüestions durant la mateixa sessió. 

En el cas que la defensa del projecte hagi de ser virtual per raons justificades (per exemple, 

quan els alumnes estrangers han hagut de tornar al seu país), aquesta es realitza mitjançant 

una presentació en Power Point amb àudio que es penja al campus virtual juntament amb la 

resta de documents del TFG en la data estipulada. Posteriorment, s'obre un període de 

consulta pública durant el qual el projecte és visible a la comunitat EUHT CETT-UB i al tribunal 

avaluador, que fan les preguntes que consideren oportunes a través del fòrum virtual. Els 

autors del projecte han de donar resposta (defensar) a les qüestions a través del mateix fòrum. 

Tots els projectes aprovats queden recollits, es conserven i estan disponibles a un repositori al 

que s’accedeix a través del Campus Virtual CETT-UB. Aquesta “biblioteca virtual” disposa d’un 

filtre que facilita la cerca dels projectes segons temàtiques, formació, any de realització... i 

permet la consulta de tots els materials associats a un TFG per a la comunitat CETT-UB. L’únic 

cas en que un projecte no esta visible per a tota la comunitat és quan està catalogat com a 

confidencial, cas en el que només serà visible per la coordinadora de postgraus. 

 

Sistemes de suport i tutorització per a l’alumnat 

La informació general sobre el TFG s’ha fet pública a través del pla docent disponible, a més els 

alumnes també han disposat del programa més especific en l’aula virtual de l’assignatura. 

Les accions que s’han portat a terme per donar suport i tutoritzar als estudiants al llarg del curs 

acadèmic 2014-15 han estat: 

 Xerrada al segon semestre del curs per orientar de manera genèrica l’elecció del TFG. 

Aquesta acció la porta a terme el coordinador de l’assignatura amb el suport de la 

persona responsable de E3 i Coordinació d’Estudis, pel que fa respectivament als 

projectes vinculats a empreses i institucions i a la gestió responsable per part de 

l’estudiant del seu expedient tant en la vessant acadèmica com administrativa. 

 Assessorament personalitzat en el moment de formalitzar la matricula per part del 

personal de secretaria i de la coordinació acadèmica 

 S’han impartit dues sessions de metodología, situades en els dos  moments claus del 

procés, al poc de començar el curs  i unes setmanes abans del lliurament. Aquestes 

sessions permeten resoldre els dubtes més habituals i els errors més recurrents,  com 

el fer de com plantejar una hipotesi, o com extreure de manera correcte les 

conclusions del trebal,l a títol d’exemple. 

 S’han establert unes sessions presencials obligatòries de tutoria amb una periodicitat 

setmanal en què el tutor valora l’estat de la recerca i proposa, si s’escau, les 

modificacions necessàries. 
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 Total disponibilitat del Responsable del TFG per aclarir dubtes, tant en la fase inicial de 

selecció del tema, com en les posteriors d’elaboració i lliurament del projecte. 

Amb la impartició d’aquests continguts s’asseguren els coneixements necessaris sobre el 

procés d’investigació i la realització de projecte. A més l’alumne també disposa en la guia de 

l’estudiant d’informació addicional sobre la realització del TFG i els procediments a seguir, així 

com d’un manual d’estil a on es recull el format general del document i com citar i referenciar 

en base al model APA (American Psychological Association). A partir d’aquí l’alumne desplega 

la seva investigació guiat pel seu tutor/a de projecte. 

 

Grau de satisfacció dels estudiants i els tutors dels TFG 

El grau de satisfacció dels estudiants s’obté a través d’una enquesta que l’estudiant ha de 

respondre després de lliurar i defensar el TFG i abans de que es publiqui la nota per part de 

Secretaria. 

Pel que fa al nivell de satisfacció dels estudiants al llarg del curs 14-15 caldria destacar els 

següents aspectes: 

 Elevada participació dels estudiants en la resposta a l’enquesta, a prop del 60%. 

 La nota global assoleix 3,1 sobre 4 

 Elevada puntuació assolida en el ítems fan referència principalment a la percepció que 

tenen els estudiants al respecte del grau d’assoliment de les competències establertes 

en el pla docent de l’assignatura. 

6.2. DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 

Els paràmetres i criteris de planificació i gestió del TFG es recullen integrament a la guia de 

l’estudiant (https://www.cett.es/info-euht/default.aspx?uri=/info-euht/ca/) i guia del 

professorat (http://www.cett.es/euht-professorat/default.aspx?uri=/euht-professorat/es/) 

Addicionalment es disposa de la següent informació: 

 Guia pràctica de lliurament virtual de documents del TFG: 

http://www.cett.es/infogt/html/pdfs/GUIALLIURAMENT_PFG_CAT.pdf 

 

 Manual d’estil CETT-UB: 

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Masters/Manual%20Estil%20

CETT_cat.pdf 

 Guia per empreses i entitats col·laboradores: 

https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Masters/TFG_Guia%20Empr

eses2.pdf 

https://www.cett.es/info-euht/default.aspx?uri=/info-euht/ca/
http://www.cett.es/euht-professorat/default.aspx?uri=/euht-professorat/es/
http://www.cett.es/infogt/html/pdfs/GUIALLIURAMENT_PFG_CAT.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Masters/Manual%20Estil%20CETT_cat.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Masters/Manual%20Estil%20CETT_cat.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Masters/TFM_Guia%20Empreses2.pdf
https://www.cett.es/fitxers/campushtml/MiniWebs/117/Masters/TFM_Guia%20Empreses2.pdf
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6.3. INDICADORS I DADES 

La informació recollida en el quadre adjunt respecte al Treball Final de Grau, correspon a les 

dades de que es disposa des d’Ordenació Acadèmica elaborades a partir de les taxes de 

rendiment de les diferents assignatures de la titulació i han estat aprovades per a la Direcció 

de l’EUHT CETT-UB. 

En quant a la Taxa d’Estudiants que realitzen el Treball Final de Grau, aquesta indica el 

percentatge d’estudiants que havent matriculat aquesta assignatura l’han finalitzat amb la 

presentació del Treball. 

La Taxa d’estudiants amb alta qualificació, és un indicador d’aquells Treballs Finals de Grau que 

han assolit una qualificació superior a 8. 

Treball Final de Grau 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Taxa d'estudiants que realitzen el 

treball final de grau
69,38% 85,46% 86,89% 98,44% 99,24% 98,39%

Taxa d'estudiants que no 

aproven el Treball Final de Grau
30,62% 14,54% 13,11% 1,56% 0,76% 1,61%

Taxa d'estudiants amb alta 

qualificació del Treball Final de 

Grau

22,70% 28,80% 40,25% 32,81% 37,40% 35,20%

 

Donat el sistema de tutories de seguiment implantat durant la realització del TFG, es detecten 

les dificultats, problemes, desviacions, etc., que els alumnes puguin trobar-se, i s’estableixen 

les mesures correctores necessàries, el que avala el nombre d’estudiants que superen aquesta 

assignatura.  

El centre disposa d’un sistema de seguiment dels estudiants que realitzen els Treballs Finals de 

Grau molt eficient, que consisteix en el seguiment setmanal i presencial dels estudiants per 

part del tutor assignat, fet que permet establir les mesures correctores en cas de desviaments 

sobre la planificació de treball establerta, i assolir objectius d’aprenentatge molt positius, com 

demostren les dades d’aquesta taula. 

El nombre d’estudiants que no presenten el TFG no és significatiu, ha estat del 1,5% el curs 14-

15. Els motius  tenen relació directa amb l’entrada dels estudiants al mercat laboral, sovint 

fora de l’Estat, el que dificulta la realització del TFG. 

 

6.4. EVIDÈNCIES A APORTAR 

Assenyaleu amb una X si el vostre ensenyament pot evidenciar la documentació requerida 

actualment en el procés d’acreditació: 

x Pla docent TFG 

x Llistat amb tots els TFG presentats especificant el nom del treball, l’àmbit o línia de 



51 Informe de Seguiment de la Titulació de Grau de Turisme. Curs 14-15.  

 

treball, la temàtica, el grup o línia de recerca vinculada en el cas dels TFG i la nota 

obtinguda per l’alumne. 

x Resultats de la satisfacció dels estudiants i tutors respecte el TFG 

x Taula amb el recull dels instruments d’avaluació i rúbriques per l’avaluació dels TFG 

 

6.5. PUNTS FORTS, PUNTS FEBLES I PROPOSTES DE MILLORA 

 

En aquest punt es fa una síntesi dels aspectes valorats concretant els actuals punts forts de 

l’ensenyament pel que fa al TFG així com els punts febles i les corresponents accions de 

millora. 

La concreció de les accions de millora, amb l’assignació del seu responsable i la seva 

temporalització queden incorporades en el quadre global de propostes de millora de la 

Titulació 

Punts Forts 

 Resultats acadèmics altament satisfactoris. 

 Oferta de projectes vinculats a les línies de recerca ample que dóna cobertura als 
interessos dels estudiants. 

 Sistema completament virtual de lliurament dels TFG que ha eliminat l’ús del suport 
paper 

 Creació del repositori que permet consolidar la tasca de recerca i posar el resultat 
de la mateixa a l’abast de la comunitat universitària. 

 La idoneïtat dels tutors vé donada pels seus perfils professionals i experiència docent 
en els diferents àmbits en que es desenvolupen les tasques dels grups de recerca 

 

Punts Febles Proposta de Millora 

No es disposa de resultats satisfacció de 

tutors 

Elaborar qüestionari per disposar da la 

informació 

  

  

  

  

 

 

 


