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1. Context

Dades identificadores 

Nom del centre Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) 

Enllaç web http://www.epsem.upc.edu/ 

Enllaç al SGIQ https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat 

Responsables de 
l'elaboració de 
l'informe d'acreditació 

Rosa Argelaguet Isanta/Directora 

Dades de contacte 
Xavier de las Heras / Coordinador del Màster 
93 8777236 / fxavier.de.las.heras@upc.edu  

Òrgan responsable 
d'aprovació de 
l'informe  

Comissió Permanent de l’EPSEM 

Data d'aprovació de 
l'informe 

29 de maig de 2018 

Titulacions del centre a acreditar 

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals 

Presentació del centre 

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) és un centre docent de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) encarregat, d´acord amb l’article 27 dels Estatuts de la 
UPC, de l’organització dels ensenyaments i dels processos acadèmics que condueixen a l’obtenció 
de títols de grau, màster universitari i doctorat següents: 

· Grau en Enginyeria Automoció
. Grau en Enginyeria Elèctrica (en extinció) 
· Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
· Grau en Enginyeria Mecànica
· Grau en Enginyeria Química
· Grau en Enginyeria Minera
· Grau en Enginyeria de Sistemes TIC
· Màster universitari en Enginyeria de Mines
· Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals
· Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient

Tota la informació sobre l’EPSEM es pot trobar al seu lloc web www.epsem.upc.edu. L'Escola de 
Manresa és un centre propi de la Universitat Politècnica de Catalunya formant part d'una institució 
de reconegut prestigi en l'àmbit universitari a partir de les classificacions obtingudes en diferents 
rànquings internacionals (Evidència E-P.01). 
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Figura 1. Façana exterior sud de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa 

L´EPSEM disposa d'un reglament d’organització i funcionament aprovat pel Consell de Govern 
(document 21/7 de 2013) el 19 de juliol de 2013 (Evidència E-P.02). Està governada per la Junta 
(Evidència E-P.03), presidida per la directora, i l’equip directiu (Evidència E-P.04). 

L´EPSEM inicià la seva activitat l’any 1942 com a Escola de Capatassos Facultatius de Mines 
responent a la necessitat de formació de tècnics per a les empreses del sector miner. 

L’any 1957 va passar a anomenar-se Escuela Técnica de Peritos de Minas y Fábricas 
Mineralúrgicas y Metalúrgicas. S’introduïren dues especialitats de peritatge: la de mineria i la de 
mineral·lúrgia. 

L’any 1964 hi ha un nou canvi en la seva denominació: Escuela de Ingeniería Técnica Minera. Els 
seus titulats serien Enginyers Tècnics en Explotació de Mines o Enginyers Tècnics en Fàbriques 
Siderometal·lúrgiques i Mineral.lúrgiques (a partir del 1969, Enginyers Tècnics en Metal·lúrgia). 

La “Ley General de Educación y de Reforma Educativa” de l’any 1970 va integrar les escoles de 
grau mitjà, com la nostra, dins la Universitat com a Escoles Universitàries, i s’afegia un nou requisit 
per a l’ingrés: tenir el COU. L’Escola es va integrar a la Universitat Politècnica de Catalunya l’any 
1972. 

El curs 1972-73 s’iniciaren els estudis d’enginyeria tècnica industrial si bé el reconeixement com a 
Escola Universitària Politècnica no va arribar fins a l’any 1976. El Decret donava reconeixement a 
les especialitats Mecànica (Construcció de Màquines) i Elèctrica (Màquines Elèctriques). 

L’any 1977 s’iniciaren les especialitats d’Enginyeria Tècnica en Química (Processos i Instal·lacions 
Químiques), s’amplia l’Elèctrica amb la secció d’Electrònica Industrial i en la branca minera es 
comença l’especialitat de Prospeccions i Sondeigs. 

L’any 1992 s’inicien a l’Escola Universitària Politècnica els estudis de doctorat de medi ambient i 
recursos naturals dins del Departament d’enginyeria minera i recursos naturals que té la seva seu 
exclusiva a Manresa.  
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La reforma acadèmica dels plans d’estudi del 1994, revisats el 2002, va suposar per a l’Escola una 
nova ampliació dels estudis en la branca de Telecomunicacions (Sistemes Electrònics) al mateix 
temps que una pèrdua pel que fa a Electricitat i Prospeccions i Sondeigs. 

En el curs 2003-2004 es varen iniciar els estudis de segon cicle d’Enginyeria en Organització 
Industrial en la modalitat semipresencial. La carrera es va implantar amb vinculació amb l’ETSEIAT 
pel que fa al pla d’estudis i coordinació d’assignatures. 

El curs 2005-2006 es comença a impartir el 2n cicle d’Enginyeria de Mines. En el DOGC del 3 gener 
de 2006 es publica el decret que oficialitza l’Escola amb el nom d’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria. 

Amb la integració dels estudis en l’Espai Europeu d’Educació Superior l’any 2008 es comencen a 
impartir els actuals estudis de Màster. 

L’Escola disposa de 13.227 m2 d’instal·lacions (aules, centre de càlcul, varies aules informàtiques, 
sala d’actes, sala de juntes, laboratoris, sales d’estudi, pista poliesportiva, delegació d’estudiants, 
servei d’esports i bar-restaurant, entre d’altres). 

La Biblioteca del Campus Universitari de Manresa, de titularitat UPC i ubicada en l’edifici de l’antic 
escorxador disposa de 1.938 m2 d’instal·lacions. La seva missió és donar suport a l’aprenentatge, 
docència i recerca de tota la comunitat universitària. Per això ofereix col·leccions, serveis i 
equipaments de qualitat cobrint les àrees d’especialització de l’EPSEM (Evidència E-P.05). 

L’Escola té un Patronat on són presents empreses del teixit industrial del Bages, institucions, 
col·legis professionals i representants de les organitzacions sindicals (Evidència E-P.06).  Les 
funcions del Patronat són d’assessorament i coordinació de l’Escola i la societat. 

L’Escola acull el Museu de Geologia (Evidència E-P.07), inaugurat l’any 1980, que forma part de 
l’Associació de Museus d’Espanya i del GeoParc de la Catalunya Central (Evidència E-P.08). 

També acull la seu de l’Exploratori dels Recursos de la Natura (Evidència E-P.09), la Càtedra de 
Programari lliure (Evidència E-P.10), i una càtedra empresa, la Càtedra Iberpotash en mineria 
sostenible (Evidència E-P.11) i l’observatori de la recerca a la Catalunya Central (Evidència E-P.12). 

La comunitat universitària de l'Escola de Manresa, amb dades del curs 2017-18 (Evidència E-P.13), 
està formada per un total de 673 estudiants, 37 membres del col·lectiu del personal d'administració 
i serveis i 92 integrants del personal docent i investigador que tenen l'EPSEM com a centre en 
primera assignació. 
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Figura 2. Evolució dels estudiants matriculats al Màster en Enginyeria de Recursos Naturals de l’EPSEM 

El curs 2012-13 es van titular 54 estudiants corresponents als quatre Graus Industrials i al de 
Recursos Energètics i Miners, així com 10 estudiants del Màster universitari en Enginyeria de 
Recursos Naturals. Aquests titulats van ser els corresponents a la primera promoció dels Graus. El 
curs 2013-14, es van titular 92 estudiants corresponents als quatre Graus Industrials, al de Recursos 
Energètics i Miners i a la primera promoció del Grau d’Enginyeria de Sistemes TIC, així com 12 
titulats en el Màster universitari en Enginyeria de Recursos Naturals i 1 en el Màster universitari en 
Enginyeria de Mines. El curs 2014-15, el nombre de titulats de Grau va ser de 143, en el Màster 
universitari en Enginyeria de Recursos Naturals hi va haver 10 titulats i en el Màster universitari en 
Enginyeria de Mines es van titular 8 estudiants. El curs 2015-16, el nombre de titulats de Grau va 
també ser de 143, en el Màster universitari en Enginyeria de Recursos Naturals hi va haver 8 titulats 
i en el Màster universitari en Enginyeria de Mines es van titular 16 estudiants. Finalment pel curs 
2016-17 el nombre de titulats de Grau va ser de 123, en el Màster universitari en Enginyeria de 
Recursos Naturals hi va haver 9 titulats i en el Màster universitari en Enginyeria de Mines es van 
titular 15 estudiants. 

Durant el curs 2017-18, l’EPSEM ha tingut assignat el següent professorat: 2 catedràtics 
d’universitat, 1 Catedràtic Contractat, 26 Professors Titulars d’Universitat, 4 Catedràtics d’Escola 
Universitària, 9 Professors Titulars d’Escola Universitària, 8 Professors Agregats, 7 Professors 
Col·laboradors Permanents, 35 Professors Associats. 

 

Agents que han participat en l’elaboració de l’informe d’acreditació (Comitè 
d'Avaluació Interna) 

 

Nom i Cognoms 
 

Càrrec 
 

Col·lectiu 

Rosa Argelaguet Isanta Directora PDI 

Xavier de las Heras Cisa Coordinador del Màster PDI 
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José Miguel Giménez  Pradales Sotsdirector Cap d’Estudis PDI 

Immaculada Martínez Teixidor Responsable de Qualitat PDI 

Antoni David Dorado Castaño PDI Màster PDI 

Inmaculada Gómez Gómez Cap UTG PAS 

Anna Espinosa Pérez Administrativa de qualitat  PAS 

Kelly Prieto Márquez Alumne Màster Estudiantat 

 

Procés d'elaboració de l'informe d’acreditació 

El 14 d’abril de 2017, la Direcció de l’Escola va ser informada pel Vicerectorat d’Estudis i Planificació 
de la UPC de què s’havia previst l’acreditació per part de l’AQU del Màster universitari en Enginyeria 
de Recursos Naturals, per a la convocatòria del segon semestre de 2018. 

Des d’aquell moment, el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC ha treballat 
per a aportar evidències que puguin sustentar l’autoinforme que l’Escola ha de preparar per 
l’acreditació. En paral·lel, la Comissió del Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals ha processat 
informació interna de l’Escola per tal de poder afegir dades objectives al procés d’acreditació. 

La Comissió Permanent de l’EPSEM aprova el dia 21 de juny de 2017 la composició de la Comissió 
d’Avaluació Interna (CAI) encarregada del procediment intern d’avaluació del Màster a acreditar i 
de l’elaboració de l’autoinforme seguint les directrius d’AQU. 

El dia 5 de setembre de 2017 es convoca la reunió de constitució de la CAI amb l’objectiu d’oferir 
als seus membres una informació general sobre la metodologia d’actuació i, en particular, es 
descriuen els diferents estàndards de l’autoinforme. Es proposa un pla de treball que faciliti 
l’elaboració, valoració i reflexió de l’informe. (Evidència E-P.14)  

L’Escola comunica el 19 de setembre de 2017 al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat 
(GPAQ) la composició de la Comissió d’Avaluació Interna. 

En el mes de desembre de 2017 s'inicia l’elaboració dels diferents estàndards de l'autoinforme. 
Xavier de las Heras com a Coordinador del Màster i Anna Espinosa com a Administrativa de qualitat 
i comunicació reben una sessió de formació per part de la GPAQ el dia 1 de març de 2018. Es dóna 
per completada la versió preliminar de l'autoinforme amb data 25 d’abril de 2018. Es reuneix la 
Comissió d’Avaluació Interna (CAI) el dia 14 de maig de 2018 es fa un debat ampli sobre la memòria 
i els aspectes de millora que es preveu introduir en el Màster a acreditar. 

El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) de la UPC procedeix a una revisió de la 
versió preliminar de l'autoinforme i proposa un seguit de millores tècniques i estilístiques. Aquestes 
són facilitades a la Comissió d'Avaluació Interna (CAI) el 4 de maig de 2018. Una vegada analitzades 
les propostes de millora per part de la CAI, s'incorporen totes aquelles que es consideren adequades 
i es dóna per finalitzat l'autoinforme d'avaluació el dia 15 de maig de 2018. 

Entre els dies 16 i 22 de maig de 2018 es sotmet l'autoinforme d'avaluació al tràmit d'audiència 
pública entre els diferents col·lectius d'interès de l'Escola de Manresa. 

Finalment, el 29 de maig de 2018, la Comissió Permanent de l'EPSEM aprova per consens el 
present autoinforme d’acreditació del Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals. 

(document aprovat a la Comissió Permanent Extraordinària 05/2018 celebrada el 29 de maig de 2018)
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Valoració de la implicació dels agents i de les evidències aportades 

En l'elaboració d'aquest autoinforme hi han intervingut els diferents integrants de la Comissió 
d’Avaluació Interna (CAI) de l'EPSEM amb el suport del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat 
(GPAQ) de la UPC i la implicació de membres de tots els col·lectius que formen l’Escola. 

El punt de partida ha estat la documentació de referència per al procés d’acreditació facilitada per 
l’AQU (Guia per a l’acreditació de Grau i Màster i Directrius per a l’elaboració de l’autoinforme). 
Seguint les pautes emanades d’AQU, el GPAQ va elaborar l’estructura general (seccions i apartats) 
d’aquest autoinforme i va articular un model que permet el desenvolupament sistemàtic i assistit 
dels diferents estàndards objecte de l’autoinforme. 

El GPAQ ha definit i ha posat a l’abast un conjunt d’evidències per a cada Centre en procés 
d’acreditació i per a l’EPSEM en particular. Aquesta informació ha estat obtinguda a partir de 
diferents bases de dades de la Universitat com PRISMA (Sistema de Gestió Acadèmica) o DRAC 
(Descriptor de Recerca i Activitat Acadèmica). També s’ha incorporat informació de l’Institut de 
Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC, tant a nivell general com particular per al col·lectiu del 
professorat de l’EPSEM. Finalment el GPAQ ha aportat dades sobre la satisfacció dels col·lectius 
d’interès obtingudes especialment per a l’acreditació. 

El Centre ha aportat dades internes relacionades especialment amb el conjunt del professorat i amb 
l’encàrrec acadèmic del Centre als diferents departaments. Altres dades s’han obtingut a partir dels 
processos de qualitat interns de l’Escola (Evidència E-P.15).També a nivell intern, els membres de 
la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) han aportat dades del Màster a acreditar. 

El Centre va constituir la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) aglutinant, d’una banda, membres de 
l‘equip directiu i el coordinador de la titulació a acreditar, i d’altra, representants dels diferents 
col·lectius de l’Escola, professorat, personal d’administració i serveis i estudiantat. Es va elaborar 
una proposta de l’autoinforme el qual va ser distribuït i posteriorment debatut en la segona reunió 
del CAI del 14 de maig de 2018. 

Amb el conjunt d’evidències aportades, la CAI de l’EPSEM considera que es permet donar una visió 
completa de la formació realitzada en el Màster i dels diferents processos per tal de garantir la 
qualitat del programa formatiu. Respecte de la fase pública aquesta ha estat com d’habitual 
aprofitada per poques persones que han aprofundit amb una lectura més detallada, aportant algunes 
millores al text final. 
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2. Valoració de l´assoliment dels estàndards 

ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU 

El desplegament del pla d`estudis, que es troba en el seu 9è curs acadèmic d’impartició, s’ha dut a 
terme de manera globalment satisfactòria d`acord amb les directrius establertes a la memòria de 
verificació (Evidència E-1.01). El màster consta de 60 ECTS organitzats en 2 quadrimestres. En el 
primer quadrimestre es cursen 30 ECTS corresponents a 4 assignatures obligatòries i alguna 
optativa. En el segon s’han de superar 30 ECTS més, entre 2 assignatures obligatòries, la resta 
d’optatives i els 15 ECTS corresponents al TFM.   
 

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

D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya, 
aquest apartat queda satisfet amb la verificació inicial de la titulació i, en conseqüència, no serà 
objecte de valoració durant les audiències. 
 
 
1.2 El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil de competències i amb 

els objectius de la titulació. 

D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya, 
aquest apartat queda satisfet amb la verificació inicial de la titulació i, en conseqüència, no serà 
objecte de valoració durant les audiències. 
 
 
1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i el seu nombre és 

coherent amb el nombre de places ofertes. 

Cada curs s’ofereixen 25 places de nou ingrés al Màster universitari en Enginyeria dels Recursos 
Naturals (MUERN). Les sol·licituds d’admissió dels últims 5 anys d’impartició del màster han sigut 
28 el curs 2013/14, 31 el 2014/15, 20 el 2015/16, 21 el 2016/17 i 18 el 2017/18. (Indicador I-1.01) i 

(Indicador I-1.02). L’anàlisi dels expedients acadèmics i currículums dels sol·licitants s’ha dut a 

terme d’acord amb els criteris d’admissió que figuren en l’apartat del web del màster, d’acord amb 
els criteris recomanats en el seminari de Mastermind (Evidència E-1.02) i (Evidència E-1.03)  a partir 
de sengles reunions del coordinador de la titulació del màster conjuntament amb la cap del servei 
d’administració de l’Escola. 
 
Donat que la diferència entre l’oferta de places i el nombre final d’estudiants matriculats es 
significativa, des de l’Escola mitjançant un pla de comunicació (Evidència E-1.04) s’ha fet una 
important tasca d’internacionalització del Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals 
amb la idea de captar estudiants llatinoamericans per tal que també repercuteixi a nivell estatal. En 
aquest sentit s’incrementa la ràtio d’internacionalització del 14% de l’any 2013 al 31% el curs actual 
2017/2018, essent el primer dels punts forts del màster actual. 
 
Respecte a la procedència dels estudiants, es disposa de la informació elaborada a partir de les 
dades de Winddat CIÈNCIA – cursos 2013/14 fins 2014/15 (Indicador I-1.03) i Winddat 
ENGINYERIA cursos 2015/16 i 2016/17 (Indicador I-1.04)  i l’elaboració pròpia del curs 2017/18. 
 

Procedència 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Estudiants que provenen de la mateixa 
universitat 

2 3 4 4 9 

Estudiants que provenen d’altres 
universitats del SUC 

2 2 0 5 2 

(document aprovat a la Comissió Permanent Extraordinària 05/2018 celebrada el 29 de maig de 2018)
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Estudiants que provenen d’altres 
universitats de l’Estat 

2 4 2 0 0 

Estudiants que provenen d’universitats 
estrangeres 

1 (14%) 2 (18%) 6 (50%) 3 (25%) 5 (31%) 

Total d’estudiants 7 11 12 12 16 

 
Cal destacar que el perfil d’ingrés d’entrada d’estudiants s’adreça a graduats i graduades dels 
àmbits de l’enginyeria industrial, civil i ambiental, així com altres titulats d’enginyeries i llicenciatures 
d’àmbit tecnològic, ambiental o científic. Aquest perfil d’ingrés es valora adequat tal i com es mostra 
a l’estàndard 4 especialment en el grau de satisfacció de l’estudiantat. 
 
1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

Fins al present curs, la coordinació docent ha sigut portada a terme pel coordinador del màster i el 
cap d’estudis. Una reunió anual del professorat del màster a l’inici del curs de llançament (Evidència 
E-1.05) permet vetllar pels continguts impartits. Així també s’assoleix vetllar per les competències 
del màster; també que els continguts de les diferents matèries no siguin repetitius, i que la 
transferència de continguts transcorri en un ordre adequat per facilitar l’adquisició dels 
coneixements. 

El 17 de desembre de 2015 es va aprovar en comissió permanent la comissió de màster formada 
pels professors: Pura Alfonso, Joan Jorge i Xavier de las Heras. I com a convidada hi ha sempre 
Teresa Puigbó (cap de l’àrea de gestió acadèmica). Aquesta comissió es regeix pel Reglament de 
la Comissió del Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals aprovat el 28 d’octubre de 
2015 (Evidència E-1.06) 

 
1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada i té un impacte positiu 

sobre els resultats de la titulació. 

D'acord amb la "Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster" d'AQU Catalunya, 
aquest apartat queda satisfet amb la verificació inicial de la titulació i, en conseqüència, no serà 
objecte de valoració durant les audiències. 
 
 
1.6 La titulació recull les modificacions que s’han identificat arran dels anteriors seguiments i del 

procés d’acreditació de l’ensenyament.  

Son 3 les modificacions més destacables que s’han incorporat a l’estructura del màster, des 
de la darrera revisió al 2015. En primer lloc, per tal d’incorporar més estudiants espanyols i 
llatinoamericans, es va canviar l’idioma del màster al castellà. Un segon canvi ha estat la 
incorporació de la versió semipresencial, que ha fet també incorporar un nou perfil de 
graduats i millor matriculació al màster. Finalment s’han incorporat dues assignatures 
obligatòries que eren optatives a l’oferta del segon quadrimestre per tal d’equilibrar-les millor 
i satisfer les peticions dels estudiants de nova matriculació que s’incorporaven al 
quadrimestre de primavera.  
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

2.1  El centre docent publica informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les 
característiques de la titulació i el seu desenvolupament operatiu. 

Tota la informació relativa al Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals es troba al web 
institucional de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (Evidència E-2.01), en 
particular a l’apartat que fa referència als estudis del Màster (Evidència E-2.02). Per altra banda, 
també es poden consultar els resultats assolits a nivell de titulats al web de Dades estadístiques de 

matriculació i procedència dels estudiants pla 2008 (Indicador I-1.01) i pla 2015 (Indicador I-1.02). 

Al web institucional s'hi pot trobar informació sobre el Pla d'estudis de Màster en Enginyeria dels 
Recursos Naturals, la previsió d'optatives per al curs o l'avaluació de les competències genèriques 
a les assignatures. A més, es pot trobar informació relativa a la titulació en diferents indrets com 
ara: 

 Web de la Universitat Politècnica de Catalunya (http://www.upc.edu). 

 Web de la Biblioteca (http:bibliotècnica.upc.edu) 

 Plataforma ATENEA (http://atenea.upc.edu)  

 Altres eines de comunicació: 
       - Facebook (http://www.facebook.com/upcmanresa) 
       - Twitter (http://twitter.com/upcmanresa) 
       - Instagram (https://www.instagram.com/upcmanresa/) 
       - LinkedIn (https://www.linkedin.com/school/upcmanresa/) 
       -Telegram (http://t.me/upcmanresa) 
       - Plafons i pantalles informatives 
       - Atenció personal presencial a la mateixa Escola  

 
 
2.2  El centre docent publica informació sobre els resultats acadèmics i de satisfacció. 

La informació rellevant de la titulació s’ofereix i es gestiona en diferents portals i medis de difusió en 
català, castellà i anglès (Veure punt 2.1). Tanmateix, la direcció de l’Escola vetlla per facilitar l’accés 
a tota la documentació mitjançant la pàgina web de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de 
Manresa com a portal principal, des del qual s’accedeix a la resta de portals i serveis de demanda i 
difusió d’informació com són els resultats acadèmics i de satisfacció. Aquest web fou renovat l’abril 
de 2017 (Evidència E-2.01). 
 
També es fa difusió pública de les Memòries Acadèmiques de l’EPSEM (Evidència E-2.03), on es 
recullen les dades més significatives de tota l’activitat del centre. Aquesta Memòria es fa servir com 
a eina de rendició de comptes a la societat.  
 
La memòria de verificació del pla d’estudis del Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals es troba 
accessible a l’enllaç corresponent (Evidència E-1.01). 
 
2.3  El centre docent publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els resultats del seguiment i 

l’acreditació de la titulació. 

La informació relativa al disseny i certificació del SGIQ del centre es troba disponible a l’enllaç: 
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat. 
 
La gestió de la difusió i accés a la informació es desenvolupa d’acord amb el procés 330.1.6.1. 
“Publicació d’informació sobre Titulacions” del SGIQ del centre. 
Actualment s’està treballant de forma col·laborativa amb diferents centres docents de la UPC en la 

Xarxa de Qualitat UPC (Evidència E-2.04), en el marc del programa Nexus 24 (Evidència E-2.05). 

L’objectiu principal d’aquesta xarxa de qualitat es actualitzar i simplificar els procediments lligats als 
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processos del SGIQ. Aquest projecte ha rebut un Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària 
l’any 2017 atorgat pel Consell Social de la UPC (Evidència E-2.06). 

ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT 

El disseny del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'EPSEM es va elaborar seguint 
les directrius del programa AUDIT i va rebre una valoració positiva de l'Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya el novembre de 2010 (Evidència E-3.01), la qual cosa implica 
l`acceptació de l`acompliment del criteri de Garantia Interna de la Qualitat de la memòria per a la 
sol·licitud de Verificació de títols oficials. Aquest SGIQ és un sistema que té per objectius assegurar 
la qualitat de l`ensenyament, incorporar estratègies de millora contínua per tal d`assolir els objectius 
previstos i satisfer les necessitats i expectatives dels grups d’interès interns i externs, així com la 
corresponent rendició de comptes. 
 
El grau d'implementació global del SGIQ, es mesura mitjançant els resultats d’auditories internes 
fetes pel responsable de Qualitat del centre (Evidència E-3.02). La primera auditoria interna del 
SGIQ es va realitzar entre el final del 2011 i el juliol 2012, per controlar l’estat de progrés de la 
implantació del sistema. El resultat d’assoliment d’implementació del SGIQ en els diferents 
processos del centre va ser d’un 80,79%. D'aquesta auditoria interna se'n desprengueren una sèrie 
d'accions correctores, la majoria de les quals van quedar resoltes en els mesos següents. Al gener 
del 2015 es va realitzar una segona auditoria interna, el resultat de la qual mostra que l’assoliment 
d’implantació del SGIQ en els diferents processos va ser d’un 79,08% (Evidència E-3.03). Amb 
aquest resultat es va posar de manifest que el sistema no acabava de funcionar i que s’havia de 
simplificar. En aquest sentit, a partir del juny de 2016 s’està participant en la Xarxa de Qualitat de la 
UPC (Evidència E-2.04) per tal d’actualitzar i simplificar aquests procediments, treballant de manera 
col·laborativa amb la resta de centres docents de la UPC.  
 
Pel seguiment i control del desenvolupament del SGIQ, la Comissió Permanent de la Junta de 
Centre, òrgan de govern en el que estan representats tots els grups d'interès del centre, assumeix 
les funcions de Comissió de Qualitat que descriu el Sistema. Aquesta circumstància garanteix la 
implicació i participació de tots el grups d'interès del centre en les respectives responsabilitats del 
SGIQ. Els documents que constitueixen el SGIQ han estat aprovats pels Òrgans de Govern del 
centre i estan a disposició de tots els grups d'interès interns i externs del centre. Els processos 
descrits en el programa AUDIT estan desenvolupats per mitjà de 23 procediments, dels quals 16 
són gestionats completament des del centre i els altres 7, relatius a les polítiques de personal, estan 
gestionats des de la Universitat. Cada procés és responsabilitat d'un membre de l'equip directiu, 
que actua com a propietaris del procés i ha de rendir comptes del mateix davant de la Comissió 
Permanent de la Junta de Centre. Aquesta estructura es considera adequada per assegura la 
implementació i progrés del SGIQ, en la línia de la millora continua. (Evidencia E-3.04). 
 

3.1  El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny, aprovació, seguiment i acreditació de les 
titulacions. 

El SGIQ elaborat recull en el procediment 330.1.1., “Garantir la qualitat dels seus programes 
formatius”, la major part dels processos ja establerts en el disseny, implementació i seguiment dels 
estudis del Centre i que s’especificaven en la memòria de Verificació del Màster (Evidència E-1.01). 
A part d’aquest procediment, també incideix en el processos què s’especificaven en la memòria de 
Verificació, el procediment 330.1.4.1 de “Gestió del Recursos Materials”, el procediment 330.1.5.1 
de “Anàlisi dels resultats” i el 330.1.6.1 de “Publicació d’informació sobre Titulacions” (Evidència E-
3.05). L’Escola disposa del PDI qualificat adient per la impartició de totes les matèries de la titulació 
verificada (Evidència E-3.06). 
 
El procés 330.1.1.1, “Garantir la qualitat dels programes formatius” estableix les eines de seguiment, 
anàlisi i millora de les titulacions. Els punts bàsics d’aquest procés es descriuen a continuació: 
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1. La Comissió Permanent és la responsable d’aprovar els programes i els criteris d'avaluació que 
els diferents coordinadors de les assignatures proposen. 
 
2. Per facilitar les tasques de seguiment i coordinació, s’ha creat la Comissió de Màster formada pel 
Coordinador del Màster i dos professors més que imparteixen docència en el Màster i que actuen 
com a Comissió d’Avaluació global.. Aquesta Comissió es reuneix al finalitzar cada quadrimestre 

per tal d’analitzar els resultats i proposar accions de millora. (Evidència E-1.06).  

 
 

3.2  El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la gestió 
eficient de les titulacions, en especial els resultats acadèmics i la satisfacció dels grups 
d’interès. 

El SGIQ de l’EPSEM estableix la recollida d'informació dels diferents processos dels resultats 
d’aprenentatge, tal com s’estableix al procés 330.1.5.1, “Anàlisi dels resultats”. Els indicadors 
d'accés i resultats acadèmics són recollits per la institució, concretament Pla 2008 – curs 2012/13 

fins 2014/15 (Indicador I-1.01) i Pla 2015 – curs 2015/16 fins 2017/18 (Indicador I-1.02) i s’analitzen 

en els òrgans col·legiats corresponents (Comissió Permanent i Comissió de Màster). 
 
En el cas dels indicadors de satisfacció, la institució recull amb periodicitat quadrimestral enquestes 
de satisfacció de la docència per a totes les assignatures i professorat participant. El model 
d'enquesta adaptat a l'EEES recull aspectes de metodologia, implicació del professorat, resultats de 
l’aprenentatge, sistema d'avaluació i satisfacció general (Evidència E-3.07). Els resultats de les 
enquestes de satisfacció són analitzats en les reunions de coordinació de la titulació i de forma 
global per la direcció de l'Escola. 
 
La globalitat del resultat de les enquestes per cada titulació es pot trobar al Portal de Dades 
Estadístiques i de Gestió de la UPC. Per exemple, per al Grau en Enginyeria Química (Indicador I-
3.01) o per al Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Indicador I-3.02). En 
referència a la participació a les enquestes per part de l’alumnat de l’EPSEM és del 50%. 
 
La institució ha implementat recentment enquestes de satisfacció a estudiants, graduats, PDI i PAS 
del centre sobre diferents aspectes, en particular el programa formatiu, l’adequació d’espais i la 
inserció laboral (Evidència E-3.07). Els resultats rellevants recollits dels diferents processos es 
publiquen a la Memòria Acadèmica del Centre (Evidència E-2.03). 
 
 
 
3.3  El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora que s’utilitza per a la 

millora continuada de la titulació. 

Els responsables dels diferents processos (Comissió Permanent, Comissió del Màster, Direcció de 
l’EPSEM) analitzen els resultats i proposen accions de millora. L’elaboració del informe de 
seguiment de la titulació ha permès l’anàlisi dels resultats i la proposta d’accions de millora 
(Evidència E-3.08). 

El SGIQ del centre s'ha revisat dues vegades des de la seva implementació (anys 2011-2012 i 
2015). Actualment, s’està treballant en la redefinició del SGIQ (Evidència E-2.04). En concret, 
s’estan elaborant els procediments per a la verificació, seguiment i acreditació (proposta de millora 
330.M.343.2015) de les diferents titulacions de l’EPSEM en un marc comú de treball col·laboratiu 
entre les diverses Escoles de la UPC.  
 
El SGIQ del centre s'ha revisat dues vegades des de la seva implementació (anys 2011-2012 i 
2015). Actualment, s’està treballant en la implementació dels procediments simplificats del SGIQ, 
entre els quals el procediment  “desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la 
documentació” permetrà generà un pla de millora que s’utilitzarà per a la millora continuada de la 
titulació. 

(document aprovat a la Comissió Permanent Extraordinària 05/2018 celebrada el 29 de maig de 2018)

http://www2.epsem.upc.edu/escola/organs-de-govern/documents-organs-de-govern/comissions-permanents-2015/comissio-permanent-ordinaria-8-2015-de-28-doctubre-de-2015/document-2.-normativa-comissio-master-en-enginyeria-dels-recursos-naturals-cp-i-je/view
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=330&codiTitulacioDursi=DGU000000328&nomCentre=Escola%20Politècnica%20Superior%20d’Enginyeria%20de%20Manresa&nomTitulacio=Màster%20en%20Enginyeria%20de%20Recursos%20Naturals&cursIniciTitulacio=2008-2009&numCredits=60&tipusEnsenyament=Màster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=330&codiTitulacioDursi=DGU000001559&nomCentre=Escola%20Politècnica%20Superior%20d’Enginyeria%20de%20Manresa&nomTitulacio=Màster%20en%20Enginyeria%20de%20Recursos%20Naturals%20(Pla%202015)&cursIniciTitulacio=2015-2016&numCredits=60&tipusEnsenyament=Màster%20universitari&codiFC=
http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=330&codiTitulacioDursi=GRAU00000300&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%E2%80%99Enginyeria%20de%20Manresa&nomTitulacio=Grau%20en%20Enginyeria%20Qu%C3%ADmica&cursIniciTitulacio=2009-2010&num
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=330&codiTitulacioDursi=GRAU00000300&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%E2%80%99Enginyeria%20de%20Manresa&nomTitulacio=Grau%20en%20Enginyeria%20Qu%C3%ADmica&cursIniciTitulacio=2009-2010&num
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=330&codiTitulacioDursi=DGU000001559&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%E2%80%99Enginyeria%20de%20Manresa&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Enginyeria%20de%20Recursos%20Naturals%20(Pla%202015
http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/memories
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA/s-seguiment/informes-de-seguiment-de-les-titulacions/330_master_universitari_en_enginyeria_dels_recursos_na-ist-_12-13.pdf
http://funq.upc.edu/index.php/2016/06/30/xq-upc-la-xarxa-de-qualitat-de-la-upc-es-posa-en-marxa


 
Els informes de seguiment i els resultats dels processos d’acreditació de les titulacions de l’Escola, 
estan disponibles per a la seva consulta (Evidència E-3.09). Algunes de les propostes incorporades 
en el pla de millora han sorgit com a conseqüència dels informes dels processos de seguiment i 
acreditació (Evidència E-3.10). 
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ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU 

4.1  El professorat reuneix els requisits del nivell de qualificació acadèmica exigits per les titulacions 
del centre i té suficient i valorada experiència docent, investigadora i, si escau, professional. 

L’ Escola Politècnica d’Enginyeria de Manresa disposa d’un col·lectiu de PDI amb una àmplia 
experiència en la docència i la recerca.  

El professorat que imparteix la docència en el màster, segons la seva àrea de coneixement i trams 
de docència/recerca adquirits en base al pla d’estudis està indicada a l’evidència (Evidència-4.01). 

Tots els responsables de les assignatures són doctors amb un total de 23 trams de recerca i 58 de 
docència. Essent el 93% del PDI pertanyents al Departament d’enginyeria minera, industrial i TIC 
en les àrees de coneixement d’Enginyeria química o d’Investigació i Prospecció Minera. 

Del perfil de professorat destaca que dels doctors (11, 85%) un 45% són dones, aquesta dada fa 
que sigui una titulació capdavantera a la UPC en equitat de gènere ja que la mitjana de professores 
és del 21%, aquesta dada és del tot singular dins d’una universitat politècnica i s’ha mantingut 
estable des dels inicis de la creació del màster. Aquest és el segon dels punts forts del màster 
actual. Respecte del professorat no doctor associats i permanents (2, 15%) el 100% són homes. 

Implicació del professorat en projectes de recerca 

El personal docent del Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals participa en diversos projectes 
de recerca i investigació competitius (Evidència E-4.02). 

La participació en els projectes ha generat diverses publicacions científiques en revistes del Journal 
Citations Report. Paral·lelament, gràcies a aquests hi ha hagut una millora en la docència impartida 
degut a una transferència de coneixement investigador-alumne i uns millors equipament en els 
laboratoris per fer pràctiques. 

Professorat de TFM i pràctiques externes obligatòries 

El TFM pot realitzar-se tant per iniciativa del professorat del màster com mitjançant una proposta de 
l’alumnat. Anualment es publica una llista on hi consta el professorat i algun títol provisional de 
treball fi de màster aquesta pràctica s’inicià en el moment de la instauració del màster 
semipresencial. El supervisor es selecciona en funció de la seva experiència en la temàtica 
proposada. Es tracta d’un mètode flexible que ha donat bons resultats pel que fa a la qualitat dels 
treballs com pel nivell de satisfacció de l’alumnat. 

D’altra banda, les pràctiques externes no són obligatòries però es poden realitzar de manera 
opcional, i es poden arribar a convalidar fins a 2 assignatures optatives (Evidència E-4.03). 

Satisfacció dels estudiants 

El curs 2016-17 el GPAQ de la Universitat Politècnica de Catalunya de forma voluntària va passar 
una enquesta de satisfacció extensa als titulats de màster per tal de recollir la seva opinió amb una 
participació del 50%. Els resultats que es detallen a continuació, permeten conèixer el bon grau de 
satisfacció (Evidència E-4.04).  

A més, per a diferents ítems també es disposa d’indicadors de satisfacció de l’alumnat en una 
enquesta realitzada el curs 2015-16 sobre docència, pràctiques, mobilitat i satisfacció amb la 
titulació i la universitat. Val a destacar que la mitjana del grau de satisfacció respecte de les 
assignatures i el professorat és de 4.6 i 4.7 respecte de 5, per tant la valoració és molt alta. Si a això 
s’hi afegeix que el 100% repetiria la mateixa titulació i la mateixa universitat, es pot concloure que 
aquest és un dels punts més forts del màster. A més l’ocupabilitat és màxima. Si aquesta dada es 
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pogués comparar amb la resta de  màsters que es cursen a la UPC segurament es podria reforçar 
aquesta idea d’alta qualitat. Pla 2008 (Indicador I-1.01) Pla 2015 (Indicador I-1.02) Aquest és doncs 
un tercer punt fort del màster actual. 
 
 
Experiència investigadora del professorat del màster 

El personal docent i investigador té majoritàriament el títol de doctor (85%), amb una experiència 
investigadora i docent contrastada (veure taules anteriors) del tot adequada al perfil del màster de 
caire de recerca tal i com es van classificar a l’inici del 2008 en funció de les directrius de la direcció 
general d’universitats de la Generalitat la tipologia dels màsters (recerca versus professionals). 
 
L'índex Hirsch del professorat que imparteix la titulació en l'actualitat, desembre del 2017, és H=25 
d'acord amb Web of Science per 178 publicacions (maig 2018). Els 126 articles publicats als darrers 
5 anys es presenten a l’(Evidència E-4.05) la qual cosa dóna una idea tant qualitativa com 
quantitativa de la recerca que s'està executant de bon nivell, per tant, un quart punt fort. A més a 
més, la majoria dels docents del màster formen part de diversos grups de recerca: 
 

- 4 Grups Consolidats per la Generalitat de Catalunya: (1) Tractament Biològic de 
Contaminants Gasosos i Olors (BIOGAP) (2) Jaciments, Aplicacions i Sostenibilitat, (3)  
Exploratori dels Recursos de la Naturalesa i (4) el Grup de Recerca en Mineria 
Sostenible. 

 
 
4.2  El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per desenvolupar les 

seves funcions i atendre els estudiants. 

- El 92% del professorat es dedica a temps complert a la UPC, mentre que el 8% és 
professor a temps parcial. 

- El màster compta amb 13 professors, dels quals el  85% són doctors, cobrint la necessitat 
de docència programada. 11 assignatures, semipresencials i presencials. La mitjana del 
percentatge de dones és del 38% mentre a la UPC són el 21% i és un dels punts forts 
del màster actual com s’ha comentat a l’apartat 4.1. 

- Actualment, els grups de classe tenen una mida aproximada de 15-20 alumnes 
comptant-hi els estudiants semipresencials. Donada la magnitud del nombre d’estudiants 
el coordinador és la persona referent que tutoritza tot l’estudiantat del màster. 

- L'acollida de l'alumnat es realitza pel coordinador del Màster, si és possible fins i tot des 
del moment d’apropar-se a secretaria acadèmica.  

 
4.3  La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l’activitat docent i 

investigadora del professorat. 

L’EPSEM té establert els procediments per a la formació del PDI i PAS del seu centre (Evidència E-
4.06). L’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC, ICE, dona suport per a la formació continuada 
del professorat, amb una amplia oferta formativa (Evidència E-4.07). S’imparteixen diversos cursos 
al llarg de l’any mitjançant els quals els professors poden millorar o actualitzar els seus 
coneixements per a la constant millora de la seva docència i recerca. El professorat participa 
assíduament en aquests cursos. A tall d’exemple l’oferta de formació ICE es mostra a la següent  
(Evidència E-4.08)  
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ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L'APRENENTATGE 

 

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

Pla d’acció tutorial (PAT). 

El pla actual permet donar les pautes a seguir per part dels tutors pel que fa a la seva figura vers 
els alumnes, fent incís en els alumnes de nou ingrés, el seguiment de la seva progressió acadèmica 
i la utilització de les eines de suport als alumnes entre d’altres qüestions (Evidència E-5.01). El 
centre disposa d’una figura responsable del compliment del PAT, el qual realitza una avaluació anual 
del pla d’acció tutorial, determina les necessitats tutorials, així com la seva formació necessària amb 
el suport de l’ICE. 
 
Orientació professional 

El centre ha designat un seguit de persones involucrades per aquesta tasca. Addicionalment, es 
realitza una fira d’empreses per facilitar el contacte empresa-alumne. També s’han realitzat tallers i 
conferències de: com fer un cv, com actuar en una entrevista de feina, entre d’altres activitats. Per 
altre banda, existeix un programa d’orientació i millora de l’ocupabilitat (Evidència E-5.02) i també 
es treballa a nivell de campus universitari de Manresa per tal de millorar la inserció laboral (Evidència 
E-5.03). Cal destacar també que en cada quadrimestre es programen visites a activitats industrials 
així com a conferències de professionals del sector ambiental en algunes de les assignatures del 
màster (Evidència E-5.04). 
  
L’ocupabilitat del màster en l’àrea de medi ambient, sostenibilitat i recursos naturals recollit per una 
enquesta força exhaustiva de l’AQU l’any 2017 és del 93% (Evidència E-5.05) o del 100% segons 
l’enquesta 2017 (Indicador I-1.01). Aquesta xifra tan elevada d’ocupació laborals dels egressats es 
podria qualificar d’òptima. A més aleatòriament es recullen indicis esparsos d’ocupació a través de 
la xarxa linkedin.  
 
Satisfacció de l’estudiantat 

Els estudiants mostren un bon grau de satisfacció tal i com resulta d’analitzar els resultats que es 
detallen a continuació els quals permeten conèixer el grau de satisfacció respecte les pràctiques 
externes (Evidència E-4.03). 

El centre disposa d’un procediment de gestió de les pràctiques internes reflectit en la següent 
evidència (Evidència E-4.02). 

 
5.2  Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants i a les característiques 

de la titulació. 

Es disposa de l’equipament suficient per realitzar les pràctiques de laboratori i equips informàtics 
per utilitzar diversos softwares específics. La biblioteca també disposa de la bibliografia necessària 
per les assignatures, tant la bàsica com la complementària. 
 
L’equipament necessari per la realització de les diverses assignatures del màster és: 

- Laboratori de mineralogia i anàlisi química. 
- Aula d’informàtica i bases de dades de bibliografia. 
- Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (Evidència E-P.05) 

 
Satisfacció de l’estudiantat 

Els estudiants mostren un bon grau de satisfacció tal i com resulta d’analitzar els resultats que es 
detallen a continuació (pàg. 11 de l’ Evidència E-4.03) els quals permeten conèixer el grau de 

(document aprovat a la Comissió Permanent Extraordinària 05/2018 celebrada el 29 de maig de 2018)

https://www.epsem.upc.edu/ca/estudis/pla-daccio-tutorial/pla-daccio-tutorial-de-lepsem.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/procediments-del-sgiq/330-1-2-4-novembre-2014.pdf
http://delauniversitatalafeina.campusmanresa.cat/
http://delauniversitatalafeina.campusmanresa.cat/
https://www.epsem.upc.edu/ca/noticies/visita-a-la-industria-quimica-ercros-tortosa
http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquesta-insercio-laboral-masters
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=330&codiTitulacioDursi=DGU000000328&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%E2%80%99Enginyeria%20de%20Manresa&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Enginyeria%20de%20Recursos%20Naturals&cursIniciTitulacio=2008-2009&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master/2016-17/330_satisfacciograduatsmaster_201617.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/procediments-del-sgiq/330-1-2-5-novembre-2014.pdf
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-universitari-manresa
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master/2016-17/330_satisfacciograduatsmaster_201617.pdf


satisfacció respecte les instal·lacions, així com de la plataforma digital de continguts digitals on s’hi 
dipositen les activitats docents i també de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. 
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS 

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

Les activitats formatives desenvolupades en el pla d'estudis d'aquest màster dut a terme a l'EPSEM 
contenen tota la formació teòrica i pràctica necessària per tal d'assolir plenament les competències 
definides a les memòries de verificació seguint la definició del MECES per al nivell de titulació de 
màster. Totes les competències definides s'assoleixen a les assignatures obligatòries, incloent el 
treball final de màster. Dins el bloc optatiu, els estudiants poden realitzar assignatures optatives, 
pràctiques externes (no obligatòries) i la possibilitat de cursar assignatures en altres centres 
mitjançant els convenis de mobilitat signats amb diverses universitats nacionals i internacionals 
(Evidència E-6.01) tot i que aquesta possibilitat, donat que el màster dura 1 any fins a l’actualitat no 
s’ha no s’ha fet servir. El pla d'estudis (Evidència E-6.02) està orientat en la direcció original de les 
directrius de Bolonya d'oferir formació de màster de perfil ja especialista dintre dels àmbits més 
representatius de l’enginyeria dels recursos naturals, tals com els àmbits de geologia aplicada, 
gestió de recursos naturals, i enginyeria ambiental. 
 
Seguint les recomanacions de la guia de seguiment, en aquest informe s'han escollit 2 assignatures 
obligatòries representatives del màster, de les quals es presenten diferents evidències (Evidència 
E-6.03 i Evidència E-6.04): 
 

Acrònim Nom Quadrimestre 

TAEDDPE Tècniques d'Anàlisi Estadística de 
Dades i Disseny i Planificació 
d'Experiments 

1 

EMRARN Eines metodològiques per a la recerca 
en l’àmbit dels recursos naturals  

1 

 
Pel que fa a la tipologia de les assignatures escollides, s’ha procurat que fossin el màxim 
representatives dels objectius pedagògics del màster seleccionant 2 assignatures amb fonaments 
per a la recerca en els recursos naturals. A continuació s’indiquen els trets més significatius de les 
2 assignatures: 
 
6.1.1. Tècniques d'Anàlisi Estadística de Dades i Disseny i Planificació d'Experiments 
(TAEDDPE) 

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes en què els alumnes van provant al mateix 
moment de les explicacions o poc després, els conceptes donats pel professor. I l’imparteix Josep 
M Rossell (Evidència E-6.05). 

Les explicacions teòriques en base a presentacions power points es troben penjades al campus 
virtual ATENEA. 
 
Objectius del curs: 
L'objectiu primordial del curs és familiaritzar l'alumne amb els processos estadístics, tant en la seva 
vessant conceptual com en la part més pràctica de la matèria. Es tracta d'introduir nous conceptes 
i revisar aquelles eines estadístiques que ens permeten efectuar mostrejos, manipular dades, fer 
anàlisis dels resultats, així com establir inferències estadístiques, i tot això seguint uns protocols 
establerts, fiables i precisos. Les dades que es treballen al llarg del curs són de caire mediambiental. 
Per a la part pràctica, s'utilitza el programa MINITAB. Cada alumne se’l pot instal·lar de forma 
totalment gratuïta, ja que com a estudiant de la Universitat Politècnica de Catalunya té dret a usar-
lo. Per a l'últim tema del curs, que tracta sobre mineria de dades, utilitzarem el programari lliure 
WEKA, que gaudeix d’un gran recolzament dins del món científic. 
 
Modalitat presencial i semipresencial: 
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Les sessions presencials s'imparteixen 2 vegades per setmana, una sessió de 2 hores i una altra 
d'una hora. No es fa distinció entre hores de teoria i de practiques, el que proporciona una major 
dinàmica al curs. A més, el professor estableix 3 hores setmanals de dedicació per resoldre els 
dubtes que puguin anar sorgint. 
 
La modalitat semipresencial comprèn una presencialitat al principi del màster i una setmana de 
presencialitat al final del quadrimestre, és a dir, en els mesos de setembre i de gener, 
respectivament. Durant tot el curs es manté el contacte habitual (continguts, tasques i avaluacions) 
mitjançant la plataforma digital docent Atenea pròpia de la UPC. 
 
Avaluació de l’assignatura: Per a l’avaluació del mòdul d’Estadística es tenen en compte els 
següents punts: 
 
1. Lliurament d'un treball individual de cada tema, és a dir, uns 6-7 treballs repartits al llarg del 
quadrimestre. Cada treball, enviat al professor en format pdf mitjançant la plataforma ATENEA, és 
corregit, avaluat i retornat. L'alumne té l'oportunitat de millorar cada treball fins a un màxim de tres 
vegades. Cada lliurament s'avalua amb una nota numèrica, de tal manera que la nota final d'un 
treball és la mitjana de les notes dels lliuraments efectuats. La finalitat d'aquest mètode d'avaluació 
és aconseguir que l'alumne acabi realitzant els treballs amb els mínims errors possibles. La nota 
final és la mitjana aritmètica del tots els treballs lliurats i suposa el pes màxim, un 70% de la nota de 
l’assignatura. 
2. Assistència de l'alumne al llarg de les sessions, que compta un 30% de la nota final. Per als 
alumnes semipresencials es valora l’exposició d’un treball, escollit a l’atzar entre els treballs 
proposats, el dia que venen de forma presencial a la UPC. 
3. Participació i grau d'implicació de l'alumne al llarg del curs. Aquesta valoració, evidentment més 
subjectiva, serveix per a l'arrodoniment de la nota final. 
 
Valoració del mòdul: 
La valoració, mitjançant enquestes, és altament satisfactòria. La nota mitjana atorgada a 
l’assignatura és quasi la màxima, ja que ha estat de 4.96 punts sobre 5, corresponent a les 
enquestes tant dels alumnes presencials com semipresencials i  tenint en compte totes les edicions 
del màster fins a l’actualitat (Evidència E-6.06). 
 
6.1.2. Eines metodològiques per a la recerca en l’àmbit dels recursos naturals  

L’assignatura consta de 3 hores de classe a la setmana efectuant-se un total de 45 hores de classe 
al quadrimestre. I l’imparteix Xavier de las Heras (Evidència E-6.07). 

 

Objectiu del curs: 

L'objectiu primordial del curs és donar a l'alumne les eines especialitzades per accedir a les fonts 
d'informació imprescindibles per a elaborar un treball de recerca d'enginyeria. És un curs pràctic 
que pretén facilitar la tasca de recerca bibliogràfica que li cal a l'estudiantat que vol investigar, per 
tal de garantir-li una informació completa, rigorosa i actual.  

Per a la part pràctica, es tracta d’elaborar un treball de l’assignatura. Per això li cal recollir informació, 
semblant a la que els hi caldrà per elaborar el TFM. És a dir, estratègia de cerca, característiques 
de les revistes on publicar, parts d’una comunicació, trucs per a una bona presentació escrita i oral. 
Per això es practica sobre bases de dades entres altres WoScience i Scopus o un gestor de 
referències com Mendeley 

Modalitat presencial i semipresencial: Les sessions presencials s'imparteixen dues vegades per 
setmana, una sessió de dues hores i una altra d'una hora. Es combinen les sessions de teoria i de 
pràctiques, el que proporciona una major dinàmica al curs.  
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La modalitat semipresencial comprèn un dia de presencialitat al principi del màster i una setmana 
de presencialitat al final del quadrimestre, és a dir, en els mesos de setembre i de gener, 
respectivament. 

Avaluació de l’assignatura:  

Per a l’avaluació del mòdul d’Eines es tenen en compte els següents punts, tant per a la modalitat 
presencial com per la semipresencial: 

1. Percentatge de les activitats setmanals 20% Comprèn: currículum, tasques d’internet i bases de 
dades entre d’altres 

2. Percentatge de l’elaboració del Treball 80% Comprèn: Prova d’Internet 15% Prova de Bases de 
dades 25% Treball escrit final 15% Pòster del treball 10% Presentació oral 15%  

 

Valoració del mòdul: 

La valoració, mitjançant enquestes, és satisfactòria. La nota mitjana atorgada ha estat de 4.86 punts 
sobre 5, corresponent a les enquestes tant dels alumnes presencials com semipresencials i en la 
darrera enquesta  de l’edició 2017-18 del màster (Evidència E-6.06). 

 
6.1.3. Treball Final de Màster (TFM) 

El treball fi de màster consisteix en la realització, presentació y defensa davant d´un tribunal 
universitari d´un document original realitzat individualment, consisteix en un treball integral centrat 
en l´àmbit de l´Enginyeria dels Recursos Naturals en el que es sintetitzen les competències y 
coneixements adquirits al llarg de les diverses matèries que composen el màster. El TFM ha de ser 
individual. Cada estudiant o estudianta ha de lliurar una memòria pròpia i fer una defensa pròpia. 
La temàtica del treball pot tenir diversos orígens: 
- Cada professor o professora pot proposar a l´estudiant un tema en el que el docent tingui una clara 
expertesa, ja sigui professional i/o investigadora. 
- D'altra banda, els estudiants també poden proposar ells mateixos la temàtica del TFM al seu 
director de treball qui l'acceptarà en funció de la temàtica i de l'abast del treball. 
 
A l’evidència (Evidència E-6.08) es proporciona una llista de tots els TFM dels cursos 2014/15 i 
2015/16, en total 25 TFM, amb les seves qualificacions. Al portal d´UPCOMMONS (Evidència E-
6.09), es poden trobar alguns dels treballs dels estudiants del MERN de l´EPSEM. La Normativa del 
Treball de Fi de Màster de l´EPSEM (Evidència E-6.08), ordena i concreta el funcionament dels TFM 
alhora que serveix de marc per a l´elaboració d´aquests treballs. 
 

6.1.4. Pràctiques externes 

Les pràctiques en empreses no són obligatòries en aquest màster. Malgrat això, durant el curs 
2017/18 hi ha hagut 1 conveni de col·laboració amb empreses (Evidència E-6.11).   
 
6.2  Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació són adequats i 

pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge previstos. 

L'avaluació té com a objectiu la mesura de l'adquisició de competències i, especialment, fomentar 
un procés d'aprenentatge continuat a partir dels diferents exercicis, pràctiques i exàmens.  El 
sistema d'avaluació està detallat en la fitxa de cada assignatura i, per tant, l'alumnat la coneix, fins 
i tot abans de cursar l'assignatura. La fitxa de cada assignatura és aprovada pel centre segons la 
normativa vigent i s'hi accedeix, per exemple, des del pla d'estudis del màster  (Evidència E-2.02). 
L'avaluació de competències genèriques descrites tant a la memòria de verificació com en les fitxes 
dels plans d'estudis es realitza segons el document publicat a la web de l'escola i seguint la 
normativa acadèmica per als estudis de màster de la UPC (Evidència E-6.12). D'altra banda, la 
comissió d'avaluació curricular que coincideix amb la comissió de màster és l’encarregada de tancar 
el bloc curricular del màster.  
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La normativa del TFM (Evidència E-6.10) especifica, entre altres, els detalls sobre l'avaluació del 
treball pels membres del tribunal. Es tenen en compte, aspectes com la originalitat i dificultat del 
treball, els aspectes d'innovació i d'iniciativa de l'estudiant, entre altres. La defensa es realitza de 
forma oral davant un tribunal de 3 persones i té lloc en un acte públic, obert a qui ho desitgi. 
Actualment, el centre no disposa d’un document marc on a través d’un sistema de rúbriques o altre 
sistema es porti a terme l’avaluació dels diferents TFM. La millora que es presenta preté definir una 
rúbrica que millori l’equitat en la qualificació dels estudiants. Cada tribunal avaluador de TFM, en 
principi aplica les directrius que hi ha establertes a la normativa del TFM (Evidència E-6.10) És per 
això que es proposa la proposta de millora 330.M.377.2016, on s’indica la necessitat d’implementar 
la utilització del document sobre avaluació del TFM on amb la seva entrada en vigor es garantirien 
aspectes indicats calen per a un sistema avaluador adequat.   
 
6.2.1 Assignatura 1. Tècniques d'Anàlisi Estadística de Dades i Disseny i Planificació 
d'Experiments (TAEDDPE) A l’evidència (Evidència E-6.13) es pot observar 1 dels exàmens 
parcials del curs 2017/2018.  
6.2.2 Assignatura 2. Eines metodològiques per a la recerca en l’àmbit dels recursos naturals 
A l’evidència (Evidència E-6.14) es poden observar 3 exàmens finals de l’assignatura del curs 
2015/2016 presencials i 3 semipresencials. Es pot comprovar com un examen de la modalitat 
presencial té una qualificació excel·lent (10), un altre examen de Notable (8.3) i un altre d’Aprovat 
(6.3). L’examen final representa el 80% de la qualificació de l’assignatura. La resta de la qualificació 
de l’assignatura es realitza mitjançant el lliurament d’exercicis pràctics (20%).  
 

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

Concretament, la majoria de dades fan referència als cinc darrers cursos (del 2012/13 al 2016/17). 
Durant aquests cursos la taxa de rendiment ha estat del 98%, 96,8%, 88,4%, 95,8% (100%) i 75% 
(88.9%) respectivament, es valora que aquest indicador es manté en un nivell adequat (Indicador I-
1.01) i (Indicador I-1.02). Pel que fa a la taxa d’eficiència es manté per sobre del 97,5% en quatre 
dels cinc darrers cursos i en el darrer curs al 100% (Indicador I-1.01) i (Indicador I-1.02), més del 
97,5% previst a la memòria de verificació (Evidència E-1.01). 
D’altra banda respecte els llindars fixats en la memòria de verificació la taxa d’èxit també mostra 
valors adequats essent del 100%, del 98,9%, del 94,2%, 100% i del 95% respectivament (Indicador 
I-1.01) i (Indicador I-1.02). La taxa d’abandonament mitjana és del 9,6% i el darrer any del 0%, 
(Indicador I-1.01) i (Indicador I-1.02), a prop del que preveu la memòria de verificació (5%) 
(Evidència E-1.01). Finalment, la taxa de graduació mitjana dels 5 cursos és de 64,2% i 
concretament del 66,7% pel darrer curs 2016/2017 (Indicador I-1.01) i (Indicador I-1.02) i es manté 
per sobre del valor previst a la memòria de verificació (65%) (Evidència E-1.01). 
 
Respecte la mobilitat dels estudiants, donat que es tracta d’uns estudis de 60 ECTS, els matriculats 
no acostumen a realitzar una part dels estudis fora del país. Per contra, hi ha un percentatge del 
35% de matriculats al Màster provinents d’altres països és a dir que la internacionalització del 
programa és alta, i aquest és un dels punts forts del màster. La internacionalització era un dels 
focus destacats en el seminari del programa Mastermind (Evidència E-6.15) en el qual el 
coordinador del màster hi assistí el dia 21 d’abril de 2015 amb l'objectiu d’incrementar el 
coneixement i les  idees per tal de dissenyar i implementar una admissió basada en competències. 
 
6.4  Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les característiques de la 

titulació. 

Es disposa de l’excel·lent treball que l’AQU ha fet d’inserció dels màsters únic a nivell europeu, que 
indica una bona ocupabilitat dels titulats (93%) o del 100% segons l’enquesta 2017 (Indicador I-
1.02) tal com es mostra a l’estàndard 5.1. Aquest és el cinquè i darrer punt fort del màster. I es fa 
un seguiment per linkedin com a una de les eines de l’assignatura d’eines i l’oferta de l’EPSEM de 
feines al web (Evidència E-6.16). 
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3. Pla de Millora

Relació de propostes de millora 

330.M.171.2015 

Realització d´un informe de gestió que contempli els indicadors més rellevants de cada 
titulació  

Càrrec: Cap d'estudis 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 3: Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 

Diagnòstic: No es fa, i està contemplat en els Estatuts de la UPC 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Realització anual del Informe de Gestió per cada Titulació 

Accions 
proposades: 

Procedir a establir els mecanismes que contemplin la realització d'un informe de gestió per 
cada titulació de l'EPSEM. 

Indicadors i 
valors 
esperats: 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

330.M.186.2015 

Elaboració Pla de Comunicació del centre 

Càrrec: Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 2: Pertinència de la informació pública 

Diagnòstic: 
La multiplicitat de canals de difusió dificulta el manteniment i actualització de la informació. 
També dificulta assegurar la publicació d'informació completa en tots els aspectes rellevants 
de l'activitat del centre. 

Implica 
modificació de la 
memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Determinar la rellevància, el públic objectiu i el medi de comunicació adequat del conjunt 
d'informacions generades pel centre. Assignar la responsabilitat de manteniment i 
actualització de cada tipus d'informació i assegurar-ne la difusió dins els terminis adequats. 

Accions 
proposades: 

Creació d'un equip que vetlli pel manteniment i actualització dels diferents tipus 
d'informacions, així com garantir la difusió d'aquesta informació en els terminis que hi hagi 
establerts en cada cas. 

Indicadors i 
valors esperats: 
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Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 1/1/2018 

Estat: En curs  

Actuacions 
realitzades: 

Estudi previ 

330.M.170.2015 

Auditoria interna SGIQ 2014 

Càrrec: Responsable en Qualitat 

Origen: Acreditació 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Es una proposta de millora dels IST que no s'ha realitzat, i és necessari la seva implementació 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Mesurar i analitzar el grau de compliment del SGIQ. 

Accions 
proposades: 

Indicadors i 
valors esperats: 

Abast: Transversal al Centre  

Prioritat: Baixa  

Termini: 4/1/2019 

Estat: Finalitzada  

Actuacions 
realitzades: 

Auditoria interna SGIQ acabada 

Resultats 
obtinguts: 

Grau de compliment del SGIQ d'un 79,08%  

330.M.382.2018 

Millora en la qualificació del TFM 

Càrrec: Coordinador del màster 

Origen: Intern 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: 
Es una proposta de millora dels IST que no s'ha realitzat, i es veu important la seva 
implementació per tal de millorar l’equitat en les qualificacions del TFM 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  
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Objectius a 
assolir: 

Harmonitzar el sistema d’avaluació del TFM 

Accions 
proposades: 

Elaboració d’una rúbrica i sorteig de dos membres del tribunal de final de màster 

Abast: MUERN 

Prioritat: Mitjana 

Termini: 1/1/2020 

Estat: Proposada 

Actuacions 
realitzades: 

 

Resultats 
obtinguts: 

  

 

 
330.M.383.2018  

Redistribució de les assignatures obligatòries de 4+2 de la proposta actual a la de 3+3 final.  
 

 

Càrrec: Cap d'estudis 

Origen: Intern 

Estàndard: Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu 

Diagnòstic: Desequilibri a l’oferta d’obligatòries als 2 quadrimestres 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Equilibrar l’oferta d’obligatòries als 2 quadrimestres 

Accions 
proposades: 

Aprovació per la Comissió Permanent de la Proposta de modificació de l'itinerari EPSEM del 
MUERN de la UPC, concretament, proposta de canvi de tardor a primavera de l’assignatura 
Mètodes Analítics Aplicats als Recursos Naturals i al Medi Ambient. 

Abast: MUERN  

Prioritat: Mitjana 

Termini: 2020 

Estat: Proposada  

Actuacions 
realitzades: 

 

Resultats 
obtinguts: 

  

 

 
330.M.384.2018  

Seguiment egressats màster ERN 
 

 

Càrrec: Sotsdirectora de comunicació i estudiantat 

Origen: Intern 

Estàndard: 
Estàndard 6:  Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 

(document aprovat a la Comissió Permanent Extraordinària 05/2018 celebrada el 29 de maig de 2018)



Diagnòstic: 
Es una proposta de millora a través de l’execució i utilització d’una plataforma informàtica.  La 
plataforma Odoo permet un seguiment complet dels graduats egressats del màster que permeti 
definir indicadors de fidelització i d'inserció laboral. 

Implica 
modificació de 
la memòria 
verificada?: 

No  

Objectius a 
assolir: 

Seguiment dels graduats egressats del màster ERN 

Accions 
proposades: 

Introduir les dades dels estudiants matriculats de màster a la plataforma Odoo 

Abast: MUERN 

Prioritat: Mitjana 

Termini: 1/1/2020 

Estat: Proposada 

Actuacions 
realitzades: 

Resultats 
obtinguts: 

(document aprovat a la Comissió Permanent Extraordinària 05/2018 celebrada el 29 de maig de 2018)



Priorització de les línies d’actuació 

La proposta de millora quan s’assoleixi el ple desenvolupament del pla de comunicació ha de 
permetre incrementar el nombre d’estudiants al màster. En segon lloc caldria implantar una millora 
en l’equitat de la qualificació del TFM, introduint l’atzar en el nomenament del tribunal i la 
incorporació de la rúbrica en la qualificació. 

(document aprovat a la Comissió Permanent Extraordinària 05/2018 celebrada el 29 de maig de 2018)



Valoració global del Pla de Millora 

La introducció de la modalitat semipresencial i el canvi de l’idioma oficial del màster a 
l’espanyol, han estat possibles causes de la millora en el darrer trienni en el nombre 
d’estudiants i com a conseqüència la internacionalització del programa. Es mantenen 
com a punts forts la qualitat i quantitat de recerca del professorat, la igualtat de gènere 
en el professorat permanent, el grau de satisfacció de l’estudiantat i l’elevada 
ocupabilitat.  

(document aprovat a la Comissió Permanent Extraordinària 05/2018 celebrada el 29 de maig de 2018)



4. Evidències

Nom de l’evidència 
Localització 

(URL) 

Rànquings internacionals Evidència E-P.01 

Reglament organització i funcionament EPSEM Evidència E-P.02 

Membres de la junta de l’EPSEM Evidència E-P.03 

Equip directiu EPSEM Evidència E-P.04 

Biblioteca Campus Universitari Manresa Evidència E-P.05 

Patronat Evidència E-P.06 
Museu Geologia Valentí Masachs Evidència E-P.07 

GeoParc Evidència E-P.08 

Exploratori dels Recursos de la Natura Evidència E-P.09 

Càtedra de Programari Lliure Evidència E-P.10 

Càtedra Iberpotash Evidència E-P.11 

Observatori de la recerca de la Catalunya Central Evidència E-P.12 

Dades estadístiques curs 2017-18 Evidència E-P.13 

Reunió constitució CAI Evidència E-P.14 

Sistema de qualitat EPSEM Evidència E-P.15 

Memòria verificació Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals Evidència E-1.01 

Seminari Mastermind Evidència E-1.02 

Seminari Mastermind Evidència E-1.03 

Pla de Comunicació Evidència E-1.04 

Reunió anual comissió de màster Evidència E-1.05 

Normativa comissió Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals Evidència E-1.06 

Web EPSEM Evidència E-2.01 

Web Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals Evidència E-2.02 

Memòries EPSEM Evidència E-2.03 
Xarxa de Qualitat UPC Evidència E-2.04 
Nexus 24 Evidència E-2.05 
Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària Evidència E-2.06 
Valoració positiva AUDIT Evidència E-3.01 

Auditories internes de qualitat Evidència E-3.02 
Informe auditoria interna 2015 Evidència E-3.03 

Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat Evidència E-3.04 
Procediments del SGIQ Evidència E-3.05 
PDI EPSEM per titulació Evidència E-3.06 
Enquestes satisfacció Evidència E-3.07 
Informe de seguiment Evidència E-3.08 
Web VSMA de l’EPSEM Evidència E-3.09 
Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació Evidència E-3.10 

Trams de docència i recerca professorat màster (accés amb contrasenya) Evidència E-4.01 
Projectes de recerca professorat màster Evidència E-4.02 
Gestió de les pràctiques externes Evidència E-4.03 
Enquesta satisfacció graduats màster Evidència E-4.04 
Articles professorat màster Evidència E-4.05 
Pla formació PDI i PAS EPSEM Evidència E-4.06 

Oferta formativa ICE Evidència E-4.07 

Formació ICE 2016 Evidència E-4.08 
Pla d’acció tutorial de l’EPSEM Evidència E-5.01 

Gestió de l’orientació professional EPSEM Evidència E-5.02 

De la Universitat a la Feina. Campus Manresa Evidència E-5.03 
Notícia visita indústria química Evidència E-5.04 

Enquestes inserció laboral als titulats de màster Evidència E-5.05 

Oferta Erasmus+ (accés amb identificació UPC) Evidència E-6.01 

Pla d’estudis màster Evidència E-6.02 

Guia docent Tècniques d'Anàlisi Estadística de Dades i Disseny i Evidència E-6.03 

(document aprovat a la Comissió Permanent Extraordinària 05/2018 celebrada el 29 de maig de 2018)

https://gpaq.upc.edu/Ranquings/
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/organs-de-govern/reglament-dorganitzacio-i-funcionament-de-lepsem.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/organs-de-govern/membres-de-la-junta-de-lepsem
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/organs-de-govern/equip-directiu
http://bibliotecnica.upc.edu/biblioteca/biblioteca-del-campus-universitari-manresa
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola
http://www.geomuseu.upc.edu/
http://www.geoparc.cat/
https://www.exploratori.org/
http://cpl.upc.edu/
http://upc.edu/unitat/fitxa_unitat.php?id_unitat=965&tip=9x&lang=cat
http://bcumobservatori.epsem.upc.edu/
https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=330
https://nuvol.epsem.upc.edu/index.php/s/vJcdb80ujnIuIiE
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA/v-verificacio/protocols-de-verificacio-dels-estudis/memoria_verifica_master_rr_nn_aprovada_cg.pdf/view
http://www.acup.cat/ca/projecte/projecte-mastermind-europe-barcelona
http://mastermindeurope.eu/wp-content/uploads/2018/04/Mastermind-Europe-Manual_Approach_March_2018.pdf
https://nuvol.epsem.upc.edu/index.php/s/NJINY4axOqWFed8
https://nuvol.epsem.upc.edu/index.php/s/aOIbV3jQtNDRS1p
http://www2.epsem.upc.edu/escola/organs-de-govern/documents-organs-de-govern/comissions-permanents-2015/comissio-permanent-ordinaria-8-2015-de-28-doctubre-de-2015/document-2.-normativa-comissio-master-en-enginyeria-dels-recursos-naturals-cp-i-je/view
http://www.epsem.upc.edu/
https://www.epsem.upc.edu/ca/estudis/masters-universitaris/mu-en-enginyeria-dels-recursos-naturals
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/memories
http://funq.upc.edu/index.php/2016/06/30/xq-upc-la-xarxa-de-qualitat-de-la-upc-es-posa-en-marxa
https://www.upc.edu/nexus24/ca/projectes/hemeroteca/fem-funQ
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/112803
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/330_escola-superior-denginyeria-de-manresa_certificat-valoracio-positiva-disseny.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/documents-complementaris
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/documents-complementaris
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/manual_de_qualitat_epsem-revisio-nov-14.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/procediments-del-sgiq
https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/ca/fitxers-visita-externa-etseb/epsem/pdi-per-titulacio-epsem_2014_2015.xlsx/view
http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/proposta-de-procediments-simplificats-1/8-1-desplegament-seguiment-i-revisio-del-sgiq-i-control-de-la-documentacio.pdf
https://nuvol.epsem.upc.edu/index.php/s/iBrLP3Ja9tFd6WM
https://nuvol.epsem.upc.edu/index.php/s/46QBm5ZIhJeSbvE
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/procediments-del-sgiq/330-1-2-5-novembre-2014.pdf
https://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquesta-de-satisfaccio-de-titulats/titulats-de-master/2016-17/330_satisfacciograduatsmaster_201617.pdf
https://nuvol.epsem.upc.edu/index.php/s/vsf9hXjahT8KiVj
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/procediments-del-sgiq/330-1-3-3-novembre-2014.pdf
https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-continuada/oferta-formativa-1
http://www.upc.edu/ice/ca/elements-interns/documents/DadesformaciPDI2016.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/estudis/pla-daccio-tutorial/pla-daccio-tutorial-de-lepsem.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/procediments-del-sgiq/330-1-2-4-novembre-2014.pdf
http://delauniversitatalafeina.campusmanresa.cat/
https://www.epsem.upc.edu/ca/noticies/visita-a-la-industria-quimica-ercros-tortosa
http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/insercio-laboral/enquesta-insercio-laboral-masters
https://www.epsem.upc.edu/ca/mobilitat/estudiar-a-lestranger/oferta-erasmus
https://www.epsem.upc.edu/ca/estudis/masters-universitaris/mu-en-enginyeria-dels-recursos-naturals
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=33104&lang=cat


Planificació d'Experiments 

Guia docent Eines Metodològiques per a la Recerca en l’Àmbit dels Recursos Naturals Evidència E-6.04 

CV Josep M. Rossell al portal FUTUR Evidència E-6.05 

Valoració assignatura (accés amb identificació responsable de l’assignatura) Evidència E-6.06 

CV Xavier de las Heras al portal FUTUR Evidència E-6.07 

Llista dels treballs finals de màster (accés amb contrasenya) Evidència E-6.08 

Treballs final de màster al portal UPCCommons Evidència E-6.09 

Normativa treball final de grau i màster Evidència E-6.10 

Pràctiques a empreses Evidència E-6.11 

Normativa acadèmica de grau i màster Evidència E-6.12 

Examen Tècniques d'Anàlisi Estadística de Dades i Disseny i 
Planificació d'Experiments (accés amb contrasenya) 

Evidència E-6.13 

Examen Eines Metodològiques per a la Recerca en l’Àmbit dels Recursos Naturals 
(accés amb contrasenya) 

Evidència E-6.14 

Seminari del programa Mastermind Evidència E-6.15 

Borsa de treball EPSEM Evidència E-6.16 

Indicadors 

Nom de l’indicador 
Localització 

(URL) 

Indicadors titulació (pla 2008) - Cursos 2013-14 i 2014-15 Indicador I-1.01 

Indicadors titulació (pla 2015) - Cursos 2015-16 a 2017-18 Indicador I-1.02 

Procedència estudiants - Winddat Ciència - Cursos 2013-14 i 2014-15 Indicador I-1.03 

Procedència estudiants - Winddat Enginyeria - Cursos 2015-16 Indicador I-1.04 

Satisfacció Grau en Enginyeria Química Indicador I-3.01 

Satisfacció Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals Indicador I-3.02 

(document aprovat a la Comissió Permanent Extraordinària 05/2018 celebrada el 29 de maig de 2018)

https://www.upc.edu/content/master/guiadocent/pdf/cat/33101
http://futur.upc.edu/JosepMariaRossellGarriga
https://gpaq.upc.edu/infopdi/EnquestesPDI.asp
http://futur.upc.edu/FXavierdelasHerasCisa
https://nuvol.epsem.upc.edu/index.php/s/AIWUEHsP2RyrJWe
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/9249/recent-submissions
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/gestio-academica/normatives-epsem/norm-treball-de-fi-de-grau-o-master-epsem.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/empresa-recerca/practiques-a-l-empresa
https://www.epsem.upc.edu/ca/empresa-recerca/practiques-a-l-empresa
https://nuvol.epsem.upc.edu/index.php/s/f0jK9KntbVr5797
https://nuvol.epsem.upc.edu/index.php/s/xNRCDc95cmX99ot
http://www.acup.cat/ca/noticia/se-celebra-el-primer-focus-group-meeting-del-projecte-mastermind-europe-barcelona
https://borsa.epsem.upc.edu/ofertes-de-treball
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=330&codiTitulacioDursi=DGU000000328&nomCentre=Escola%20Politècnica%20Superior%20d’Enginyeria%20de%20Manresa&nomTitulacio=Màster%20en%20Enginyeria%20de%20Recursos%20Naturals&cursIniciTitulacio=2008-2009&numCredits=60&tipusEnsenyament=Màster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=330&codiTitulacioDursi=DGU000001559&nomCentre=Escola%20Politècnica%20Superior%20d’Enginyeria%20de%20Manresa&nomTitulacio=Màster%20en%20Enginyeria%20de%20Recursos%20Naturals%20(Pla%202015)&cursIniciTitulacio=2015-2016&numCredits=60&tipusEnsenyament=Màster%20universitari&codiFC=
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/24080346791/estudi/10003/
http://winddat.aqu.cat/ca/universitat/24/unitat/24080346791/estudi/88643/
ttps://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=330&codiTitulacioDursi=GRAU00000300&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%E2%80%99Enginyeria%20de%20Manresa&nomTitulacio=Grau%20en%20Enginyeria%20Qu%C3%ADmica&cursIniciTitulacio=2009-2010&num
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=330&codiTitulacioDursi=DGU000001559&nomCentre=Escola%20Polit%C3%A8cnica%20Superior%20d%E2%80%99Enginyeria%20de%20Manresa&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Enginyeria%20de%20Recursos%20Naturals%20(Pla%202015



