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1. FINALITAT 
 

Aquest procés descriu com l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) 

defineix el perfil d’ingrés, egrés i criteris d’accés de l’estudiantat més adequat als objectius dels 

diferents programes formatius, les actuacions que es porten a terme per aconseguir cobrir 

l’oferta de places amb estudiantat motivat per seguir els estudis triats i revisa, actualitza i 

millora els processos relatius a l’accés, l’admissió i la matrícula de l’estudiantat. Així mateix, es 

revisa i fa el seguiment del propi procés per garantir-ne una millora continua. 

 

 

2. ABAST 
 

El present document és d’aplicació a les titulacions oficials de l'Escola Politècnica Superior 

d’Enginyeria de Manresa, ja siguin de grau o de màster. 

 

 

3. NORMATIVES / REFERÈNCIES 
 

- Marc extern: 

Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC 

Metodologia i documents de referència d’AQU Catalunya 

 

- Marc intern: 

 Política de Qualitat de l’EPSEM 

https://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques
http://www.aqu.cat/universitats/metodologia_referents.html#.W-2OPhHavcs
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/sgiq/document-3-politica-de-qualitat-de-lepsem-1.pdf
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Normatives acadèmiques de l’EPSEM 

Memòries verificades 

 

 

4. RESPONSABILITATS 
  

Responsable del procés: Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat 

 

● Equip directiu: Definir i revisar els perfils d’ingrés/egrés, els criteris d’accés, el Pla de 

Promoció. Analitzar els resultats dels indicadors i implantar millores. 

● Comissió Permanent: Debat i aprovació dels perfils d’ingrés/egrés, els criteris d’accés i el 

Pla de Promoció. 

● Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat: Assegurar l’execució del Pla de Promoció. 

● Sotsdirector Cap d’Estudis: Assegurar l’accés i la matrícula. 

● Unitat Transversal de Gestió (UTG): Publicar la informació sobre els perfils 

d’ingrés/egrés, els criteris d’accés i el Pla de Promoció. Donar suport a l’execució del Pla 

de Promoció i dels procediments d’accés i matrícula. Recollir dades. Donar suport a la 

implantació de les accions de millora. 

● Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat: Revisar el procés. 

 

 

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 
 

El procés s’inicia per part de l’equip directiu amb la definició i/o revisió dels perfils 
d’ingrés/egrés i/o els criteris d’accés de la memòria verificada, i el Pla de Promoció. Quan es 
generen uns nous perfils d’ingrés/egrés, criteris d’accés i Pla de Promoció, o es modifiquen 
els existents, es debaten i s’aproven per la Comissió Permanent i, si s’escau, es procedeix 
segons s’estableix als subprocessos del procés 330.2.1 Garantir la qualitat dels programes. 
Marc VSMA. Un cop aprovats, es publiquen a la pàgina web de l’escola tal com s’indica al 
procés 330.7.1 Publicació d’informació i rendició de comptes.  

 

La Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat i el Sotsdirector Cap d’Estudis, s’encarreguen 
respectivament del correcte desenvolupament del Pla de Promoció i dels procediments 
d’accés i matrícula, amb el suport de la Unitat Transversal de Gestió. 
 
Les unitats especialitzades de la UTG anualment recullen els valors dels indicadors, les 
valoracions de l’estudiantat, i les queixes, reclamacions suggeriments i felicitacions 
relacionades amb el Pla de Promoció i els perfils d’accés (tal com es recull el procés 330.3.7 
Gestió d’incidències: queixes, reclamacions suggeriments i felicitacions).  
 
La Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat i el Sotsdirector Cap d’Estudis analitzen 
anualment aquests resultats, per avaluar el nivell d’activitat i bon funcionament del Pla de 
Promoció i l’adequació dels perfils d’ingrés/egrés i dels criteris d’accés, tenint en compte el 
procés 330.6.1 Recollida de dades i anàlisi de resultats. D’aquesta anàlisi es fan, si s’escau, 

https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/gestio-academica/normatives-epsem
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA/v-verificacio/verificacio-de-les-titulacions
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propostes de millora que es tenen en compte per definir, per al curs següent, els objectius 
associats als perfils d’ingrés/egrés, criteris d’accés i Pla de Promoció. 
 

Finalment, la Sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat s’encarrega de revisar el 

funcionament del procés i implantar-hi, si s’escau, propostes de millora segons el procés 

330.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ i control de la documentació. 

 

[Veure fluxgrama] 

 

 

6. INDICADORS 
 

La relació dels indicadors que cal considerar per avaluar aquest procés són els següents: 

 

A)   Indicadors de resultats: 

 Pla de promoció: 

- Nombre d’activitats de promoció 

- Nombre d’assistents a les activitats de promoció 

- Nombre d’assistents a les activitats de promoció matriculats 

- Nombre d’accessos a apartats del web del Centre, especialment de l’àmbit de 

promoció 

 Titulacions de grau: 

Oferta, demanda i matrícula 

Places ofertes 
Demanda en primera preferència 
Demanda en primera preferència/oferta 
Ordre de preferència 
Estudiantat de nou ingrés 
Assignats en primera preferència 
Percentatge d’accés en primera preferència 
Percentatge d’accés en matrícula a setembre 
Nombre d’estudiantat matriculat 
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 

Nota de tall Nota de tall 

Nota d’accés 
Proves d’accés a la Universitat (PAU) 
CFGS, FP2 o assimilats 

Via d’accés 

Proves d’accés a la Universitat (PAU) 
CFGS, FP2 o assimilats 
Titulats universitaris o assimilats 
Proves específiques per a majors de 25, 40 i 45 anys 
Altres accessos 

Perfil d’egrés 

Temps dedicat a trobar la primera feina 
Via d’accés a la primera feina 
Guanys anuals bruts 
Taxa d’intenció de repetir estudis 
Taxa d’ocupació 
Taxa d’adequació de la feina als estudis 
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 Titulacions de màster: 

Oferta, demanda i matrícula 

Places ofertes 
Demanda en preinscripció 
Demanda en preinscripció/places ofertes 
Estudiantat de nou ingrés 
Nombre d’estudiantat matriculat 
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 

Procedència 

Mateixa escola 
Mateixa universitat 
Altres universitats del SUC 
Altres universitats de l’Estat 
Universitats estrangeres 

Complements formatius (si n’hi ha) 
Alumnes titulats que han cursat complements formatius 
Mitjana de crèdits en complements formatius 

Via d’accés Mitjana de crèdits cursats com matrícula dirigida 

Perfil d’egrés 

Temps dedicat a trobar la primera feina 
Via d’accés a la primera feina 
Guanys anuals bruts 
Taxa d’intenció de repetir estudis 
Taxa d’ocupació 
Taxa d’adequació de la feina als estudis 

 

B) Indicadors de satisfacció: 

 Satisfacció de l’estudiantat de la fase inicial. 

 Satisfacció amb la inserció laboral. 

 Satisfacció dels ocupadors. 

 Satisfacció dels assistents a les activitats de promoció. 

 

 

7. EVIDÈNCIES 
 

La relació d’evidències que cal generar per avaluar aquest procés són les següents: 

 

● Acta de la reunió de l’Equip Directiu sobre la definició/revisió dels perfils d’ingrés/egrés, els 

criteris d’accés i el Pla de Promoció. 

● Acta d’aprovació per part de la Comissió Permanent del Pla de Promoció, els perfils 

d’ingrés/egrés i els criteris d’accés. 

● Perfils d’ingrés o criteris d’accés recollits en la memòria verificada (per els estudis de grau). 

● Perfils d’ingrés o criteris d’accés recomanats en la memòria verificada i condicions d’ingrés 

i /o d’admissió, s’ s’escau, establertes a la Comissió de Coordinació de la titulació (per els 

estudis de màster). 

● Perfils d’egrés de la memòria verificada. 

● Pla de Promoció.  

● Informe d’avaluació dels resultats dels indicadors del procés, per fer servir a: 

- la Memòria Acadèmica 
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- l’Informe de Gestió 

- l’Informe de Seguiment 

- l’Informe d’Acreditació 

● Informe de la revisió del procés. 
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8. FLUXGRAMA 

Definir:
a) Perfils d’Ingrés/Egrés
b) Criteris d’Accés.
c) Pla de promoció

Equip directiu

Debatre i aprovar

Comissió Permanent

3.1 Definició dels perfils d’ingrés, egrés i criteris d’accés

Inici

- Acta d’aprovació
- Perfils d’ingrés / egrés
- Criteris d’accés
- Pla de Promoció

Normativa i guies 
i de referència

Executar:
a) Pla de promoció
b) Procediments d’accés i 
matrícula

Sostdirectora de Comunicació i 
Estudiantat/Sotsdirector Cap 

d’Estudis/Cap de la UTG

Analitzar, valorar i assegurar 
la implantació de les accions 

de millora

Sostdirectora de Comunicació i 
Estudiantat/Sotsdirector Cap 

d’Estudis/Cap de la UTG

7.1 Publicació 
d’informació i rendició 

de comptes

Valors dels indicadors

Informe d’avaluació dels 
indicadors del procés

Fi

6.1 Recollida de 
dades i anàlisi de 

resultats

- Acta de reunió
- Proposta de perfils d’ingrés / egrés
- Proposta de criteris d’accés
- Proposta de Pla de Promoció

- Proposta de perfils d’ingrés / egrés
- Proposta de criteris d’accés
- Proposta de Pla de Promoció

- Pla de Promoció
- Procediments d’accés i matrícula

3.7 Gestió d’incidències: 
queixes, reclamacions, 

suggeriments i felicitacions

Revisar el procés

Sotsdirectora de Comunicació i 
Estudiantat

8.1 Desplegament, 
seguiment i revisió 
del SGIQ i control 

de la documentació 

1.1 Definir política 
i objectius de 

qualitat

Informe de la revisió del 
procés

 


