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1. Dades identificadores i presentació del centre 

 

Dades identificadores 

 
Nom del centre Facultat de Matemàtiques i Estadística 

Enllaç web  http://www.fme.upc.edu/ca 

Enllaç al SGIQ  http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat 

Responsable de 
l'elaboració de 
l'autoinforme 

Jaume Franch Bullich (Degà)  
Jaume Soler Villanueva (Secretari acadèmic i responsable de 
qualitat)  

Dades de contacte  Telèfon deganat: 93 4017301 
E-mail deganat: deganat.fme@upc.edu  

 

TITULACIONS A ACREDITAR 

Denominació Codi RUCT Crèdits 
ECTS 

Data de 
verificació 

Any 
d'acreditació 

Coordinador/a 
acadèmic / 
Responsable 
de la titulació 

Grau en 
Matemàtiques GRAU00000126  240 13/05/2009 2016 Narciso 

Román 

Master's 
degree in 
Advanced 
Mathematics 
and 
Mathematical 
Engineering 

DGU000000785  60 30/06/2010 2016 Sonia 
Fernández 

Màster 
universitari en 
Estadística i 
Investigació 
Operativa 

DGU000001319  90 23/07/2013 2016 Pedro Delicado 

http://www.fme.upc.edu/ca
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat
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Presentació del centre 

La Facultat de Matemàtiques i Estadística (en endavant FME) de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) va iniciar la seva existència l'any 1992 amb dues titulacions: la 
Diplomatura d'Estadística, que s'havia impartit des de l'any 1990 a la Facultat d'Informàtica de 
Barcelona, i la Llicenciatura de Matemàtiques, de nova creació. L'any 1999 va començar a 
oferir també la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques, una titulació de segon cicle. 
També aquell any l'FME va començar a gestionar el programa de Doctorat en Matemàtica 
Aplicada per delegació dels Departaments de Matemàtica Aplicada de la UPC. 

L'any 2006 es van implantar els màsters: Màster en Matemàtica Aplicada (MMA), Màster en 
Enginyeria Matemàtica (MEM), i Màster en Estadística i Investigació Operativa (MEIO). Tots 
tres eren de 120 crèdits. 

L'any 2010 entra en funcionament el Màster en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica 
(MAMME, de les seves sigles en anglès), fruit de la fusió del MMA i el MEM. Aquest màster és 
de 60 crèdits. 

El MEIO es va convertir en Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa 
(MIEIO) quan l'any 2008 comença la participació de la Universitat de Barcelona, passant a ser 
un màster en el que hi participen ambdues universitats però gestionat per l'FME. Continua 
essent un màster de 120 crèdits. Finalment, l'any 2014 entra en funcionament el Màster en 
Estadística i Investigació Operativa, UPC-UB (MESIO UPC-UB), que també és interuniversitari i 
continua essent gestionat per l'FME de la UPC. Aquest nou màster es verifica amb 90 crèdits. 

Pel que fa als graus, l'any 2009 entren en funcionament el Grau en Matemàtiques, hereu de 
l'antiga Llicenciatura de Matemàtiques; i el Grau d'Estadística, que substitueix la Diplomatura 
d'Estadística, un grau interuniversitari amb la UB que coordina aquesta darrera universitat. 

Finalment, l'FME també ofereix un títol propi, el Postgrau en Matemàtica Financera. 

A data 5 de novembre de 2015, un cop tancat el curs 2014-2015 i matriculat tot el curs actual, 
l'FME té matriculats 793 estudiants, repartits de la manera següent: 

258 al Grau en Matemàtiques 

278 al Grau d'Estadística 

109 al doble Grau d'Estadística i Economia 

34 al MAMME 

83 al MESIO UPC-UB 

31 al programa de doctorat de Matemàtica Aplicada 

Pel que fa al nombre de titulats, en el curs 2014-2015 s'han titulat 48 estudiants del Grau en 
Matemàtiques, 30 estudiants corresponents als Màsters d'Estadística (el MESIO UPC-UB i els 
seus predecessors), i 15 estudiants del MAMME. Addicionalment, s'han titulat 2 estudiants de 
la ja extinta Llicenciatura de Matemàtiques, així com 13 estudiants de l'extinta Llicenciatura en 
Ciències i Tècniques Estadístiques. 

Cal remarcar també el nombre d'estudiants de mobilitat, ja sigui dins del programa Erasmus o 
altres. La següent taula reflecteix el nombre d'estudiants que han fet alguna estada de mobilitat 
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en els darrers tres cursos, ja sigui estudiants FME que han anat a una altra universitat a fer 
com a mínim un quadrimestre, o estudiants d'altres universitats que han estat com a mínim un 
quadrimestre a l'FME: 

   2012 2013 2014 
Erasmus IN 27 27 44 

Erasmus OUT 16 20 19 

La casuística és força diversa. En el cas dels estudiants FME, la majoria són estudiants del GM 
que fan una estada de mobilitat a fora. En el cas dels estudiants que vénen a l'FME, són 
majoritàriament estudiants de màster atès que els estudiants europeus fan graus de tres anys i 
màsters de dos anys, i aprofiten per fer les estades de mobilitat en el seu primer any de màster; 
en canvi, a l'estat espanyol, els graus són de 4 anys, i els estudiants aprofiten el darrer any del 
grau per fer l'estada de mobilitat. És especialment remarcable que en el darrer any acadèmic 
objecte d'aquesta acreditació, el 40% dels titulats en el GM han fet una estada de mobilitat. 

Un altre fet remarcable en el cas del GM és l'evolució de la nota de tall i de la demanda en 
primera preferència (Evidència E.55): 

CURS 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

NOTA DE TALL 10,15 10,3 10,5 11,89 

DEMANDA 1ª 
Pref. 77 78 80 120 

Cal esmentar que la nota de tall dels darrer curs acadèmic és la desena nota de tall de 
Catalunya, just darrere de les dobles titulacions que ofereixen poques places (10-20), de les 
titulacions de medicina, i de dues titulacions UPC, enginyeria física i enginyeria aeronàutica. 

No podem oblidar els estudiants de doble titulació. L'FME té un elevat percentatge d'estudiants 
de doble titulació gràcies a l'existència del centre de Formació Interdisciplinària Superior 
(CFIS), que gestiona les dobles titulacions a la UPC. La majoria d'aquests estudiants de doble 
titulació a la UPC cursa el Grau en Matemàtiques de l'FME. Això fa que un elevat percentatge 
dels nostres estudiants cursi aquest programa dual, la qual cosa posa èmfasi en l'excel·lència 
dels nostres estudiants. En particular, en el darrer curs acadèmic, 23 dels 48 titulats havien 
cursat una doble titulació, la qual cosa representa el 48%. 

Un altre fet que avala l'FME és l'elevada taxa d'empleabilitat dels nostres estudiants, altament 
demandats en el mercat laboral. L'FME organitza anualment un Fòrum d'empreses. Les 
empreses participants tracten de captar els nostres futurs titulats però sovint no aconsegueixen 
cobrir totes les seves necessitats. Pel que fa als titulats en matemàtiques, disposem de dades 
pròpies sobre inserció laboral. Aquestes dades estan obtingudes sobre titulats fins al febrer de 
2014 (per tant, molt més actualitzades que les que ens ofereix AQU sobre titulats fins l'any 
2011). (Evidència E.557) 

En aquestes dades s'observa que el 48% dels nostres titulats treballen en empreses. Entre 
moltes altres empreses, tenim titulats treballant a: La Caixa, Banco Santander, Banc de 
Sabadell, Catalunya Caixa, GE Money Bank, Banesto, Societé Generale, Credit suisse, 
Citibank, Goldman Sachs, Lloyds Bank, European Central Bank, ABN-AMRO, Everis, Deloitte, 
Accenture, McKinsey, Capgemini, The Boston Consulting Group, Oliver Wyman, Google, 
Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Cisco Systems, Bombardier, Indo, Vueling, Maths for More, 
Nestlé, Solvay, Grifols, Privalia, Almirall, Indra, Catalana Occidente, Endesa, IKEA, Allianz, 
Bayer, Intelligent Pharma, Novartis, Idibell, Dassault Systems, Sener, SEAT, Atrapalo, Kantar 
Media, France Telecom, Gemalto, Gestamp, T-Systems, etc.  

https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=200
http://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/sortides-professionals-matematics
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El 31% dels titulats fa recerca i docència universitària. A banda de les universitats catalanes, 
tenim titulats FME a  Purdue, New York, New Hampshire, Yale, Oxford, Cambridge, Tilburg, 
París, Bielefeld, Maryland, Texas, Chicago, Philadelphia, Massachussets,  Max-Planck-Institut 
de Bonn, Hannover, Berlin, Berkeley, Zurich, Howard Hughes Medical Institute, etc. La majoria 
dels titulats FME que estan a universitats americanes hi han anat amb una beca molt 
competitiva (per exemple de La Caixa) o pagats per la pròpia universitat americana. 

Pel que fa a la matricula, en els quadres següents es pot observar l'evolució del nombre de 
matriculats i l'evolució del nombre de titulats de les titulacions que són objecte d'acreditació: 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D'ESTUDIANTS MATRICULATS A LES TITULACIONS QUE 
S'ACREDITEN 

TITULACIÓ\CURS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GRAU EN 
MATEMÀTIQUES 71 117 168 216 266 278 

MAMME  15 23 25 39 26 

MESIO UPC-UB     72 90 

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE TITULATS DE LES TITULACIONS QUE S'ACREDITEN 

 TITULACIÓ\CURS 2010 2011 2012 2013 2014 

GRAU EN 
MATEMÀTIQUES   14 34 48 

MAMME 4 9 8 24 15 

MESIO UPC-UB    13 19 

Cal afegir el nombre de titulats en el programa de Matemàtica Aplicada, hi ha hagut 13 i 15 
nous doctors en els dos darrers cursos respectivament. Cal remarcar que el programa de 
doctorat de Matemàtica Aplicada de la UPC sempre ha estat reconegut com a doctorat 
d'excel·lència. El nombre de tesis doctorals llegides en matemàtiques és la més alta del 
sistema universitari català i, sovint, en suma tantes com les altres universitats catalanes juntes. 

El professorat que imparteix classes a l'FME habitualment també fa classes en altres centres 
de la UPC. Molts d'ells realitzen, fins i tot, la seva principal tasca docent a l'altre centre. És per 
això que el nombre de professors que imparteixen docència a l'FME és molt elevat comparat 
amb el nombre d'estudiants. El nombre total de professors UPC que han fet classe a l'FME 
durant el darrer curs d'aquesta acreditació (2014-2015) ha estat de 116, distribuïts en les 
següents categories: 

 CATEDRÀTICS 21 

TITULARS/AGREGATS 76 

ALTRES PROFESSORS DOCTORS 
(Postdocs, lectors,...) 9 

ALTRES PROFESSORS NO DOCTORS 
(Col·laboradors, associats, PDI en formació) 10 

Com es pot observar, el nombre de professorat permanent doctor és de 97, un percentatge 
superior al 83%, molt per sobre de les dades declarades en el moment de la Verificació.  
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Finalment volem aprofitar per comentar els bons resultats obtinguts per l'FME en alguns 
rànquings d'abast tan nacional com internacional (Evidència E.56). 

Segons el Rànquing I-UGR de la Universidades Españolas elaborat per la Universidad de 
Granada, la UPC ocupa el primer lloc en el camp de les Matemàtiques a tot l'estat, mentre que 
l'Estadística ocupa el tercer lloc a l'estat i el primer a Catalunya. 

Segons el National Taiwan University Rànquing, la UPC està en el lloc 61 del món l'any 2015, 
el 16 a Europa i el primer a Espanya en la disciplina de Matemàtiques. 

https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/rankings-especialitats-200-fme/at_download/file
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2. Procés d'elaboració de l'autoinforme 

 

Agents que han participat en l´elaboració de l´autoinforme  

 

Nom i Cognoms Càrrec Col.lectiu 

Jaume Franch Degà PDI 

Jaume Soler Secretari acadèmic i responsable de qualitat PDI 

Víctor Cullell Cap dels Serveis de Gestió i Suport PAS 

Narciso Román Cap d'Estudis del Grau de Matemàtiques (GM) PDI 

Pedro Delicado Responsable Màster Estadística (MESIO UPC-
UB) PDI 

Sonia Fernández Responsable Màster Matemàtiques (MAMME) PDI 

Júlia González Cap de Secretaria PAS 

Jaume Martí Professor PDI 

Ramon Nonell Professor PDI 

Jordi Quer Professor PDI 

Antonio Rodríguez Professor PDI 

Xavier Cabanes Estudiant del GM i president de la delegació 
d'alumnes FME Estudiant 

Daniel Ramón 
Lumbierres Estudiant del MESIO UPC-UB Estudiant 

 

Procediment d´elaboració de l'autoinforme  

El degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC va ser informat l'abril de 2015 
pel vicerector de Política Universitària de la UPC que l´FME havia estat seleccionada per l'AQU 
per sotmetre al procés d'acreditació les seves titulacions a la convocatòria de 2016. 

 El procediment i calendari d'actuacions ha estat el següent:  

o 7 de maig. Reunió informativa a tots els centres de la UPC implicats a la convocatòria 
de 2016 en el procés de seguiment i acreditació de les titulacions per explicar els 
objectius, els procediments i la metodologia d'aquest procés, presentar les eines de 
suport i atendre dubtes.  
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o 17 de juny. Presentació a l'equip directiu de la Facultat per part del vicerector de 
Política Universitària i el cap de Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) 
del procés d'acreditació a l´FME. 

o 22 de juny. La Junta de la Facultat aprova la Constitució del Comitè d'Avaluació Interna 
(CAI), els membres de la qual estan relacionats a l'apartat anterior. Per tal de potenciar 
la participació dels grups d’interès es van incloure representants dels diferents grups a 
la comissió d’avaluació interna (CAI). 

o 7 de setembre. Taller de Formació  per als redactors de l´autoinforme a càrrec de 
personal del Gabinet de Planificació Avaluació i Qualitat de la UPC. Per l´FME hi 
assisteixen Jaume Franch (degà), Jaume Soler (secretari i responsable de qualitat) i 
Víctor Cullell (cap dels serveis de gestió i suport). 

o 15 de setembre. Reunió de la CAI. Es designa una comissió redactora de l'autoinforme 
que es distribueix la redacció dels apartats i la recollida d'evidències. La comissió 
redactora està formada pel degà, el secretari i responsable de qualitat, el cap de 
serveis i els caps d'estudis amb el suport dels serveis administratius i informàtics de 
l´FME i l'assessorament del personal del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat 
de la UPC. 

o 15 de setembre a 30 d'octubre. Recollida de dades i evidències i redacció de 
l'autoinforme. Seguiment setmanal per part de l'equip directiu de l´FME. Els serveis 
administratius i informàtics han col·laborat en la recollida de dades i evidències i en 
l'elaboració dels diferents quadres estadístics. Per a la recollida d'evidències 
d'execucions s'ha demanat la col·laboració de professors de les diferents assignatures 
implicades. La comissió redactora ha estat l'encarregada de fer la tria final de les dades 
i evidències.   

o 2 de novembre. Reunió del CAI. Presentació de la primera versió de l'autoinforme. Es 
recullen els comentaris i aportacions dels membres del CAI.  

o 9 de novembre. Lliurament de l'autoinforme al GPAQ de la UPC. 
o 16 de novembre. Es recullen els comentaris del GPAQ. 
o 18 a 29 de novembre. Exposició pública. L’exposició pública es va fer mitjançant la web 

de l’FME on es va penjar el document. Se’n va fer difusió enviant un  correu electrònic 
des de qualitat.fme@upc.edu a tots els estudiants, PDI i PAS  de l’FME. Els 
comentaris i aportacions es podien fer responent al mateix correu electrònic. També hi 
va haver comentaris en persona cap a l’equip directiu de l’FME. 

o 2 de desembre. Aprovació del document per la Junta de la Facultat. (Evidència E.613). 
o 4 de desembre. Lliurament del document a AQUCatalunya. 

  

Valoració de la implicació dels agents, de les evidències i de la satisfacció  

Els agents implicats en l'elaboració de l'autoinforme han mostrat un alt grau d'implicació i 
compromís. El professorat a qui s'ha demanat mostres d'execucions s'ha mostrat molt 
interessat en col·laborar i ha facilitat mostres d'exàmens i treballs en escreix. El personal 
d'administració i serveis (administratius i informàtics) han col·laborat facilitat dades, 
estadístiques i ajudant en tot el necessari per a la redacció de l'informe (en particular els tècnics 
informàtics han preparat aplicacions  de consulta sobre les diferents bases de dades que 
contenen informació i rellevant. Alguns estudiants han mostrat interessats en el procés i han 
demanat informació. De les respostes rebudes per mail i dels comentaris personals es pot 
deduir l’alt grau de satisfacció i la consideració d’utilitat del procés. 

Les evidències i la informació utilitzada per a l'elaboració del document han estat considerats 
suficients i adequats pels membres del CAI. La qualitat de les evidències i la informació 
utilitzada està garantida perquè majoritàriament prové de les bases de dades oficials de la 
UPC, especialment del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ). El CAI garanteix 
que les mostres d'execucions aportades són mostres reals. 

mailto:qualitat.fme@upc.edu
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/ratificacio-autoinforme.pdf/view
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Els col·lectius implicats en aquest procés (PDI, PAS, estudiants) han manifestat un alt grau de 
satisfacció perquè aquest procés serveix per constatar la qualitat de l'FME i detectar alguns 
aspectes que es poden millorar i per tant es considera que ha estat útil. 
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3. Valoració de l´assoliment dels estàndards 
d´acreditació  

ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU 
 
1.1 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.  

1.1.1 GRAU EN MATEMÀTIQUES 

L´FME ofereix un total de 50 places de nou ingrés en el Grau de Matemàtiques. Totes elles es 
cobreixen en primera convocatòria, sent del ordre de 80 els estudiants que demanen l'ingrés en 
el GM de l´FME com a primera opció (Evidències E.60 i E.501) i situant-se la nota de tall de 
Selectivitat al voltant d'11 (11,89 en el curs actual). Tot això fa que ja es tingui una primera 
garantia que, en principi, el perfil d'ingrés dels estudiants admesos sigui adequat al nivell de la 
titulació que, en general, és exigent. 

No obstant això, aquest no és l'únic indicador disponible a aquest efecte. A l'inici de curs, en el 
dia de la presentació, s'efectua una prova de nivell a tots els estudiants de nou ingrés per 
mesurar el seu grau de coneixement en diverses àrees matemàtiques. En les taules 
de l'Evidència E.522 es detallen els resultats del curs actual. L'anàlisi d'aquests resultats 
permet confirmar , en general, que l'apreciació anterior sobre l'adequació del perfil de 
coneixements matemàtics d'aquests estudiants és idoni per cursar el Grau de Matemàtiques en 
l´FME. 

  
  
1.1.2 MASTER IN ADVANCED MATHEMATICS AND MATHEMATICAL ENGINEEGING 
(MAMME) 

Cada curs s´ofereixen 30 places de nou ingrés al MAMME. Les sol·licituds d´admissió cada 
curs oscil·len entre 45 i 80 (Evidència E.501). La Comissió del MAMME s´encarrega d´estudiar 
les sol·licituds, basant-se en la documentació aportada (expedient acadèmic i currículum) i en 
la informació de les entrevistes personals del responsable del MAMME amb els estudiants. 
S´acostumen a admetre entre 30 i 40 candidats, dels quals al voltant de 20 es matriculen 
finalment al MAMME. 

A mode d´exemple, per al curs 2015-2016 han hagut 48 sol·licituds d´admissió. Es van admetre 
31 estudiants, dels quals s´han matriculat finalment 22. La previsió és que al segon semestre 
s´afegeixin almenys 4 estudiants més que actualment estan finalitzant el Grau en 
Matemàtiques a l´FME. Dels 22 matriculats, 15 són de Catalunya, 2 de la resta d´Espanya, i 5 
de fora d´Espanya (Colòmbia, Hong Kong, Itàlia, Ucraïna, Xina). Cal tenir en compte que als 5 
estrangers s´afegeixen els estudiants Erasmus (4 en el primer semestre), donant un caràcter 
realment internacional al màster. Quant a la titulació d´accés, 16 són titulats de Grau en 
Matemàtiques (dels quals 12 ho són per la UPC), 5 són titulats en un grau en enginyeria i 1 en 
física. 

El responsable del MAMME es reuneix presencialment o per videoconferència amb tots els 
candidats que no tinguin una titulació en matemàtiques, per tal d´informar als candidats sobre 
els objectius d´aprenentatge i funcionament del màster, i per a valorar si la base en 
matemàtiques del candidat permet seguir el màster amb garanties d´èxit. Si la base del 
candidat no es considera suficient, s´ofereix al candidat cursar assignatures complementàries 
de nivell de grau, per tal d´assolir el nivell suficient, tot i que, en general el candidat en prendre 
consciència de la situació acostuma a renunciar. 

https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=200&codiTitulacioDursi=GRAU00000126&nomCentre=Facultat%20de%20Matem%C3%A0tiques%20i%20Estad%C3%ADstica&nomTitulacio=Grau%20en%20Matem%C3%A0tiques&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC=
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2012&index=200&apartat=estudiantat
https://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/prova-nivell.pdf/view
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2012&index=200&apartat=estudiantat
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De tot això podem concloure que els estudiants del MAMME tenen el perfil d'ingrés adequat per 
a la titulació. El nombre de matriculats encara no arriba al nombre de places ofertes, tot i que 
en el curs actual ha continuat creixent i s´espera que amb la matrícula del segon semestre 
s´aproximi molt a l´objectiu de 30. Per tal de millorar la demanda dels estudis es considerarà la 
possibilitat d'oferir dobles titulacions amb altres universitats europees, veure proposta de millora 
M441. 

  
1.1.3 MASTER EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓN OPERATIVA UPC-UB 

Cada curs s'ofereixen un total de 40 places de nou ingrés en el MESIO UPC-UB (Evidència 
E.62). Les sol·licituds d´admissió rebudes cada curs són de l´ordre de 80 (el curs 2014-2015 
van ser 84). La Comissió d´Admissió del MESIO UPC-UB s´encarrega d´estudiar les 
sol·licituds. Aquesta comissió està formada per 10 membres de l´ORGMEIO (l´Òrgan de 
Govern del MESIO UPC-UB). Després d´avaluar les sol·licituds, la Comissió confecciona un 
llistat de candidats admesos (al voltant de 60; el curs 2014-2015 van ser 62) i exclosos (al 
voltant de 20; el curs 2014-2015 van ser 22). El fet d´admetre més alumnes que el nombre de 
places disponibles és degut a que la nostra experiència (del propi MESIO UPC-UB i dels títols 
de màster que el van precedir) és que aproximadament un terç dels estudiants admesos no es 
matriculen finalment. Això és degut principalment a que tenim un bon nombre de sol·licitants 
estrangers (aproximadament la meitat) i alguns d´aquests estudiants, una vegada admesos, 
tenen dificultats per trobar finançament o per obtenir el visat. El nombre d´estudiants que cada 
curs es matriculen finalment al MESIO UPC-UB acostuma a estar entre 35 i 40 (el curs 2014-
2015 van ser 36; Evidència E.62).   

Pel que fa a les titulacions de procedència, tots els estudiants admesos (i la immensa majoria 
dels sol·licitants) provenen de les titulacions destacades a la Memòria de Verificació del màster: 
estadística, matemàtiques, altres títols de ciències, economia, altres títols de ciències socials, 
enginyeries i títols de ciències de la salut. El repartiment dels estudiants admesos per itineraris 
(Itinerari 1: titulats en estadística o matemàtiques; Itinerari 2: altres titulats) varia de curs a curs, 
però en general la proporció d´estudiants de l´itinerari 1 es situa entre 1/3 i ½ del total. El 
curs 2014-2015 els dos itineraris van tenir el mateix nombre d'estudiants. 

De tot això podem concloure que el MESIO UPC-UB atreu un nombre molt elevat d'estudiants, 
que aquests tenen una procedència variada (tant geogràfica, com de titulació d'origen; 
considerem que aquestes diversitats són una fortalesa del màster), que els estudiants admesos 
al MESIO UPC-UB tenen el perfil d'ingrés adequat per a la titulació i que el nombre d'estudiants 
matriculats és coherent amb el nombre de places ofertes. 
 
1.2 La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats.  
 
1.2.1 GRAU EN MATEMÀTIQUES  

El principal mecanisme de coordinació docent del que disposa la titulació de Matemàtiques de 
l´FME ho constitueixen les Comissions d'Avaluació (de Fase Inicial i de Bloc Curricular 2) que 
es reuneixen una vegada cada quadrimestre, en finalitzar el corresponent curs. 

Com a experiència pilot, fa uns anys i a iniciativa del Cap d'Estudis, es van realitzar diverses 
sessions d'exposició i discussió sobre els continguts i la metodologia de les diverses 
assignatures (obligatòries) que conformen el Grau, en les quals participaven tots els professors 
que les impartien o estaven interessats. Entre els objectius futurs està el recuperar i 
institucionalitzar aquestes reunions de forma periòdica (vegeu proposta de millora M.448). 
  

1.2.2 MASTER IN ADVANCED MATHEMATICS AND MATHEMATICAL ENGINEERING 

El principal mecanisme de coordinació docent del MAMME és la seva Comissió (Comissió 
Acadèmica del Doctorat en Matemàtica Aplicada i el Màster in Advanced Mathematics and 
Mathematical Engineering). La Comissió està formada pel degà, el director del MAMME, el 

https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=200&codiTitulacioDursi=DGU000001319&nomCentre=Facultat%20de%20Matem%C3%A0tiques%20i%20Estad%C3%ADstica&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Estad%C3%ADstica%20i%20Investigaci%C3%B3%20Operativa%20(Pla%202013)&numCredits=90&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=200&codiTitulacioDursi=DGU000001319&nomCentre=Facultat%20de%20Matem%C3%A0tiques%20i%20Estad%C3%ADstica&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Estad%C3%ADstica%20i%20Investigaci%C3%B3%20Operativa%20(Pla%202013)&numCredits=90&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
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coordinador del programa de doctorat en Matemàtica Aplicada, un professor representant per a 
cada una de les 5 matèries, un representant del personal d'administració i un representant dels 
estudiants. La composició actual d'aquesta comissió, i d'altres comissions consultives de la 
Junta, es pot consultar al web de l'FME, (Evidència E.556). La Comissió vetlla per la correcta 
coordinació de les assignatures dins de cada una de les matèries. Donat que el MAMME és un 
màster d´un sol curs, la coordinació és fonamentalment a nivell horitzontal, vetllant per que 
l´oferta sigui prou variada i evitant solapaments de temari. A més de la supervisió per part de la 
comissió, la coordinació requereix reunions per a cada una de les branques involucrant els 
professors de les assignatures, per tal de revisar els temaris, objectius d'aprenentatge i 
sistemes d'avaluació a cada una de les assignatures. Aquestes reunions no tenen una 
periodicitat prou regular en l'actualitat. En aquest document es proposa millorar la coordinació 
dins de cada una de les branques dissenyant un calendari de reunions realista, implementable i 
eficient, veure proposta M.440 (actualització de la proposta amb codi 1.1/2013). 

Quant als Treballs Final de Màster (TFM), el curs 2015-2016 durant el primer semestre s´ha 
organitzat una reunió on els professors poden presentar breument propostes de TFM als 
estudiants, veure proposta de millora M436. Aquesta reunió, junt a l´oferta de temes per TFM 
que els professors poden publicar a la intranet de l´FME, facilita l´assignació de tutor i tema a 
cada un dels alumnes. Finalment, el director del MAMME, en nom de la Comissió verifica que 
els temes són apropiats per a un TFM. L´avaluació dels TFM es fa mitjançant la memòria i la 
presentació que avaluen els tribunals. En l´actualitat els criteris d´avaluació poden no ser 
uniformes i dependre del tribunal. Durant el curs actual la Comissió treballarà per dissenyar un 
procediment d´assignació de tribunals i d´avaluació que millori aquest aspecte, veure proposta 
de millora M.439. 

1.2.3 MASTER EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓN OPERATIVA UPC-UB 
  

El principal mecanisme de coordinació docent del que disposa el MESIO UPC-UB ho 
constitueix l'Òrgan de Govern del MESIO UPC-UB (ORGMEIO; vegeu la Clàusula Quarta del 
Conveni UPB-UB relatiu al MESIO UPC-UB, annex a la memòria de verificació del màster, 
Evidència E.57). Està format per 13 membres: els dos coordinadors del màster (un de la UPC, 
que és també director del màster per ser la UPC la universitat gestora, i un altre de la UB), 10 
professors (5 de cada universitat, que també formen la Comissió d'Admissió) i el Degà de 
l´FME (centre que gestiona el màster) o persona en qui delegui. Hi ha, a més a més, una 
Comissió Permanent del MESIO UPC-UB, formada pels dos coordinadors i dos professors més 
membres de l´ORGMEIO (un de cada universitat). L'ORGMEIO es reuneix  unes 3 vegades a 
l'any (Evidència E.592) i la Comissió Permanent es pot reunir al menys una vegada entre cada 
dues reunions de l´ORGMEIO. A l´ORGMEIO estan representats els Departaments amb més 
càrrega docent al MESIO UPC-UB (queden sense representació departaments que 
s'encarreguen de la docència més instrumental: assignatures de matemàtiques i informàtica) i 
els principals grups de recerca en temes de estadística i investigació operativa de les dues 
universitats. Per tant pràcticament tots els professors del MESIO UPC-UB o bé formen part de 
l´ORGMEIO o bé tenen algun company de departament i/o grup de recerca que en forma part. 
Això permet que a les reunions de l´ORGMEIO es tingui un coneixement molt directe de com 
s'està desenvolupant la docència al màster, i es puguin dur a terme les tasques de planificació i 
coordinació oportunes. A tall d’exemple del paper de coordinació docent de l’ORGMEIO i de la 
seva Comissió Permanent esmentarem que aquests òrgans han estat àgils a l’hora de detectar 
un possible punt feble del pla d’estudis del MESIO UPC-UB, valorar la seva importància i 
prendre mesures per corregir-ho.  Es tracta del fet que, arran de la conversa amb un alumne a 
prop de finalitzar el màster, es va detectar que podia succeir que algun estudiant que a la seva 
titulació d'origen no hagués vist models de regressió lineals o models de regressió 
generalitzats, tampoc els estudiés dins del MESIO UPC-UB. En poc temps la Comissió 
Permanent va visualitzar una possible solució, la va traslladar a l’ORGMEIO i allí es va decidir 
començar a treballar per a implementar-la (veure proposta de millora M.456 per a més detalls). 

 
 
 
 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/govern-i-representacio/comissions-consultives
https://gpaq.upc.edu/sat/menu_unitat_genweb.asp?unitat=200
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/actes_orgmeio
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1.2.4. Aplicació de la normativa de permanència i reconeixement de crèdits. 
 

A l’Evidència E.632 hi ha les actes de la Junta de Facultat on es pot trobar el resultat de 
l’aplicació de la normativa de permanència, així com l’informe de rendiment, i les actes de les 
comissions d’avaluació curricular del Grau de Matemàtiques. A l’Evidència E.642 hi ha un 
quadre amb el nombre de crèdits reconeguts per a cada titulació en el curs 14/15. 

 
1.3 La titulació recull les modificacions que s´han identificat arran dels anteriors 
seguiments i del procés d´acreditació de l´ensenyament.  

Tant al Grau en Matemàtiques (GM) com al Master in Advanced Mathematics and Mathematical 
Engineering (MAMME)  les propostes de millora que s'han indicat en els anteriors informes de 
seguiment no han  suposat cap modificació de la memòria de verificació. El màster en 
Estadística i Investigació Operativa UPC UB (MESIO UPC-UB) va ser re-verificat l'abril de 
2014. 

Les noves propostes de millora que figuren en aquest autoinforme no tenen prou entitat com 
per implicar una modificació de la memòria de verificació de cap titulació.  

No s’ha considerat necessari revisar el perfil de competències per a cap de les tres titulacions 
ni actualitzar els plans d’estudis atesa la bona inserció laboral dels titulats, així com les 
enquestes de satisfacció i la coherències dels plans d’estudi verificats.  
Cal tenir en compte que les tres titulacions provenen de titulacions ja existents i es va dedicar 
molt d’esforç a l’elaboració dels nous plans d’estudi basant-nos en l’experiència i les 
mancances que existien en els plans antics. 

Tanmateix, cada any la Junta de Facultat revisa i aprova les guies docents de totes les 
assignatures, amb la qual cosa ja es fa un procés de revisió. [Evidència E.632] 

 
  

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/actes-i-documents-junta-facultat
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/2014-2015-credits-reconeguts-per-estudiant.pdf/view
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/actes-i-documents-junta-facultat
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ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
2.1 La Institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les 
característiques de la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats obtinguts.  

2.1.1 PUBLICACIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ 

 El procés 200.1.6.1. - PUBLICACIÓ D´INFORMACIÓ SOBRE TITULACIONS del SGIQ de 
l´FME estableix el sistema pel qual l´FME publica, actualitza i millora la informació relativa a 
l´activitat del centre per al coneixement dels seus grups d´interès. 

La pàgina web de l´FME http://www.fme.upc.edu/ és la via principal de comunicació cap a tots 
els grups d'interès. És on  hi ha tota la informació completa i actualitzada sobre les 
característiques de les titulacions, els seu desenvolupament operatiu i els resultats obtinguts. 
La web es revisa periòdicament, especialment abans de l'inici de cada curs, per tenir tota la 
informació actualitzada. En concret destaquem les següents informacions de la web: 

o El sistema de qualitat de l´FME és a l'apartat "la Facultat" que inclou un enllaç directe a 
la web del Winddat amb dades de l´FME sobre l'accés i matrícula, professorat, 
mobilitat, satisfacció, resultats acadèmics i inserció laboral.  

o La informació sobre la matrícula,  planificació operativa del curs, programes de mobilitat 
i treball final de grau i màster són a l'apartat "curs actual". 

o La informació sobre l'accés, els plans d'estudis, les assignatures i guies docents i els 
professors que les imparteixen i la seva producció científica són a l'apartat "vols 
estudiar a l´FME?"  

o La informació sobre les pràctiques externes és a l'apartat "universitat-empresa". 

 2.1.2 GESTIÓ D'INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS  

El procés 200.1.2.6. - GESTIÓ D´INCIDÈNCIES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS del 
SIGQ de l´FME   defineix com l´FME garanteix la correcta gestió de les incidències 
[suggeriments (S), queixes (Q), reclamacions (R) i felicitacions (F)] que es produeixen i li són 
comunicades pels grups d´interès, amb la finalitat de millorar els serveis que presta l´FME. Per 
facilitar la presentació de comentaris, queixes o suggeriments per part dels grups d'interès, a la 
pàgina principal del web de l´FME hi ha la bústia d'incidències i suggeriments (Evidència 
E.167). 

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

La informació relativa al seguiment i acreditació de les titulacions de l´FME és publicada al 
portal VSMA de la UPC. Aquesta informació és integrada a la web de l´FME des d'on pot 
arribar a tots els grups d'interès. Aquesta informació inclou els resultats del seguiment de les 
titulacions i l'acreditació (Evidència E.175). 

 
2.3 La institució publica el SGIC en el qual s'emmarca la titulació.  

L'FME publica i difon la seva política de qualitat  els processos del SGIQ i els elements que se'n 
deriven per a la rendició de comptes als diferents grups d'interès mitjançant el seu web 
(Evidència E.198) i la Junta de la Facultat. El SIGQ és publicat a la web de l´FME des de la 
seva creació i inici d'implantació. 

Els processos definits són:   

o Definir política i objectius de qualitat. 

http://www.fme.upc.edu/
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual
http://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme
http://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/sqrf
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/avaluacio-de-les-titulacions
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat
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o Garantir la qualitat dels seus programes formatius i la planificació docent. 
o Definició de perfils i d'admissió de l'estudiantat (accés admissió i matrícula). 
o Orientació a l'estudiantat i desenvolupament de l'ensenyament.  
o Gestió de la mobilitat de l'estudiantat.        
o Gestió de l'orientació professional.  
o Gestió de les pràctiques externes.  
o Gestió d'incidències, reclamacions i suggeriments.  
o Definició de la política del personal docent i investigador /personal d´administració i 

serveis.  
o Captació i selecció del personal docent i investigador / personal d´administració i 

serveis. 
o Formació del personal docent i investigador / personal d´administració i serveis. 
o Avaluació, promoció i reconeixement del personal docent i investigador / personal 

d´administració i serveis.    
o Gestió dels recursos materials.  
o Gestió dels serveis.  
o Anàlisi dels resultats.  
o Publicació d'informació sobre titulacions. 
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ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA 
QUALITAT DE LA TITULACIÓ 
 
3.1 El SGIQ implementat ha facilitat el procés de disseny i aprovació de les titulacions.  

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Matemàtiques i 
Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya va ser certificat, en el marc del programa 
AUDIT, per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya el 3 de juny de 
2009 (Evidència E.164). 

Dins el SGIQ de l'FME, el procés 200.1.1.1 - GARANTIR LA QUALITAT DELS SEUS 
PROGRAMES FORMATIUS estableix la metodologia per la qual l´FME determina la seva 
proposta d´oferta formativa i revisa i millora, de forma sistemàtica, la programació i el 
desenvolupament de les titulacions oficials que oferta, per garantir no tan sols l´acompliment 
dels objectius establerts en els seus programes formatius, sinó també l´actualització dels 
mateixos per assolir la màxima satisfacció dels seus grups d´interès. 

La implantació del SGIQ va començar el curs 2009-2010. El mateix curs, es va implantar el 
Grau en Matemàtiques (GM). 

El Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME) va ser 
implantat el curs 2010-2011  i el Master en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB 
(MESIO UPC-UB), implantat el curs 2006-2007 i re-verificat el 2013. El procés de disseny i 
aprovació d'aquestes dues titulacions va seguir el SIGQ que té present els diferents grups 
d'interès.  

El 8 d'octubre de 2013 el Consell de Govern de la UPC va aprovar el nou reglament de l´FME 
(Evidència E.165) on es fa constar que l'únic òrgan col·legiat és la Junta, deixant d'existir la 
Comissió Permanent. 

Resta pendent actualitzar el SGIQ a aquest canvi normatiu (vegeu proposta de millora M443). 

  
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 d´aprenentatge i la 
satisfacció dels grups d´interès.  

El procés del SGIQ de l´FME 200.1.5.1 - ANÀLISI DELS RESULTATS defineix com l´FME 
mesura i analitza els resultats de l´aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels 
grups d´interès, així com de qualsevol altre resultat que pugui afectar a la qualitat de la 
formació que imparteix. 

A l´FME, el coordinador de qualitat és el responsable de recollir la informació relativa als 
indicadors així com la seva evolució temporal. 

Un element fonamental de la recollida d'informació són les enquestes de satisfacció. La unitat 
encarregada a la UPC de gestionar i administrar les enquestes de satisfacció és el Gabinet de 
Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ)  (Evidència E.512) 

En relació als indicadors convé destacar les següents actuacions: 

o Enquestes sobre l´actuació docent i les assignatures. Té com a objectiu principal 
obtenir informació sobre la valoració que fa l’estudiantat sobre l´actuació docent del 
professorat i les assignatures que s´han impartit durant cada quadrimestre. Realitzades 
per la GPAQ. (Evidència E.512) 

o Enquesta d´inserció laboral. Té com a objectiu principal obtenir informació sobre la 
situació laboral dels titulats i titulades (nivell de col·locació, funcions que desenvolupen, 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/fitxers/Certificat%20AUDIT_FME09.pdf
http://www.fme.upc.edu/ca/imatges-1/reglamentFME2013
http://www.upc.edu/portaldades/enquestes
http://www.upc.edu/portaldades/enquestes
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valoració que fan de les condicions retributives, de les expectatives de promoció,...) i 
sobre la valoració que fan dels serveis rebuts al llarg de la seva estada a la UPC 
(formació teòrica, pràctica, dèficits de formació respecte les necessitats que tenen al 
mercat de treball,..). Aquesta enquesta la realitza AQU Catalunya. (Evidència E.67).   

o Bústia d'incidències/suggeriments al web de l´FME (Evidència E.167) 
o Enquestes als titulats. (Evidència E.168) 
o Recollida de la valoració de les pràctiques en empreses per part dels estudiants. 

(Evidència E.568).  
o Recollida de la valoració dels empleadors (Evidència E.631). 

A la memòria del centre, responsabilitat del secretari acadèmic i aprovada anualment per la 
Junta de la Facultat, és on es fa pública la informació rellevant per a tots els grups d'interès. 
(Evidència E.166). 

Totes aquestes dades són analitzades tant per l'equip directiu com per la Junta de Facultat. 

Finalment, per millorar la recollida d'informació de l'activitat docent es proposa l'acció de 
millora M.452. 

  
3.3 El SGIQ implementat facilita el procés de seguiment i, si escau, el procés de 
modificació de les titulacions, i garanteix la millora contínua de la seva qualitat a partir 
de l´anàlisi de dades objectives.  

El procés 200.1.1.1 - GARANTIR LA QUALITAT DELS SEUS PROGRAMES FORMATIUS del 
SIGQ de la Facultat estableix la metodologia per la qual l´FME determina la seva proposta 
d´oferta formativa i revisa i millora, de forma sistemàtica, la programació i el desenvolupament 
de les titulacions oficials que oferta, per garantir no tan sols l´acompliment dels objectius 
establerts en els seus programes formatius, sinó també l´actualització dels mateixos per assolir 
la màxima satisfacció dels seus grups d´interès. Dins aquest procés,  l'apartat 5.7 seguiment 
intern i modificacions estableix la periodicitat i la manera en què cal fer el seguiment intern de 
les titulacions i com es gestionen les propostes de modificació tant si impliquen modificació de 
la verificació de la titulació com si no.  

Els diferents grups d'interès de l´FME participen en la presa de decisions mitjançant la Junta de 
la Facultat. Els seus acords es fan públics a web de la Junta de la Facultat per a tots els grups 
d'interès   (Evidència E.172). 

 
3.4 El SGIQ implementat facilita el procés d´acreditació de les titulacions i n´assegura el 
desenvolupament satisfactori.  

A l'apartat 200.1.1.1 - GARANTIR LA QUALITAT DELS SEUS PROGRAMES FORMATIUS 
estableix la metodologia per la qual l´FME determina la seva proposta d´oferta formativa i 
revisa i millora, de forma sistemàtica, la programació i el desenvolupament de les titulacions 
oficials que oferta, per garantir no tan sols l´acompliment dels objectius establerts en els seus 
programes formatius, sinó també l´actualització dels mateixos per assolir la màxima satisfacció 
dels seus grups d´interès.  

L´FME ha adoptat el procés d'acreditació de titulacions publicat pel GPAQ de la UPC 
(Evidència E.176) i ha afegit un enllaç a aquesta adreça des de la web de l´FME per fer-lo 
públic a tots els grups d'interès (Evidència E.175).  

Tot i això, el procés d'acreditació no està desenvolupat al SGIQ. En aquest sentit es fa una 
proposta de millora. (vegeu proposta de millora M.479) 

http://www.aqu.cat/doc/doc_69192241_1.pdf
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/sqrf
http://www.upc.edu/portaldades/enquestes/insercio-laboral/enquestes-als-titulats/enquesta-2014/200Enquestesatitulats.xlsx
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques-en-empreses-convenis-de-cooperacio-educativa/documentacio
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/pract_ext_curs_2014-2015.pdf/view
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/memoria
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/govern-i-representacio/junta-de-facultat
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/acreditacio
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/avaluacio-de-les-titulacions
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3.5 El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar-ne l´adequació i, si escau, 
es proposa un pla de millora per optimitzar-lo.  

El procés 200.1.0.1 - DEFINIR POLÍTICA I OBJECTIUS DE QUALITAT estableix els 
mecanismes de millora i revisió del SGIQ. 

En aquest sentit s'han fet actualitzacions parcials a nivell intern de l´FME com pot ser el 
sistema de gestió dels TFG/TFM, de l'assignació docent o la gestió de les fitxes docents de les 
assignatures que han permès agilitzar i automatitzar aquests processos mitjançant la intranet 
de la web de l´FME.  

També hi ha hagut actuacions a nivell de la UPC com la implementació de la e-secretaria o de 
l'aplicació de gestió de la mobilitat dels estudiants.   

Per altra banda, el nou reglament de l´FME, en vigència des d'octubre de 2013 (Evidència 
E.165) que substitueix el d'octubre de 2004 comporta alguns canvis, com l'eliminació de la 
Comissió Permanent, mantenint com a únic òrgan col·legiat la Junta de la Facultat. Aquests 
canvis impliquen que cal actualitzar el SGIQ a aquesta nova normativa (vegeu proposta de 
millora M.443). També a l´FME s'està treballant en la implantació de l'eina ToTQ, que permetrà 
un seguiment més àgil de tot els SGIQ (vegeu proposta de millora M.444). 

Tot i això, des de la seva aprovació el 2009 no s'ha fet una revisió general del SGIC.  Per això 
es planteja com a proposta de millora establir un pla de millora per optimitzar-lo.  (vegeu 
proposta de millora M.480) 

  

 
  

http://www.fme.upc.edu/ca/imatges-1/reglamentFME2013
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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.  

Atesa la diversitat de titulacions i que el professorat implicat en cadascuna d'elles té diferent 
origen (per exemple el MESIO UPC-UB té professors de la UPC i de la UB), analitzarem el 
professorat implicat en cada titulació per separat. 

Tan sols, com a comentari global, cal esmentar que, segons l'Evidència E.423, els professors 
de l'FME tenen una millor valoració de la recerca que la mitjana de la UPC. En concret, el 89% 
tenen una valoració A o B; mentre que a la UPC, la valoració A o B l'assoleix el 77% del 
professorat. 

 4.1.1  GRAU EN MATEMÀTIQUES 

 El nombre total de professors que ha fet classe en el darrer curs acadèmic en el Grau en 
Matemàtiques ha estat de 91. Es pot consultar el detall per categories a la següent taula: 

Catedràtics d'Universitat (CU) 17 
Titulars d'Universitat (TU)+Agregats (Ag) 61 
Altre professorat doctor 7 
Altre professorat no doctor 6 

Veiem doncs que la majoria del professorat és  doctor (85 dels 91, és a dir, el 93,4%). El grup 
altre professorat doctor comprèn 1 lector, 2 associats,  2 postdocs i 2 PDI en formació; mentre 
que el grup altre professorat no doctor inclou els col·laboradors, 1 associat i 3 PDI en formació, 
que es correspon amb els 3 estudiants de doctorat que fan les classes holandeses de les 
assignatures de primer curs del Grau, l'anomenat Taller de Problemes. Els 2 associats es 
corresponen a experts en el seu àmbit que participen en dues assignatures concretes: Models 
Matemàtics de la Tecnologia i Programació Matemàtica. El percentatge de CU  és similar al de 
la memòria de verificació (CU 18,6% versus 20,4% aleshores), mentre que el de Titulars i 
Agregats és àmpliament superior 67% versus 42,9%). S'observa que gairebé tot el professorat 
és doctor. Tan sols hi ha l'excepció dels 2 col·laboradors, 1 associat i dels 3 estudiants de 
doctorat. Per tant, el percentatge global de doctors és gairebé del 93,4%. I el professorat 
permanent suposa el 88%. 

El nombre total de quinquennis docents assolits pel professorat és de 312. 

El nombre total de sexennis de recerca és de 193. El poden sol·licitar 78 professors, i el tenen 
viu 66 d'ells; és a dir, el 84,6% del professorat que pot sol·licitar sexenni el té viu. 84 dels 91 
professors participen en algun projecte de recerca competitiu (92,3%), sent-ne l'investigador 
principal en 33 dels casos. 

Pel que fa a l'adscripció a àrees de coneixement, 6 són de Ciències de la Computació, 13 
d'Estadística i Investigació Operativa, 4 de Física, i els 68 restants de Matemàtica Aplicada. Per 
tant, el professorat estava assignat fins el curs 2014 a 8 departaments diferents (els 4 de 
matemàtica aplicada, els dos de física, el d'estadística i investigació operativa, i el de ciències 
de la computació). A partir de novembre de 2015 els departaments de la UPC s'han 
reestructurat, de manera que ara només hi ha un sol Departament de Matemàtiques. 
Addicionalment, part del professorat de l'antic Departament de Matemàtica Aplicada 3 forma 
part ara del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental. De la mateixa manera, els dos 
departaments de Física també s'han fusionat. Així doncs, el professorat del GM pertany ara als 

http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/regim-dedicacio-200_fme/view
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departaments: de Matemàtiques, Física, Estadística i Investigació Operativa, Enginyeria Civil i 
Ambiental,  i Ciències de la Computació. 

L'assignació docent en el Grau de Matemàtiques es fa mitjançant una comissió formada pel 
degà, el cap d'estudis, 5 professors de diferents departaments (en aquest cas els 4 de 
matemàtica aplicada i el d'estadística i investigació operativa), i el secretari acadèmic que en 
pren nota. Es disposa d'una aplicació on tot el professorat interessat en impartir docència en el 
GM sol·licita les assignatures que vol impartir. Aquesta informació és pública per a tot el 
professorat, sabent-se en tot moment quines assignatures a sol·licitat cada professor. 

La comissió decideix el responsable de les assignatures en base a diferents criteris, com ara 
l'experiència docent a la pròpia FME, l'experiència docent en altres centres en assignatures 
similars o el resultat de les enquestes del estudiants per citar-ne alguns. Com a acció de millora 
es pretén que, a partir del curs vinent, el professor que vulgui impartir una assignatura presenti 
una fitxa d'aquesta explicant la planificació temporal del temari, la metodologia docent, el 
mètode d'avaluació i la bibliografia. (VEGEU PROPOSTA DE MILLORA M 466) Aquesta fitxa 
serà un criteri addicional que tindrà en compte la comissió a l'hora de decidir l'assignació 
docent. Un cop triat el responsable, la comissió acorda amb ell la resta del professorat de 
l'assignatura. Aquest sistema d'assignació de professorat ha donat molt bons fruits ja que 
l'alumnat de l'FME té una satisfacció alta respecte dels docents (Evidència E.569). Aquesta tria 
del professorat és especialment important en el primer curs, i es té especial cura de triar 
professorat amb àmplia experiència docent, especialment entre els responsables d'assignatura. 
En particular, en els darrers tres anys acadèmics, els responsables de les 8 assignatures de 
primer curs han estat 4 catedràtics i 4 titulars d'universitat, i 3 dels 4 titulars d'universitat tenien 
més de 20 anys d'experiència docent. 

Pel que fa a la direcció de TFG, l'FME disposa d'una aplicació on tot el professorat posa les 
seves ofertes de TFG. Els alumnes poden triar entre aquestes ofertes o, alternativament, 
demanar a un professor concret un treball sobre un tema que el motivi especialment. Aquest 
treball també s'introdueix a la base de dades. El cap d'estudis rep una alerta amb informació 
sobre cada nou TFG ofert a l'aplicació, i el revisa a fi d'assegurar-se que l'oferta és adequada 
per a la titulació. 

Pel que fa a la tutorització de pràctiques en empresa, el cap d'estudis revisa cada conveni de 
pràctiques proposat a fi de decidir si són susceptibles de ser avaluades curricularment o no 
(recordem que no són obligatòries). També és el cap d'estudis qui decideix el tutor acadèmic 
entre el professorat expert en el tema. 

La satisfacció de l'estudiantat sobre les assignatures i sobre el professorat és molt alta. Segons 
l'Evidència E.569, el resultat de les enquestes dels estudiants sobre les assignatures està en 
un 3.8 sobre 5 , mentre que sobre l'actuació docent del professorat és un 3.9 sobre 5. Aquests 
resultats s'han mantingut en aquest elevat nivell en els darrers tres anys. 

Per a les dades de professorat vegeu l'Evidència E.422 

 4.1.2 MASTER IN ADVANCED MATHEMATICS AND MATHEMATICAL ENGINEERING 
(MAMME) 

 El nombre total de professors que ha fet classe en el  MAMME en el darrer curs acadèmic és 
de 31. Es pot consultar el detall per categories a la següent taula: 

 Catedràtics d'Universitat (CU) 6 
Titulars d'Universitat (TU)+Agregats (Ag) 21 
Altre professorat doctor 4 

Així doncs, tot el professorat és doctor, com no podria ser d'una altra manera tractant-se d'un 
màster. La categoria altres inclou 3 postdocs Ramon y Cajal i un lector. 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/pdi-per-titulacio-fme_2014_2015/at_download/file
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El nombre de quinquennis docents acumulats pel professorat del MAMME és de 106. Per tant, 
tenen una àmplia experiència docent. 

El nombre total de sexennis acumulats pel professorat del MAMME és de 70, i el tenen viu 25 
dels 27 que el poden sol·licitar (92,6%). Això posa de manifest l'elevada activitat investigadora 
del professorat del MAMME. Pel que fa a projectes de recerca, 29 dels professors implicats 
participen en projectes de recerca competitius, essent en 9 dels casos l'investigador principal. 

Tot el professorat del màster era dels antics 4 departaments de matemàtica aplicada. A partir 
de novembre de 2015 els departaments de la UPC s'han reestructurat, de manera que ara 
només hi ha un sol Departament de Matemàtiques. Addicionalment, part del professorat de 
l'antic Departament de Matemàtica Aplicada 3 forma part ara del Departament d'Enginyeria Civil 
i Ambiental. Així doncs, el professorat del MAMME pertany ara a aquests dos departaments 
esmentats. 

L'assignació docent es va fer al principi de la creació del màster per grups de recerca. I són 
aquests qui decideixen qui impartirà l'assignatura corresponent cada curs acadèmic, sempre 
amb el vistiplau de la direcció del màster. 

Pel que fa a la direcció de TFM, l'FME disposa d'una aplicació on tot el professorat posa les 
seves ofertes de TFM. Els alumnes poden triar entre aquestes ofertes o, alternativament, 
demanar a un professor concret un treball sobre un tema que el motivi especialment. Aquest 
treball també s'introdueix a la base de dades. El responsable de la titulació rep una alerta amb 
informació sobre cada nou TFM ofert a l'aplicació, i el revisa a fi d'assegurar-se que l'oferta és 
adequada per a la titulació. La majoria del professorat dirigeix TFM. 

La satisfacció de l'estudiantat sobre les assignatures i sobre el professorat és molt alta. Segons 
l'Evidència E.569, el resultat de les enquestes dels estudiants sobre les assignatures està en 
un 3.8 sobre 5, mentre que sobre l'actuació docent del professorat és un 3.9 sobre 5. Aquests 
resultats s'han mantingut en aquest elevat nivell en els darrers tres anys. 

 Per a les dades de professorat vegeu l'Evidència E.422 

4.1.3 Màster en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB (MESIO UPC-UB) 

El MESIO UPC-UB és un màster interuniversitari entre la UPC i la UB gestionat des de l'FME, 
que és on es fan totes les classes. Hi col·labora un total de 47 professors, dels quals 30 són de 
la UPC i 17 de la UB. La distribució per categories és: 

Catedràtics d'Universitat (CU) 6 
Titulars d'Universitat (TU)+Agregats (Ag) 27 
Altre professorat doctor 14 

En el sac d'altre professorat doctor hi consten  7 associats (personal de reconegut prestigi en el 
seu àmbit), 3 col·laboradors doctors, 1 lector, 1 agregat interí, 1 postdoc i 1 TEU. 

El nombre total de quinquennis de docència reconeguts al professorat del MESIO UPC-UB és 
de 147, tenint-lo viu tots els que el poden sol·licitar. I el nombre de sexennis de recerca és de 
77, tenint-lo viu tots els professors que el poden sol·licitar menys un. Dels 30 professors UPC, 
27 participen en projectes de recerca competitius. 

La majoria del professorat és del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC 
o de la UB. Addicionalment hi ha 5 professors de departaments de matemàtiques de la UPC i 
un de Ciències de la Computació. 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/pdi-per-titulacio-fme_2014_2015/at_download/file
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L'assignació docent es va fer al principi de la creació del màster per grups de recerca. I són 
aquests qui decideixen qui impartirà l'assignatura corresponent cada curs acadèmic, sempre 
amb el vistiplau de la direcció del màster. 

Pel que fa a la direcció de TFM, l'FME disposa d'una aplicació on tot el professorat posa les 
seves ofertes de TFM. Els alumnes poden triar entre aquestes ofertes o, alternativament, 
demanar a un professor concret un treball sobre un tema que el motivi especialment. Aquest 
treball també s'introdueix a la base de dades. El responsable de la titulació rep una alerta amb 
informació sobre cada nou TFM ofert a l'aplicació, i el revisa a fi d'assegurar-se que l'oferta és 
adequada per a la titulació. 

La satisfacció de l'estudiantat sobre les assignatures i sobre el professorat és molt alta. Segons 
l'Evidència E.569, el resultat de les enquestes dels estudiants sobre les assignatures està en 
un 3.8, mentre que sobre l'actuació docent del professorat és un 3.9. Aquests resultats s'han 
mantingut en aquest elevat nivell en els darrers tres anys. 

Per a les dades del professorat UPC vegeu l'Evidència E.422. 

Per a dades més genèriques, consulteu l'Evidència E.560. 

 
4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada per 
desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants.  

La majoria del professorat és permanent i a temps complet com ja s'ha explicat a l'apartat 
anterior. Per tant, té dedicació exclusiva a la seva tasca universitària. Les excepcions són 
professionals de reconegut prestigi contractats a temps parcial per la universitat per impartir 
assignatures concretes. 

La plantilla de professorat no ha variat en nombre en els darrers anys. L'evolució més important 
és l'augment del nombre de professors agregats des que es va verificar el Grau en 
Matemàtiques l'any 2009 (vegeu estàndard 4.1). 

També en l'estàndard 4.1 ja s'han donat les dades sobre el nombre de professorat. 

Per a les dades de professorat vegeu evidència E.422. 

Pel que fa a la satisfacció de l'estudiantat sobre l'atenció rebuda, la valoració global de 
satisfacció amb el centre per part de l'estudiantat és molt elevada, un 4.3 sobre 5. (Evidència 
E.569). 

 
4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de l´activitat docent 
del professorat.  

L'Institut de Ciències de l 'Educació (ICE) de la UPC elabora una proposta quadrimestral 
d'oferta general de formació del PDI basada en les necessitats que ha detectat i les propostes 
de millora que són fruit del procés d'avaluació del professorat. A la proposta inicial s'hi 
incorporen els encàrrecs institucionals per part del consell de direcció i els que realitzen les 
unitats bàsiques, així com la informació relativa als ajuts a la formació externa. Pel que fa a 
aquest darrer punt, a partir de les peticions del professorat i d 'acord amb els recursos 
disponibles, es determina el pressupost a assignar als diferents àmbits i els criteris de 
priorització a utilitzar. Aquest conjunt d 'actuacions previstes configuren el Pla de formació del 
PDI (Evidències E.63 i E.156), que aprova la direcció de l'ICE. Com que no es tracta d'un pla 
tancat, durant la seva execució s 'incorporen els encàrrecs addicionals del consell de direcció 
i/o de les unitats. Segons aquestes evidències, 19 professors diferents han participat de 101 
activitats per un total de 895 hores de formació en diferents modalitats: formació continuada, 
innovació, Atenea, formació inicial, riscos laborals, etc. 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/pdi-per-titulacio-fme_2014_2015/at_download/file
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/professorat_mesio.pdf/view
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/pdi-per-titulacio-fme_2014_2015/at_download/file
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
http://www.upc.edu/ice/ca/professorat-upc
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/pla-de-formacio-del-pdi-200_fme/view
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En particular, s'ha promogut cursos de docència en anglès atès que la docència del MAMME és 
en anglès, així com la meitat de les optatives i una obligatòria del GM. Per al GM també es va 
realitzar una jornada de coordinació vertical amb el suport de l'ICE l'any 2012.  

Una altra eina per avaluar i millorar la docència del professorat són les enquestes sobre 
l'avaluació docent del professorat que cada any realitza la UPC. En el segon quadrimestre del 
curs 2014-2015, que és l'enquesta més recent realitzada, la mitjana dels resultats de les 
enquestes del professorat a l'FME és de 4,1 sobre 5, molt per sobre dels resultats globals de la 
institució. Fins l'any 2014, la mitjana era de 3.9 sobre 5 com es pot veure a l'Evidència E.569, 
molt per sobre de la mitjana UPC. 
  
 
  

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
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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.  

5.1.1 SUPORT AL PROCÉS D'APRENENTATGE 

5.1.1.1 GRAU EN MATEMÀTIQUES 
  
En ser el Grau de Matemàtiques una titulació amb un nombre d'alumnes no gaire elevat, a part 
de les tasques d'assessorament que els propis professors i responsables de les assignatures 
duen a terme amb els seus alumnes, la responsabilitat de l'orientació acadèmica recau 
principalment en la figura del Cap d'Estudis, que rep, assessora i aconsella als estudiants sobre 
els assumptes de tipus acadèmic (seguiment del curs, rendiment, convalidacions, beques, 
erasmus, convenis, ...). En aquest treball, el Cap d'Estudis compta també amb l'assessorament 
de les comissions d'avaluació que es reuneixen en finalitzar cada curs quadrimestral.  
En particular, els estudiants de nova entrada mereixen una especial atenció i, dins de les 
tasques de tutorització, el Cap d'Estudis efectua una ronda d´entrevistes, després dels primers 
exàmens parcials, amb els nous estudiants que han tingut un rendiment irregular. La nostra 
experiència al llarg dels anys mostra que aquestes entrevistes són, en general, molt profitoses 
per a la majoria dels estudiants; pel que se seguirà actuant en aquesta mateixa línia. 
Tanmateix, els estudiants no tenen una percepció molt elevada d'aquesta tutorització 
personalitzada ja que la mitjana de valoració del pla de tutories és de 3.5 (Evidència E.569) 
Respecte a la resta dels estudiants, en ser el seu nombre no gaire elevat, l'acció tutorial es 
concreta en l'assessorament per part del Cap d'Estudis en totes aquelles qüestions 
acadèmiques que siguin pertinents, a demanda dels propis estudiants. Fins al moment, aquesta 
via d'actuació s'ha mostrat suficientment eficient. 
La informació més rellevant que fa referència a l'acollida i tutoria es troba recopilada a 
l'Evidència E.177. 
Com a proposta de millora es planteja la protocol·lització del Pla d’acció tutorial (M.508) 
 
5.1.1.2 MASTER IN ADVANCED MATHEMATICS AND MATHEMATICAL ENGINEERING 
(MAMME) 
  
Al MAMME, donat que es tracta d´un sol curs amb una entrada de com a molt 30 estudiants, el 
responsable del màster, amb el suport de la Comissió del màster, s´encarrega de la tutoria de 
tots els estudiants. Durant el procés d'admissió i matriculació, el responsable del màster es 
reuneix, presencialment o amb videoconferència, amb tots els candidats que no han cursat els 
estudis de Grau en Matemàtiques a l'FME, per tal d'informar-los del funcionament del màster, 
per ajudar en la tria d'assignatures, per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir i, si escau, 
posar l´estudiant en contacte amb la persona més adient de la comissió per resoldre dubtes 
específics. El primer dia de classe es convoca una reunió de benvinguda, en la que el 
responsable del màster dóna la benvinguda als nous estudiants i recorda diversos aspectes del 
funcionament del màster: on trobar la informació d'horaris, calendari d'exàmens i altres dades, 
dates importants i procediment per al treball final de màster, dates i procediment per a les 
sol·licituds de mobilitat, etc. Durant el primer semestre del curs actual 2015-2016 s'ha 
organitzat també una sessió on els professors poden presentar temes per a la tria de TFM, 
veure proposta de millora M436. Durant el curs els estudiants es poden adreçar al responsable 
del màster per resoldre qualsevol problema o dubte. Els serveis d'orientació acadèmica actuals 
es consideren adequats per a aquesta titulació. 
  
 
5.1.1.3 MASTER EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓN OPERATIVA UPC-UB (MESIO UPC-
UB) 

En el procés d'admissió al MESIO UPC-UB a cada estudiant admès li és assignat un tutor: un 
professor del màster membre de la Comissió d'Admissió. Aquest professor tutor ja ha tingut 
oportunitat de conèixer l'expedient de l'alumne durant el procés d'admissió. L'assignació de 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
https://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/acollida-i-tutoria
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tutor es fa per afinitat entre, per una banda, els interessos manifestats per l'alumne i la seva 
formació prèvia i, per l'altra, el perfil docent i investigador del tutor. Cada membre de la 
Comissió d'Admissió del MESIO UPC-UB acostuma a tutoritzar uns cinc estudiants cada any. A 
la carta d'admissió que el juliol reben els nous estudiants se'ls informa del nom i les dades de 
contacte del seu tutor i se'ls demana que es comuniquin amb ell o ella el més aviat possible. La 
primera tasca del tutor, i potser la més important, és orientar el nou alumne a l'hora de triar les 
matèries de les quals es matricularà el primer quadrimestre del màster, el setembre. El contacte 
alumne-tutor no es perd després i l'alumne sap que pot acudir al seu tutor quan tingui dubtes 
sobre la seva trajectòria al màster. A més a més, durant el curs els estudiants els estudiants es 
poden adreçar al responsable del màster (amb despatx a l´FME) per resoldre qualsevol 
problema o dubte. Finalment, quan l´alumne ha triat tema i director per al seu Treball Fi de 
Màster, serà aquest qui li acabarà d´orientar acadèmicament. 

  
5.1.2 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 
  
Pel que fa als serveis d'orientació per facilitar la incorporació al mercat laboral, l´FME segueix la 
política general de la UPC i es beneficia de la interacció amb l'entorn tecnològic natural que li 
ofereix la seva ubicació en una universitat politècnica. 
  
A part de tota l'oferta general de la UPC (Evidència E.64), l´FME promou la transferència de 
tecnologia i de coneixement i la col·laboració entre universitat-empresa, tant a nivell de 
cooperació educativa com de recerca. Aquestes activitats són fonamentals per estimular la 
qualitat dels ensenyaments i promoure sortides professionals. 
Tal com s'indica a la pàgina web de l´FME (Evidència E.502), els principals mecanismes de 
col·laboració són: 

o Convenis de cooperació educativa (pràctiques en empreses dels estudiants de darrers 
cursos). Evidència E.503. 

o Borsa de treball, on es poden trobar ofertes de treball, beques d'aprenentatge o 
pràctiques en empreses. Evidència E.526. 

o Premis i beques per l'estudiantat finançades per empreses. Evidència E.504. 
o Realització de  Treballs Final de Grau (TFG), Treballs Final de Màster (TFM)  en el 

marc d'una empresa. Evidència E.531. 
o Fòrum FME-Empresa, on les empreses presenten en primera persona les seves 

ofertes de treball, pràctiques o codirecció de treballs finals d'estudis. Evidència E534.  
o Sessions informatives amb titulats de l´FME on parlen de la pròpia experiència laboral. 

Evidència E.536. 
o Sessió d'orientació professional adreçada a l'estudiantat a càrrec d'UPC Alumni com 

redactar el CV de forma eficaç i atractiva I com presentar-te a les empreses.  

Els estudiants poden trobar també informació sobre les sortides professionals dels titulats de 
l'FME al web de l´FME. (Evidència E482). 
  
Les accions d'orientació professional són diverses i nombroses. L'èxit d'aquestes accions es fa 
evident amb l'alt índex d'ocupabilitat dels nostres titulats, (Evidència E.168). La satisfacció dels 
estudiants és evident amb l'alta participació en els fòrums FME-Empresa, les sessions 
informatives i d'orientació i les enquestes de satisfacció realitzades, (Evidència E.569). 
  
 
5.2 Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d´estudiants i a les 
característiques de la titulació.  

El procés 200.1.4.1. - GESTIÓ DELS RECURSOS MATERIALS  del SGIQ defineix  com l´FME 
gestiona els recursos econòmics, els equipaments i les infraestructures per tal que els seus 
programes formatius es desenvolupin correctament. 

 

http://alumni.upc.edu/carreres-professionals/nou-programa-millora-ocupabilitat
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques-en-empreses
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/ofertes
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/premis-i-beques
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/jornada-i-d-mesio-upc-ub
https://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/Jornades-fme-mon-laboral
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/activitats/arxius_jornades-fme-empresa/xerrada-titulats_3.jpg
http://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/sortides-professionals-matematics
http://www.upc.edu/portaldades/enquestes/insercio-laboral/enquestes-als-titulats/enquesta-2014/200Enquestesatitulats.xlsx
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
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5.2.1 Aules i espais de l´FME 

L'FME disposa de diferents aules i espais per desenvolupar correctament els seus programes 
formatius. (Evidència E.513) 

D'aules de teoria n'hi ha 13, amb capacitat entre 30 i 120 persones.  

D'aules informàtiques n'hi ha 4 amb d'entre 20 i 35 estacions de treball. Tots els equips poden 
iniciar-se amb Windows (7) o Linux (Ubuntu), 

Totes les aules (de teoria i informàtiques) estan equipades amb pantalla de projecció, sistema 
d'àudio i projector, connectats a l'ordinador del professor. Tots els equips (tant d'aules 
informàtiques com docents) tenen la mateixa configuració i disposen del programari necessari 
per a la realització de les pràctiques i treballs de les titulacions impartides al centre. 

Per altra banda, l´FME disposa també dels següents espais: 

o La Sala de Juntes, amb una capacitat per a 56 persones, ofereix la possibilitat de 
realitzar reunions, presentacions, seminaris, lectures de tesis, TFG i TFM etcètera.  
Està equipada amb pantalla de projecció, sistema d'àudio i projector i pissarra. 

o La Sala d'actes té una capacitat per a 143 persones. És el lloc habitual de celebració 
d'activitats acadèmiques com conferències, lliurament de premis, etcètera i també de 
caràcter cultural com concerts, teatre... 

o Sala seminari. Petita sala amb capacitat per 8 persones. 
o Sala de reunions. L'FME també disposa d'una sala de reunions, amb projector i 

pantalla, amb capacitat per a 14 persones, . 
o Sales polivalents i de restauració. Tenen com a funcionalitat principal la de menjador 

reservat per als estudiants de l'FME  i per al PAS i el PDI de l'edifici . A banda, s'hi 
poden dur a terme altres esdeveniments de caràcter protocol.lari o institucional. 

L´FME té aplicació pròpia de sol·licituds de reserva d'espais i un apartat al web de l´FME on es 
pot consultar la seva disponibilitat (Evidència E.514) 

Els estudiants tenen un alt grau de satisfacció dels diferents espais docents que l'FME els posa 
a la seva disposició com es pot comprovar a les enquestes realitzades. (Evidència E.569) 

5.2.2 Biblioteca 

L´FME disposa d'un biblioteca pròpia dins l'edifici de la Facultat. La biblioteca de l´FME està 
especialitzada en recursos d´informació de matemàtiques i estadística i la seva missió és donar 
suport a l´activitat de docència i recerca de l´FME mitjançant les seves col·leccions, serveis i 
equipaments. Tota la bibliografia que consta a la guia docent es pot trobar a la biblioteca.  

La Biblioteca de l´FME també compta amb 6 sales de treball amb capacitat per a 6-10 persones 
i una Sala d'estudi equipada amb 7 ordinadors amb la mateixa configuració que els PC de les 
aules d'informàtica. La capacitat de la sala d'estudis és de 52 persones. En total la biblioteca 
disposa de 100 punts de treball per als seus usuaris. (Evidència E.515)   

També disposa de 12 ordinadors portàtils en servei de préstec per als estudiants. 

La Biblioteca és un servei molt utilitzat, ben considerat i valorat per part dels estudiants de 
l´FME tal com indiquen les enquestes d'ús i de satisfacció que es realitzen periòdicament. 
(Evidència E.66) 

5.2.3 Entorns virtuals  

L´FME disposa dels entorns virtuals propis i de la UPC com poden ser: 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/edifici/aules
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/serveis/reserva-despais
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/26854
https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/indicadors-dus-i-satisfaccio-sobre-la-biblioteca-fme/at_download/file
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o Dipòsit de treballs acadèmics  i d'exàmens  
o Atenea, campus virtual de docència. 
o E-secretaria 
o Intranet FME 

Per altra banda a tot l'edifici de l´FME hi ha connexió wifi via eduroam. 

5.2.4 Valoració dels recursos 

Tot i la reducció dels recursos econòmics disponibles els darrers anys, que ha passat d'uns 
246.000 euros el 2011 a uns 110.000 euros el 2014 (Evidència E.166)  l'equip directiu prioritza 
l'actualització dels seus equipaments docents. Així es renoven periòdicament els PC o les 
pissarres de les aules. També ha aconseguit la donació per part d'alguna institució, com per 
exemple el CRM (Centre de Recerca en Matemàtiques) que va fer una donació de 35 
ordinadors per a les aules informàtiques de la Facultat. Els recursos i equipaments docents són 
ben valorats pels estudiants tal com es demostra a les enquestes realitzades, 
(Evidència E.569). 

Així, tot i les reduccions de pressupost dels darrers anys, els recursos materials, instal·lacions 
docents i entorns virtuals de l´FME es considera que són els adequats per al nombre 
d'estudiants de l´FME i són ben valorats pels seus usuaris. Però si aquestes reduccions es 
segueixen mantenint serà inevitable que en un futur es vegi afectada la qualitat de les 
instal·lacions docents de l´FME. 

 5.2.5 Propostes de millora 

Per facilitar als estudiants la confecció dels seus horaris d'assignatures i exàmens es proposa 
el desenvolupament dins la intranet de l'FME d'una aplicació de simulació d'horaris (vegeu 
proposta de millora M.454). 

Per altra banda, la intranet de l'FME ja permet fer el dipòsit on-line dels TFG i TFM per part dels 
estudiants així com validar la memòria per part dels tutors. Un cop fet el dipòsit hi ha una gestió 
interna que cal fer per organitzar els diferents tribunals que es podria també automatitzar 
(vegeu proposta de millora M453) 

  

 
  

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/4630
http://examens.upc.edu/courses_ue/200
https://www.upc.edu/atenea/
https://esecretaria.upc.edu/
https://fme-intranet.upc.edu/
https://upcnet.upc.edu/serveis/servidors-i-xarxes/gestio-de-xarxes/xarxes-sense-fils-upc-eduroam
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/memoria
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
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ESTÀNDARD 6: QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES 
FORMATIUS 
 

Grau en Matemàtiques - GRAU00000126  
 
6.1 Les activitats de formació són coherents amb els resultats d´aprenentatge pretesos, 
que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació.  

 6.1.1. EL PLA D'ESTUDIS. GENERALITATS. 

El Grau en Matemàtiques té com a finalitat l´obtenció d´una formació general en matemàtiques, 
orientada a l´exercici d´una activitat professional de docència universitària i no universitària, 
recerca o aplicació de les matemàtiques a la indústria, empresa o administració. Per tant, el 
títol ha de capacitar per a la formulació matemàtica, anàlisi, resolució i tractament informàtic 
dels problemes en els camps esmentats.  
  
La Memòria de Verificació (Evidència E.57) especifica en la seva Secció 3.1 els diversos 
resultats d´aprenentatge que ha d´adquirir l´estudiant per obtenir el títol de Graduat en 
Matemàtiques. Aquests resultats d´aprenentatge estan agrupats en tres blocs: específics (CE), 
genèrics/transversals (CG) i bàsics (CB). Per a major claredat s´han inserit a continuació les 
Taules 1, 2 i 3 amb un resum dels conceptes corresponents a cada resultat d´aprenentatge. 
  

CE1 Saber interpretar models de situacions reals 
CE2 Posseir habilitats de càlcul bàsic 
CE3 Saber utilitzar software de càlcul 
CE4 Saber desenvolupar codis per a software matemàtic 
CE5 Saber buscar recursos bibliogràfics 
CE6 Saber resoldre problemes mitjançant mètodes matemàtics 

 Taula 1. Resultats d´aprenentatge específics. 

  CG1 Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic 
CG2 Conèixer algunes demostracions rigoroses 
CG3 Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic 
CG4 Saber abstreure propietats estructurals de la realitat 
CG5 Aprendre de forma autònoma 
CG6 Detectar deficiències en el propi coneixement 
CG7 Gestionar l'adquisició i visualització de dades 
CG8 Conèixer un tercer idioma 
CG8 Saber comunicar-se de forma oral i escrita 
CG10 Saber treballar com a membre d'un equip 
CG11 Comprendre la complexitat de la societat actual 
CG12 Conèixer l'organització d'una empresa 

Taula 2. Resultats d´aprenentatge genèrics. 

 CB1 Posseir coneixements matemàtics avançats i comprendre'n les aplicacions 
CB2 Saber aplicar els coneixements matemàtics de manera professional 
CB3 Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants 
CB4 Saber transmetre informacions de l'àmbit matemàtic 
CB5 Tenir habilitats per poder realitzar estudis interdisciplinars 

Taula 3. Resultats d´aprenentatge bàsics. 

https://gpaq.upc.edu/sat/menu_unitat_genweb.asp?unitat=200
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El pla d´estudis aprovat es troba en la secció 5.1 de la memòria de verificació i consta d´un total 
de 240 crèdits, distribuïts en 4 cursos de 60 crèdits cada un. Estan agrupats per matèries en 
quatre blocs:  

o Matèries bàsiques (60 crèdits ECTS, distribuïts en: 45 de Matemàtiques, 7.5 
d´Informàtica i 7.5 de Física).  

o Matèries obligatòries (129 ECTS).  
o Matèries optatives (36 ECTS, que inclouen possibles pràctiques externes curriculars 

fins 12 ECTS i la possibilitat de reconèixer 6 ECTS per altres activitats).  
o Treball final de grau (15 ECTS).  

La memòria de verificació especifica les assignatures que corresponen a cada bloc i dóna una 
llista orientativa per a les optatives (agrupades en 6 blocs de matèries optatives a la Taula 4 de 
la memòria de verificació). 

 6.1.2. ASSIGNATURES, RESULTATS D´APRENENTATGE PRETESOS I ACTIVITATS DE 
FORMACIÓ 

La Secció 5.1 de la memòria de verificació especifica l´equivalència dels crèdits ECTS en hores 
de treball (presencial i no presencial) de l´estudiant i els tipus d´activitats formatives en 
presència de professor: 

o classe de pissarra en grup gran,  
o classe de pissarra en grup petit,  
o classe amb ordinador en grup petit,  
o tutories en grup petit (classe holandesa),  
o altres activitats.  

També especifica les hores dedicades a cada tipus d´activitat formativa presencial a l´aula per 
a una assignatura tipus de 7.5 ECTS:  

o 39 hores de classes teòriques de pissarra,  
o 19 hores de classes de problemes/aula informàtica,  
o 7 hores de tutories,  
o 10 hores d´exàmens.  

Les classes de teoria i de problemes/aula informàtica representen doncs, respectivament el 
67% i el 33% del temps total de classe presencial descomptant exàmens i tutories en grup petit.  

La correspondència entre matèries i resultats d´aprenentatge està exposada a les Taules 4, 5 i 
6. 

 Matèria CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 
Bàsiques x x x   
Obligatòries x x x   
Modelització x x x x  
Optatives    x x 
TFG    x x 

Taula 4. Resultats d´aprenentatge bàsics. 

 Matèria CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 

Bàsiques x x x x x x       
Obligatòries x x x x x x       
Modelització x x x x x x x  x x x x 
Optatives x x x x x x   x    
TFG   x  x x x x x    
Pràctiques          x x  
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externes 

Taula 5. Resultats d´aprenentatge genèrics. 

 Matèria CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 
Bàsiques  x x x   
Obligatòries  x x x   
Modelització x x x x   
Optatives  x  x  x 
TFG x  x  x  

Taula 6. Resultats d´aprenentatge específics. 

Del resum anterior es desprèn que hi ha dos resultats d´aprenentatge que l´estudiant ha 
d´assolir en el Grau en Matemàtiques, però que només estan associats al Treball Final de 
Grau: el resultats d´aprenentatge CG8 (tercera llengua) i el resultats d´aprenentatge CE5 
(competències de gestió de la informació). Malgrat que aquests dos resultats d´aprenentatge 
estan associats només al TFG (per tant, sense docència presencial), el Grau en Matemàtiques 
els implementa de diverses maneres al llarg de tot l´estudi. 

El resultats d´aprenentatge CG8 (tercera llengua) és avaluat actualment segons la normativa 
UPC (Evidència E.543) per un òrgan extern al Grau en Matemàtiques. Tanmateix el Grau en 
Matemàtiques contribueix substancialment a assolir aquest resultat d´aprenentatge (Evidència 
E.491):  

o l´assignatura obligatòria de 9 ECTS (Models Matemàtics de la Tecnologia) és impartida 
íntegrament en anglès. 

o la meitat de les optatives són impartides en anglès. 
o més del 70% del total de la bibliografia, tant bàsica com complementària, és en anglès. 

Dels 40 TFG defensats el curs 2014-2015, 25 han presentat la memòria i n´han fet la 
defensa en anglès. 

 El resultats d´aprenentatge CE5 (adquisició de competències informacionals) s´assoleix a 
través de les següents activitats obligatòries i s'avalua dins de les assignatures esmentades:  

o Assignatura virtual “Ús Solvent de la Informació” (nivell 1-2) en col·laboració amb 
l´assignatura obligatòria de primer del GM: Fonaments de la Matemàtica. 

o Assignatura virtual “Ús Solvent de la Informació” (nivell 3) en col·laboració amb 
l´assignatura obligatòria de quart del GM: Models Matemàtics de la Tecnologia. 

 6.1.3. MOSTRA D´ASSIGNATURES DEL GRAU 

S´han escollit quatre assignatures obligatòries del Grau en Matemàtiques per analitzar-ne les 
activitats de formació (estàndard 6.1) i el sistema d´avaluació (estàndard 6.2). Aquestes 
assignatures són:  

o Àlgebra Lineal (1r curs) 
o Càlcul Integral (2n curs) 
o Teoria de la Probabilitat (3r curs) 
o Mètodes Numèrics (3r curs) 

Les assignatures escollides són representatives dels diversos cursos (el 4t curs només té 9 
crèdits obligatoris d´un total de 60) i representen també les grans àrees del currículum tant en 
l´eix teòric/aplicat com en l´eix temàtic (àlgebra/anàlisi/geometria/estadística). Totes aquestes 
assignatures contribueixen als mateixos resultats d´aprenentatge especificats a la memòria de 
verificació. 

Les assignatures escollides contribueixen en grau A (alt), M (moderat) o B (baix) als resultats 
d´aprenentatge esmentats (veure Taula 7), segons les diferents activitats formatives que 

http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-grau/normativa-academica-de-estudis-de-grau-naeg#curs-acad-mic----------
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures
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consten per a cada una d´elles a la Guia Docent (Evidència E.491) (el resultat d´aprenentatge 
CG5 hi figura com a “competència transversal” en totes aquestes assignatures).  

   CE2 CE3 CE4 CB1 CB2 CB3 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 

Àlgebra 
Lineal A B B A A M A A A A A A 

Càlcul 
Integral A B B A A M A A A A A A 

Teoria de la 
Probabilitat A M M A A M A A A A A A 

Càlcul 
Numèric A A A A A M A A A A A A 

Taula 7. Resultats d´aprenentatge en les assignatures de la mostra. 

Les assignatures escollides implementen les activitats formatives de la manera que mostra la 
Taula 8, extreta de la Guia Docent (Evidencia E.491). 

 Àlgebra 
Lineal 

o Classes en aula convencional per a la presentació dels continguts 
teòrics. 

o Sessions de problemes en grups reduïts on es procura fomentar la 
participació activa dels estudiants. 

o Activitats complementàries (treballs a lliurar) 

Càlcul 
Integral 

o Classes en aula convencional per a la presentació dels continguts 
teòrics. 

o Sessions de problemes en grups reduïts on es procura fomentar la 
participació activa dels estudiants. 

Teoria de la 
Probabilitat 

o Classes en aula convencional per a la presentació dels continguts 
teòrics. 

o Sessions de problemes en grups reduïts on es procura fomentar la 
participació activa dels estudiants. 

o Classes en aula informàtica. 

o Lliurament setmanal de problemes i pràctiques 

Càlcul 
Numèric 

o Classes en aula convencional per a la presentació dels continguts 
teòrics. 

o Correcció dels exercicis proposats en aula convencional. 

o Classes en aula informàtica per programar els mètodes numèrics. 

o Seguiment dels treballs pràctics proposats. 

Taula 8. Activitats formatives de les assignatures de la mostra. 

  

6.1.4. TREBALL FINAL DE GRAU. RESULTATS D´APRENENTATGE I ACTIVITATS DE 
FORMACIÓ 

http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures
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El Treball final de grau (en endavant, TFG) consisteix en la realització, presentació i defensa 
davant d'un tribunal universitari de tres membres d'un exercici original en l'àmbit de les 
Matemàtiques, equivalent a una dedicació de 15 ECTS. El Marc Normatiu (Evidència E.545) de 
TFG/TFM de l´FME estableix quatre modalitats de TFG: 

o Modalitat A: treballs realitzats als centres docents. 
o Modalitat B: treballs realitzats a empreses o entitats. 
o Modalitat C: treballs realitzats en el marc de la mobilitat. 
o Modalitat D: treballs realitzats a empreses o entitats, però dins d´un marc de mobilitat. 

També estableix qui n´exerceix la direcció i el procés administratiu que s'ha de realitzar en cada 
cas, el procediment de designació del tribunal i el sistema d´avaluació. La supervisió del TFG 
correspon al director del projecte, que ha de validar la memòria abans que sigui dipositada per 
a la seva defensa.  

Dels resultats d´aprenentatge associats al TFG, els CE5 (gestió de la informació) i CG8 (tercera 
llengua) han estat tractats més amunt. Pel que fa a la resta, el Marc Normatiu per a TFG i TFM 
estableix en el punt 10 unes rúbriques a considerar pels tribunals avaluadors. Els resultats 
d´aprenentatge pretesos estan associats a aquestes rúbriques segons la Taula 9 i el director 
del TFG estableix en cada cas les activitats de formació adients, que evidentment depenen del 
tema concret tractat. 

   CB4 CB5 CG3 CG5 CG6 CG7 CG9 CE1 CE3 

Memòria presentada  x x   x  x x 

Exposició i respostes a 
les preguntes x     x x   
Objectius aconseguits 
respecte proposats    x x     
Aplicació dels 
coneixements adquirits  x       x 

Taula 9. Activitats formatives del Treball final de grau. 

Al web de l´FME hi ha informació sobre tot el procés del TFG (Evidència E.547). Des d´aquest 
lloc es pot accedir a una aplicació dins la intranet de l´FME on hi ha la llista de TFG proposats, 
amb descripció de cada un d´ells. En l'aplicació esmentada també s´hi pot trobar la normativa 
vigent i pautes i plantilles per a la redacció de la memòria. 

 6.1.5. PRÀCTIQUES EXTERNES CURRICULARS. RESULTATS D´APRENENTATGE I 
ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

Segons la memòria de verificació les pràctiques externes en el Grau en Matemàtiques no són 
obligatòries. Tanmateix, el Grau en Matemàtiques ofereix la possibilitat de fer fins a 12 crèdits 
de pràctiques externes curriculars dins del bloc de matèries optatives. Han estat incloses en 
aquesta Secció perquè l´FME considera que ajuden de manera molt notable a la inserció 
laboral dels estudiants. 

Les pràctiques curriculars consisteixen en pràctiques en una empresa equivalents a una 
dedicació de 12 ECTS. Els resultats d´aprenentatge associats a les pràctiques curriculars són 
CG10 i CG11 i les corresponents activitats formatives depenen de la naturalesa de cada 
conveni. 

Les pràctiques externes es realitzen a través dels Convenis de Cooperació Educativa, que es 
regulen pel Reial Decret 592/2014 i per l´acord núm. 233/2014 del Consell de Govern de la 
UPC, modificat per l'acord núm. 30/2015 del mateix òrgan. La normativa general FME es pot 
trobar al web de l'FME (Evidència E.503). 

http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/projectes-1/projecte-fi-de-carrera-treball-fi-de-master-projecte-tecnologic-treball-dirigit
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/projectes-1/circuit-del-proces
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques-en-empreses
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 6.1.6. VALORACIÓ 

El pla d´estudis de l´FME segueix les normes de la memòria de verificació pel que respecta a 
matèries bàsiques, matèries obligatòries i TFG. Les optatives s´ajusten en conjunt a les 
recomanacions de la memòria de verificació, incloses les pràctiques externes curriculars. Tots 
els resultats d´aprenentatge estan coberts entre les assignatures i el TFG.  

Els continguts de les assignatures consten a la Guia Docent i segueixen els continguts generals 
especificats en la memòria de verificació dins de les descripcions de les diverses matèries 
principals. Els continguts de totes les assignatures i la bibliografia (Guia Docent, Evidència 
E.491) són adequats al nivell del MECES per a les titulacions superiors en matemàtiques. 

Tots els resultats d´aprenentatge que la memòria de verificació associa a assignatures de 
matèries bàsiques i obligatòries consten a la guia docent i les assignatures del Grau en 
Matemàtiques implementen les activitats d´aprenentatge corresponents en l´activitat docent 
diària. 

Pel que fa a les activitats formatives presencials, en el Grau en Matemàtiques els percentatges 
de classes en grup gran i en grup petit són, respectivament, el 56% i el 44%. Això millora els 
que estableix la memòria de verificació (en el sentit que el percentatge de classes en grup petit 
és més alt).  

Les tutories en grup petit estan implementades a primer curs a través del Taller de Problemes, 
que disposa d´una franja horària permanent, cosa que facilita l´assistència dels estudiants. 
Vegeu com evidència l´horari exposat al web (Evidència E.549). 

Per als altres cursos les dimensions reduïdes de la facultat permeten que el cap d´estudis 
s´ocupi personalment d´aconsellar els estudiants que no obtenen bons resultats en les 
avaluacions i les tutories en grup petit es deixen a l´arbitri del professor de cada assignatura. 

El Grau en Matemàtiques contribueix de manera substancial al coneixement de l´anglès a 
través de les assignatures que s´imparteixen en anglès, entre elles una d´obligatòria. El bon 
resultat es pot comprovar en el nombre de TFG que presenten i defensen la memòria en anglès 
(Evidència E.576, document TFG curs 2014-2015). 

El Grau en Matemàtiques també contribueix de manera substancial a què l´estudiant sàpiga 
identificar els principals tipus de documents científics i tècnics i aprengui a buscar i consultar 
els recursos d'informació bàsics a través de les dues assignatures virtuals obligatòries 
esmentades més amunt. 

L'FME promou activitats que vinculin els seus estudiants amb el món laboral i que fomentin la 
cooperació educativa entre universitat i empresa. En particular, les pràctiques en empreses 
representen una experiència professional que és un complement molt interessant en la 
formació rebuda per l'estudiant del Grau en Matemàtiques. 

El curs 2014-2015 s´han matriculat i aprovat un total de 162 crèdits de pràctiques curriculars. 
Això significa que el 17% dels crèdits matriculats de matèries optatives han estat de pràctiques 
externes. Pel que fa a la mobilitat dins del programa Erasmus, els estudiants titulats el curs 
2014-2015 havien matriculat un total de 352 crèdits en universitats estrangeres (vegeu Taula 5 
a l'estàndard 6.2). La Taula 10 mostra l´evolució al llarg dels tres darrers cursos del percentatge 
de crèdits de pràctiques curriculars i de mobilitat Erasmus. 

  

Curs Titulats Pràctiques en 
empreses Percentatge Mobilitat Percentatge 

2012-
2013 14 0 0.00% 3 21.43% 

http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures
http://www.fme.upc.edu/ca/arxius/curs-actual/horaris/actual/horarigm_q1.pdf
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions/gm/taula_tfg_2014_2015.pdf/view


Pàgina 36 de 93 
 

2013-
2014 34 8 23.53% 9 26.47% 

2014-
2015 48 12 25.00% 19 39.58% 

  
Taula 10. Evolució del nombre de titulats que han realitzat pràctiques en empreses o 
programes de mobilitat. 

   
6.2 El sistema d´avaluació permet una certificació fiable dels resultats d´aprenentatge 
pretesos i és públic.  

6.2.1. AVALUACIÓ. GENERALITATS 

La memòria de verificació estableix a la Secció 5.1 unes directrius generals i un criteri general 
d´avaluació per a totes les assignatures: 

o En totes les assignatures del Grau l´avaluació es farà mitjançant avaluació contínua i 
un examen final. 

o L´avaluació contínua es farà per mitjà de controls escrits, treballs, participació a l´aula 
i/o altres mètodes especificats en la programació de l´assignatura. 

o La qualificació final no serà inferior a la de l´examen final ni a l´obtinguda després de 
ponderar-la amb l´avaluació contínua. 

o L´avaluació contínua no tindrà un pes inferior al 25%. 
o Tant el mètode d´avaluació com la ponderació dels diferents actes d´avaluació ha de 

figurar a la Guia Docent. 

Els criteris anteriors són d´aplicació per a les matèries bàsiques i obligatòries i assignatures 
optatives. Per a les pràctiques externes i el TFG s´expliciten uns criteris específics. 

La memòria de verificació també especifica uns mecanismes de coordinació de les activitats 
d'avaluació, el mecanisme bàsic de les quals correspon a dues Comissions d´Avaluació 
Curricular: una per a la Fase Inicial i l´altra per a la resta de matèries obligatòries (exceptuant el 
TFG). 
  
El sistema d'avaluació de les assignatures del Grau en Matemàtiques conté diferents tipus 
d'elements distribuïts al llarg del quadrimestre: proves escrites o orals, pràctiques, informes, 
treballs individuals o en grup, realització de problemes i examen final. A més, des del curs 
2014/15, seguint la normativa UPC (Evidència E.543), s'ha incorporat una prova global 
extraordinària per als estudiants que no hagin superat l'assignatura: l'examen de re-avaluació 
de les assignatures obligatòries. Aquest examen permet certificar els resultats d´aprenentatge 
corresponents a aquells estudiants que no hagin estat capaços d´acreditar-los dins del període 
quadrimestral propi. Tots aquests elements consten a la Guia Docent per a totes les 
assignatures obligatòries.  
  
En general l'avaluació és continuada i conté propostes i mecanismes de recuperació dels 
coneixements i resultats d´aprenentatge. La qualificació de cada assignatura es realitza segons 
la normativa vigent i és ratificada per les Comissions d'Avaluació Curricular, que es reuneixen 
al final del primer i segon quadrimestre (tal com consta en el calendari acadèmic (Evidència 
E.552) i apliquen els mecanismes de condonació recomanats per la Junta de Facultat.  
  
L'estudiant disposa de mecanismes de revisió per a cada un dels actes avaluadors, seguint la 
normativa acadèmica de la universitat. 
 Les Taules  11, 12, 13 i 14 mostren una llista d’activitats d’avaluació i la seva relació amb els 
resultats d’aprenentatge específics, genèrics i bàsics.  
 
 
 
1 Proves parcials escrites de teoria 

http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-grau/normativa-academica-de-estudis-de-grau-naeg#curs-acad-mic----------
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/calendari-academic
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2 Proves parcials escrites de problemes 
3 Examen final escrit de teoria 
4 Examen final escrit de problemes 
5 Resolució de problemes i exercicis en grup a l’aula 
6 Resolució de problemes i exercicis en grup al laboratori de càlcul 
7 Report de treball individual teòric 
8 Report de treball en grup teòric 
9 Report de treball individual pràctic 
10 Report de treball en grup pràctic 
11 Presentacions orals 
12 Pràctiques externes 
 
Taula 11. Activitats d’avaluació. 
 
 
 
CE1 Interpretar models de situacions reals 5, 6, 7, 8, 9, 10 
CE2 Posseir habilitats de càlcul bàsic 2, 4, 5 
CE3 Saber utilitzar software de càlcul 6, 9, 10 
CE4 Saber desenvolupar codis per a software matemàtic 6, 9, 10 
CE5 Saber buscar recursos bibliogràfics 7, 8, 9, 10, 11 
CE6 Saber resoldre problemes mitjançant mètodes matemàtics 2, 4, 5, 6 
 
Taula 12. Activitats d’avaluació i resultats d’aprenentatge específics. 
 
 
CG1 Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 
CG2 Conèixer algunes demostracions rigoroses 1, 2 
CG3 Assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic 1, 2, 3, 4, 7, 8 
CG4 Saber abstreure propietats estructurals de la realitat 2, 4, 7, 8 
CG5 Aprendre de forma autònoma 1, 2, 7, 8 
CG6 Detectar deficiències en el propi coneixement 1, 2, 5, 6 
CG7 Gestionar l’adquisició i visualització de dades 9, 10 
CG8 Conèixer un tercer idioma 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 
CG9 Saber comunicar-se de forma oral i escita 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 
CG10 Saber treballar com a membre d’un grup 5, 6, 8, 10 
CG11 Comprendre la complexitat de la societat actual 7, 8, 9, 10, 12 
CG12 Conèixer l’organització d’una empresa 12 
 
Taula 13. Activitats d’avaluació i resultats d’aprenentatge genèrics. 
 
 
CB1 Tenir coneixements matemàtics, comprendre’n les aplicacions 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 
CB2 Saber aplicar els coneixements matemàtics 7, 8, 9, 10 
CB3 Saber reunir i interpretar dades rellevants 7, 8, 9, 10 
CB4 Saber transmetre informacions de l’àmbit matemàtic 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,11 
CB5 Tenir habilitats per realitzar estudis interdisciplinars 7, 8, 9, 10 
 
Taula 14. Activitats d’avaluació i resultats d’aprenentatge bàsics. 
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6.2.2. MOSTRA D'ASSIGNATURES I SISTEMA D´AVALUACIÓ 

Per a les quatre assignatures escollides s´han extret de la Guia Docent les diferents activitats 
d´avaluació i el seu pes en l´avaluació final. Aquesta informació està resumida a la Taula 1. 

 Àlgebra 
Lineal 

o Examen final EF. 

o Examen parcial EP. 

o Altres activitats (activitats complementàries) AA. 

o Qualificació Final: QF=max(0.25 EP + 0.70 EF + 0.05 AA, EF). 

Càlcul 
Integral 

o Examen final EF. 

o Examen parcial EP. 

o Qualificació final: QF=max(0.35 EP + 0.65 EF, EF). 

Teoria de la 
Probabilitat 

o Examen final EF. 

o Examen parcial EP. 

o Treballs setmanals TS. 

o Qualificació final: QF=max(0.30 EP + 0.60 EF + 0.10 TS, EF). 

Càlcul 
Numèric 

o Examen final EF. 

o Examen parcial EP. E=max(0.3 EP + 0.7 EF, EF) 

o Dos treballs pràctics TP1 i TP2 en grups de dues o tres persones. 
Tots els membres de l´equip són responsables de la totalitat de 
l´informe i n´han de conèixer tots els aspectes. Les preguntes 
relatives als treballs pràctics que es facin en un dels exàmens poden 
ser considerades com una prova de validació dels treballs. 
D´aquí surt una nota TP=0.5 TP1 + 0.5 TP2. 

o Qualificació final QF (mitjana geomètrica ponderada): QF = E^(3/4) 
TP^(1/4). 

Taula 1. Sistemes d´avaluació de les assignatures seleccionades. 

 6.2.3. TREBALL FINAL DE GRAU. SISTEMA D´AVALUACIÓ 

El Marc Normatiu (Evidència E.545) marca les pautes i els processos lligats a l´avaluació dels 
TFG. Els TFG es defensen públicament davant d'un tribunal universitari de tres persones, en 
una presentació que consta de dues fases: l'exposició per part de l'estudiant d'un resum del 
contingut del TFG, en un temps que el president del tribunal fixa, aproximadament d'uns 20 
minuts, i la defensa, en la qual els estudiants responen les preguntes que el tribunal creu 
pertinents sobre el contingut i la realització del TFG. 

En el moment de designar els tribunals, el cap d´estudis procura agrupar els TFG per matèries i 
designa tribunals per a cada matèria. El punt 10 del Marc Normatiu especifica unes pautes 
genèriques per tal que els diferents tribunals puguin realitzar la qualificació de manera 
objectiva, integral i equitativa:  

o La memòria presentada. 
o L´exposició realitzada i les respostes a les preguntes realitzades. 
o Els objectius aconseguits respecte dels proposats. 

http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/projectes-1/projecte-fi-de-carrera-treball-fi-de-master-projecte-tecnologic-treball-dirigit
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o L´aplicació i síntesi dels coneixements previs adquirits per l´estudiant durant els seus 
estudis. 

o Els aspectes mediambientals del treball realitzat, si escau. 

 6.2.4. PRÀCTIQUES CURRICULARS. SISTEMA D´AVALUACIÓ 

L´avaluació de les pràctiques externes curriculars segueix la normativa general 
FME  (Evidència E.503) i consta de: 

o Un informe intermedi del tutor de l'entitat col·laboradora a l'equador del conveni. 
o Un informe final del tutor de l'entitat col·laboradora a la finalització del conveni. 
o El tutor acadèmic avalua les pràctiques i posa una qualificació. 

La relació d'empreses on els estudiants poden realitzar pràctiques es pot consular a l'evidència 
E.578.  

6.2.5. MOSTRA D'EXECUCIONS 

S'inclou una mostra d´exàmens que han obtingut diverses qualificacions de cada assignatura 
seleccionada i dos TFG (Evidència E.510). El llistat de tots els TFG amb un enllaç a la memòria 
corresponent és a l’evidència E.576. 

 6.2.6. RESULTATS I VALORACIÓ 

RESULTATS DE LES ASSIGNATURES DEL CURS 2014/2015 

La Taula 2 conté un resum global dels resultats de les assignatures del Grau en Matemàtiques 
del curs 2014/1025, on: NM=nombre de matriculats, %NP=percentatge de no presentats, %S= 
percentatge de suspesos, %A= percentatge d´aprovats, %N= percentatge de notables, %E= 
percentatge d’ excel·lents, %MH= percentatge de matrícules d´honor. Per a les dades 
detallades per assignatura (Evidència E.179). 

   NM %NP %S %A %N %E %MH 
1r 514 5.8 16.5 44.0 24.1 4.7 4.9 
2n 466 5.4 13.9 51.5 20.8 4.5 3.9 
3r 421 4.8 14.5 38.0 27.8 8.8 6.2 
4t 158 5.1 3.8 24.1 38.0 17.7 11.4 
Global 1559 5.3 14.7 45.0 26.9 7.5 5.9 

Taula 2. Qualificacions de totes les assignatures del Grau en Matemàtiques del curs 
2014/2015. 

 RESULTATS DELS TFG DEL CURS 2014/2015 

La llista completa dels 40 TFG del curs 2014/2015 amb classificació i codis AMS (American 
Mathematical Society), LEMAC (Llista d´Encapçalaments de Matèria en Català) i LCSH (Library 
of Congress Subject Headings), i qualificació obtinguda es pot trobar al document TFG curs 
2014-2015 (Evidencia E.510). La Taula 3 presenta la distribució de qualificacions dels TFG del 
curs 2014/2015. 

Qualificació 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
Recompte 1 4 3 3 2 9 6 18 

Taula 3. Distribució de qualificacions dels TFG del curs 2014-2015. 

  

http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques-en-empreses
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions/gm/taula_tfg_2014_2015.pdf/view
https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/qualificacions-de-totes-les-assignatures-dels-estudis-de-la-fme_2014_2015/view
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions
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RESULTATS DE LES PRACTIQUES EXTERNES DEL CURS 2014/2015 

La Taula 4 mostra la llista completa de les pràctiques externes curriculars realitzades el curs 
2014/2015. 

Crèdits Empresa Qualificació 

12 AIS APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, S.A.-
Barcelona 10 MH 

12 QUANTUM INVERSIONS, S.L.-BARCELONA 9,5 E 
12 COMUNICACIÓN LA MAGNÉTICA, S.L.-Barcelona 9,5 E 
12 CAIXACARD1 EFC SAU-Barcelona 9,5 E 
12 EVERIS SPAIN, S.L.U.-BARCELONA 9 E 
12 CORITEL, S.A.U.-Barcelona 10 MH 

12 BASE TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES, S.L.-
BARCELONA 9 E 

12 PRÀCTIQUES EXTERNES-COMUNICACIONES LA MAGNÉTICA, 
S.L. 9 E 

12 YICLOUD, S.L.-Barcelona 8 N 
12 EVERIS SPAIN, S.L.-BARCELONA 8,3 N 
12 BASE TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES, S.L.-Barcelona 9 E 
12 DEISTER, S.A.-BARCELONA 9 E 
12 EVERIS SPAIN, S.L.U.-Barcelona 9 E 
6 EVERIS SPAIN, S.L.U.-Barcelona 7,5 N 

  
Taula 4. Pràctiques externes curriculars del curs 2014-2015. 

 RESULTATS DELS PROGRAMES DE MOBILITAT 

El 40% dels estudiants que es graduen han realitzat una estada Erasmus a l'estranger. 
Aproximadament un terç d´aquests estudiants són de doble titulació (CFIS) i els crèdits consten 
a l´expedient de l´altre titulació. Els crèdits i els resultats del programa Erasmus dins del Grau 
en Matemàtiques del curs 2014-2015 es mostren a la Taula 5. 

 País de 
destinació Universitat Total Crèdits MH E N A S NP 

Itàlia POLITECNICO DI 
MILANO 3 0 3 0 0 0 0 

Regne Unit UNIVERSITY OF 
BRISTOL 15 0 15 0 0 0 0 

Polònia 
AKADEMIA 
GÓRNICZO-
HUTNICZA 

19 19 0 0 0 0 0 

Suïssa 

ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE 
FÉDÉRALE DE 
LAUSANNE 

21 0 0 0 21 0 0 

França 
UNIVERSITÉ PIERRE 
ET MARIE CURIE 
(PARIS VI) 

27 0 9 12 6 0 0 

República 
Txeca 

UNIVERZITY 
KARLOVY 27 0 24 3 0 0 0 

Portugal UNIVERSIDADE DE 
LISBOA 27 6 21 0 0 0 0 

Regne Unit EMPRESES DEL 
REGNE UNIT 30 0 0 30 0 0 0 
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Alemanya FREIE UNIVERSITÄT 
BERLIN 30 0 0 30 0 0 0 

França 
UNIVERSITÉ PIERRE 
ET MARIE CURIE 
(PARIS VI) 

33 0 0 0 33 0 0 

Alemanya 
TECHNISCHE 
UNIVERSITÄT 
MÜNCHEN 

39 0 9 0 30 0 0 

Suïssa 

ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE 
FÉDÉRALE DE 
LAUSANNE 

39 0 0 15 24 0 0 

Alemanya UNIVERSITÄT 
MANNHEIM 42 0 0 29 13 0 0 

 TOTALS    352  25 81  119  127   0 0  

Taula 5. Crèdits matriculats i qualificacions dels estudiants del programa Erasmus del curs 
2014-2015. 

VALORACIÓ 

Tot el sistema d´avaluació permet una certificació fiable dels resultats d´aprenentatge perquè 
les activitats d´avaluació són variades, es fan al llarg de tot el curs i permeten avaluar els 
diferents resultats d´aprenentatge associats a les matèries que consten a la memòria de 
verificació. Les activitats d'avaluació de cada assignatura estan actualitzades a la Guia Docent, 
que s'aprova en Junta de Facultat. Per als exàmens, hi ha un procés de revisió de les 
qualificacions segons la normativa general UPC. A més, les qualificacions es ratifiquen després 
de cada quadrimestre a la reunió de la Comissió d'Avaluació Curricular corresponent i, al final 
de cada curs, els resultats es presenten a la Junta de Facultat en l'Informe de Rendiment 
Acadèmic (Evidència E.166). Tots aquests processos garanteixen que el sistema és públic. 

El sistema d´avaluació és pertinent perquè els exàmens parcials, finals, pràctiques i treballs 
tenen el nivell adequat demanat pel MECES, com es pot apreciar en la mostra d'execucions 
(Evidència E.510), i el mateix és cert dels TFG. Aquest nivell és similar al d'altres titulacions de 
l'estat del mateix àmbit. 

Els resultats del Grau en Matemàtiques del curs 2014/2015 són similars als de cursos anteriors 
i als dels quatre primers cursos de l'antiga Llicenciatura pel que fa al nombre de no presentats i 
distribució de les qualificacions. Aquests resultats milloren les taxes d'abandonament, 
eficiència, rendiment, permanència i graduació que figuren a la Secció 8.1 de la memòria de 
verificació (vegeu Estàndard 6.3). 

La distribució de qualificacions dels TFG confirma la bona preparació dels estudiants del Grau 
en Matemàtiques. El fet que el 62% hagi presentat la memòria en anglès i hagi realitzat la 
defensa en anglès demostra que el domini d'aquesta llengua és ampli.  

El 40% dels graduats el curs 2014-2015 han fet una estada en una universitat estrangera. Per a 
aproximadament un terç d´ells, l´estada compta a l´expedient d´una altra titulació perquè són 
estudiants del CFIS. Per a la resta, la Taula 5 mostra l´excel·lent resultat dels nostres 
estudiants en universitats estrangeres.  

Es constata també els bons resultats de les pràctiques externes curriculars i l'augment (vegeu 
Estàndard 6.1) del nombre d'estudiants que les realitzen. Això afavoreix de manera substancial 
la posterior inserció en el mercat laboral. Adjuntem informes de les empreses (EVIDÈNCIA 
E.631) 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/memoria
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/pract_ext_curs_2014-2015.pdf/view
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6.2.7. PROPOSTES DE MILLORA 

Es proposa reescriure les pautes per als tribunals de TFG del marc normatiu en un sistema de 
rúbriques per a l´avaluació que estiguin explícitament lligades als resultats d´aprenentatge del 
TFG. [veure proposta de millora M-455] 

 

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

A la memòria de Verificació es van analitzar les dades històriques de l'antiga Llicenciatura de 
Matemàtiques i, en base a aquest històric, es van proposar unes taxes. L'ANECA va acceptar 
aquestes taxes, que són les següents: 

o Taxa de graduació: 50% 
o Taxa d'abandonament: 30% 
o Taxa d'eficiència: 88% 
o Taxa de rendiment: 80% 

Un cop tancat el curs 2014-2015, les taxes del Grau de Matemàtiques al llarg de tota la seva 
existència han estat: 

Taxa de rendiment: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GM 52.37% 75.19% 73.97% 84.58% 82.07% 81,19 

Comentari: Les taxes de rendiment són més baixes als primers cursos, on hi ha els 
abandonaments. Un cop implementat tot el Grau en Matemàtiques (curs 2012), la taxa de 
rendiment entra en règim permanent per sobre del 80% previst. 

Taxa d'abandonament: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GM 32.39% 21.74% 24.64% 13,51 21.79% 19.70% 

Comentari: La taxa d'abandonament és considerablement inferior al 30% verificat, exceptuant 
tan sols el primer curs de posada en marxa del Grau. 

Taxa d'eficiència: 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GM    99.12% 93.72% 93,35 

Comentari: De nou la taxa d'eficiència se situa molt per sobre del 88% previst. Cal remarcar 
que la dada del primer any on hi ha titulats (2012) és enganyosa atès que aquell any tan sols 
es titulen estudiants que acaben els estudis en el temps exactament previst i, per tant, sense 
gairebé repetir cap assignatura. 

Taxa de graduació: 

 2009 2010 

GM 42.11% 57,14% 
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Comentari: Tan sols es pot calcular aquesta taxa sobre les cohorts d'entrada dels cursos 2009 i 
2010. Certament, la cohort de 2009 no va assolir la taxa desitjada; però la de 2010 si, i amb 
escreix. És potser prematur avaluar aquesta taxa amb només dos anys d'històric, però a la 
vista de l'evolució i de les dades que tenim, estem convençuts que aquesta taxa romandrà 
sempre excepte en comptades excepcions per sobre del 50% previst. (Evidència E.561) 

 
6.4 Els valors dels indicadors d´inserció laboral són adequats per a les característiques 
de la titulació.  
 
Els ensenyaments en Matemàtiques estan orientats principalment a la interacció amb l'entorn 
tecnològic. 
Els graduats en Matemàtiques són molt reconeguts i apreciats en sectors diversos de la 
activitat laboral i empresarial. Les dades (Evidència E.482) indiquen que les principals sortides 
professionals són: 

o Banca, finances, assegurances: anàlisi i control de riscos, gestió de carteres i fons, 
responsables d´inversions, disseny i valoració de productes financers, criptografia i 
seguretat. 

o Consultoria estratègica, consultoria tecnològica, gestió de projectes i estudis. 
o Empresa, indústria i serveis: anàlisi de dades, programació i enginyeria del software, 

estudis de mercat, planificació i personal directiu. 
o Recerca en matemàtiques: personal docent i investigador en universitats o centres de 

recerca. 
o Recerca en altres ciències i en enginyeria i tecnologia: centres de recerca i laboratoris, 

tant del sector públic com privat: computació, comunicacions, robòtica, mecànica, 
biologia o medicina. 

o Professorat de secundària en centres públics o privats, editorials i empreses del sector 
de l´ensenyament. 

Totes elles mostren que els indicadors d'inserció laboral són adequats a les característiques de 
la titulació. 

Segons l'estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes (AQU 
Catalunya) 2014 (Evidència E.169) les taxes d'ocupació són:  

   n 
Ocupació Atur Inactivitat 

(f) % (f) % (f) % 

Humanitats 1.488 1.130 75,94 244 16,40 114 7,66 
Ciències Socials 8.031 6.874 85,59 861 10,72 296 3,69 
Ciències Experimentals 1.137 907 79,77 168 14,78 62 5,45 
Ciències de la Salut 1.863 1.640 88,03 149 8,00 74 3,97 
Enginyeria i Arquitectura 3.525 3.051 86,55 336 9,53 138 3,91 

Total 16.044 13.602 84,78 1.758 10,96 684 4,26 

 Segons les dades de l'FME, els titulats de l'FME tenen com a mínim una taxa d'ocupació 
del  91% i per tant superior a la mitjana de l'àrea de ciències experimentals. (Evidència E.482) 

  

  

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/indicadors-de-qualitat.pdf/view
https://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/sortides-professionals-matematics
http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
https://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/sortides-professionals-matematics
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Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering 
- DGU000000785  
 
6.1 Les activitats de formació són coherents amb els resultats d´aprenentatge pretesos, 
que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació.  

6.1.1. EL PLA D´ESTUDIS. GENERALITATS 

El MAMME és un màster impartit en Anglès, amb una doble vessant, acadèmica i professional. 
En la seva vessant acadèmica, el màster forma i inicia els estudiants en la recerca científica en 
general i, més concretament, en la recerca matemàtica. En la seva vessant professional, el 
màster proporciona una formació avançada per a la incorporació en grups de treball 
interdisciplinaris, en col·laboració, per exemple, amb enginyers, físics, economistes i biòlegs. 
Tot i que el MAMME està principalment orientat a Graduats en Matemàtiques, el MAMME és 
també interessant per a altres graduats, en enginyeria o ciències aplicades, amb una sòlida 
base en matemàtiques. D´altra banda, el MAMME està dissenyat per a donar accés al 
programa de doctorat en Matemàtica Aplicada de la UPC, o altres programes de doctorat. En 
conseqüència, el nivell del MAMME correspon al nivell de Segon Cicle del MECES, similar al 
nivell del que fa uns anys era el darrer curs de la Llicenciatura en Matemàtiques. 

Tal i com s´especifica a la memòria de verificació i al web del MAMME, (Evidència E486), el 
MAMME és un màster de 60 crèdits ECTS, dividits en 45 crèdits en cursos i 15 crèdits per al 
Treball Final de Màster (en endavant, TFM). El programa no inclou pràctiques externes 
curriculars. 

  

 

  

Els 45 crèdits corresponen en la seva totalitat a crèdits optatius. Les assignatures optatives del 
MAMME s´estructuren en 5 matèries optatives, que s´inclouen en dos grans mòduls: 

o       Mòdul A: Àlgebra, Geometria, Matemàtica Discreta i Algorísmica 

1. Àlgebra i geometria 

2. Matemàtica discreta i algorísmica 

o       Mòdul B: Modelització, Equacions diferencials i Computació científica 

3. Modelització en enginyeria i ciències biomèdiques 

4. Equacions diferencials 

5. Computació científica 

Les assignatures actualment, tal i com apareixen al web, són: 

http://mamme.masters.upc.edu/en/study-program
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   Field: Algebra and Geometry 

• Commutative Algebra (Spring term) 
• Algebraic Geometry (Spring term) 
• Differentiable Manifolds (Spring term) [not for academic year 2015-2016] 
• Number Theory (Autumn term) 
• Non-Commutative Algebra (Autumn term) 

   Field: Discrete Mathematics and Algorithmics 

• Codes and Cryptography (Autumn term) 
• Combinatorics (Spring term) 
• Discrete and Algorithmic Geometry (Autumn term) 
• Graph Theory (Autumn term) 

   Field: Modelling in Engineering and Biomedical Sciences 

• Mathematical Modelling with Partial Differential Equations (Autumn term) 
• Computational Mechanics (Autumn term) 
• Mathematical Models in Biology (Spring term) 

   Field: Differential Equations 

• Quantitative and Qualitative Methods in Dynamical Systems(Autumn term) 
• Hamiltonian Systems (Spring term) 
• Advanced course in Partial Differential Equations (Spring term) 

   Field: Scientific Computing 

• Numerical Methods for Dynamical Systems (Autumn term)   
• Numerical Methods for Partial Differential Equations (Autumn term) 

Cada una de les assignatures és de 7.5 crèdits ECTS. Per tant, com a norma general, els 
alumnes fan 4 assignatures en el primer quadrimestre, i 2 al segon quadrimestre 
simultàniament amb el TFM. És per això que s´ofereixen més assignatures al primer 
quadrimestre. Tal i com s´especifica a la memòria de verificació, a més de les assignatures 
pròpies del MAMME, els estudiants poden cursar fins a la meitat dels crèdits (22.5 crèdits) en 
cursos d´altres màsters, sempre que el responsable del MAMME les consideri en línia amb els 
objectius d´aprenentatge dels estudis. Amb aquesta idea, al web es mostren alguns exemples 
d´intensificacions en diversos temes que inclouen assignatures del MAMME, i aprofiten l´oferta 
d´assignatures d´altres màsters de la UPC o altres màsters en matemàtiques d´altres 
universitats. Són el que s´anomenen Focus Proposals, (Evidència E.487). En particular, és 
important notar que el MAMME no inclou una matèria d´Estadística i Investigació Operativa, per 
que es compta amb que els alumnes interessats poden cursar assignatures al MESIO UPC-UB. 

  Assignatures mòdul A Assignatures mòdul B   

  CA DM NT NCA C&C C DAG GT MM 
PDE CM MMB QQ 

M HS AC 
PDE 

NM 
DS 

NM 
PDE Altres 

1     8 8.5 7.4 8         x 
2         9  7.5 7.5  6 9 6.5  3 9   8 8.4 9.5 8.4 8.5          4     9.2 10 8.3 9.5         x 
5 8 9.5 5.5 6         6     6     8.8 8.5 9.4 8         x 
7           6.8  3  6.5  x 
8         8.5 6.5  0 0  7 0  

https://mamme.masters.upc.edu/en/focus-proposals
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9 9.8 7 8 8   8.1 9          10         9 7.3 8.2  6  9 8.5  11         9.5  8 6 6  7.5 8  12         9  8 7.5  7 7 6  13         9.5  9.3 8 9 8  9  14 9.5 7.6  8 7.9            x 
15 9 7 5.5 9.5   7 8          16  7       7   7.5 8 8  7  17 9.5 7.4 8 8 9.2      9.3       18  6.7  7              19 9.8 6.4                

Taula 6.1.1. Matrícula (i qualificació) per assignatures. Cada fila correspon a un estudiant, sense incloure els estudiants 
Erasmus. Cada columna correspon a una assignatura, denotada amb les sigles. Una creu a "Altres" vol dir que 
l’estudiant ha matriculat una o més assignatures a altres màsters. 

La taula 6.1.1 mostra la matrícula per a cada un dels estudiants del curs 2014-2015, sense 
incloure els 11 estudiants Erasmus rebuts aquell curs. Els graduats en matemàtiques 
típicament trien assignatures dins de qualsevol dels dos mòduls. Per a altres graduats 
(enginyeria, física, etc.) el més natural és triar assignatures al mòdul B.  

En el moment de l´admissió s´assigna un tutor a cada estudiant, que actualment és el 
responsable del MAMME. El tutor respon als dubtes que pugui tenir cada un dels estudiants a 
l´hora de fer la tria d´assignatures, assegurant l´assoliment dels objectius d´aprenentatge de 
manera global, i ofereix ajuda per a trobar un tutor i un tema adients per al TFM, o per a la 
mobilitat durant el segon quadrimestre. 

6.1.2. ASSIGNATURES: RESULTATS D´APRENENTATGE PRETESOS I ACTIVITATS DE 
FORMACIÓ 

El MAMME està dissenyat per a assolir els principals objectius de l´aprenentatge que, tal i com 
s´especifiquen a la memòria de verificació, són: 

OB-1 (Formació): completar la formació matemàtica, en relació a nous conceptes i a la seva 
aplicació a diversos àmbits. 

OB-2 (Investigació): iniciar-se en la recerca, com a eventual preparació per a posteriors 
estudis de doctorat. 

OB-3 (Equips multidisciplinaris): capacitar per al treball en equips multidisciplinaris, dedicats 
al plantejament i resolució de problemes en diversos àmbits, mitjançant el llenguatge, els 
procediments i les tècniques de la matemàtica. 

A més, es detallen les següents competències general (CG) i específiques (CE) per a cada una 
de les matèries i el TFM. 

Mòdul A A B B B   
  

  

  

  

  

  

Àlgebra i 
Geometria 

Matemàtica 
Discreta i 
Algorísmica 

Modelització 
en 
Enginyeria i 
Ciències 
Biomèdiques 

Equacions 
Diferencials 

Computac
ió 
Científica 

TFM 

Competències       
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Genèriques 
CG-1 
(Aprenentatge 
autònom) 

x x x x x x 

CG-2 (Ús 
solvent de la 
informació) 

x x x x x x 

CG-3 (Tercera 
llengua) x x x x x x 

CG-4 
(Comunicació 
eficaç oral i 
escrita) 

x x x x x x 

CG-5 (Treball 
en equip) x x x x x x 

Competències 
Específiques       
CE-1 
(Investigació) x x x x x x 

CE-2 
(Modelització)   x x x  
CE-3 (Càlcul) x x x x x x 
CE-4 (Anàlisi 
crític) x x x x x x 

Taula 6.1.2. Competències per a cada una de les matèries i per al TFM 

Les competències per a cada assignatura corresponen a les de la seva matèria i es detallen a 
les fitxes de l´assignatura que es poden consultar al web del MAMME per al curs actual, ( 
Evidència  E.512), o a la Guia Docent publicada al web de l´FME per a cursos anteriors, 
(Evidència E.491). 

Les activitats de formació s´ajusten al proposat a la memòria de verificació i a la Guia Docent 
accessible al web de l'FME  (Evidència E.491) o al web del MAMME (Evidència E.512). Per a 
les assignatures, consisteixen principalment en classes de teoria, classes de problemes, 
classes en laboratori i exàmens o treballs individuals. La proporció de cada activitat depèn de la 
matèria, tenint en compte els objectius d´aprenentatge en cada cas. 

 FIELD SUBJECT 
Classes 

de 
teoria 

Classes de 
problemes, 

treballs 
dirigits 

Classes en 
aula 

d´ordinadors 
Exàmens, 
treballs 

ALGEBRA & 
GEOMETRY 

Commutative 
Algebra x x  x 

Algebraic 
Geometry x x  x 

Differentiable 
manifolds x x  x 

Number Theory x x  x 
Non- x x  x 

http://mamme.masters.upc.edu/en/study-program
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures
http://mamme.masters.upc.edu/en/study-program
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commutative 
Algebra 

DISCRETE 
MATHEMATICS & 
ALGORITHMICS 

Codes and 
Cryptography x x  x 

Combinatorics x x  x 
Discrete and 
Algorithmic 
Geometry 

x x  x 

Graph Theory x x  x 

MODELLING IN 
ENGINEERING 

AND 
BIOMEDICAL 
SCIENCES 

Mathematical 
Modelling with 

PDEs 
x x  x 

Computational 
Mechanics x x x x 

Mathematical 
Models in 
Biology 

x x x x 

DIFFERENTIAL 
EQUATIONS 

Quantitative and 
Qualitative 
Methods in 
Dynamical 
Systems 

x x  x 

Hamiltonian 
Systems x x  x 

Advanced 
Course in PDEs x x  x 

*Assignatures de 
la matèria 
“Scientific 
Computing 

Numerical 
Methods for 
Dynamical 
Systems 

x x x x 

Numerical 
Methods for 

PDEs 
x x x x 

Taula 6.1.3. Activitats de formació per assignatures 

La taula 6.1.3 mostra quines activitats de formació es consideren per a cada una de les 
assignatures impartides actualment al MAMME. Les classes de teoria, i les de problemes o 
treballs dirigits, son classes majoritàriament de pissarra on també es pot fer servir l´ordinador 
de l´aula per a projectar presentacions o fer demostracions pràctiques amb eines informàtiques. 
En aquestes sessions el professos exposa la teoria de l´assignatura i planteja problemes o 
casos a resoldre als estudiants. També és habitual incloure presentacions per part dels 
estudiants de forma individual o en grups, ja sigui de problemes proposats amb anterioritat o de 
treballs realitzats. A les classes en aula d´ordinadors els alumnes adquireixen experiència 
pràctica en l´ús i desenvolupament d´eines informàtiques per a la resolució de problemes 
matemàtics i d´aplicació de les matemàtiques, en ciències aplicades, enginyeria o altres. Les 
assignatures que consideren classes amb ordinadors, com a norma general, fan la meitat de 
les classes amb ordinador. Els exàmens i treballs, individuals o en grup, a més d´una eina per a 
l´avaluació, són també una activitat d´aprenentatge, especialment en el cas dels treballs on hi 
ha interacció amb el professor per a la resolució de dubtes. La taula 6.1.4 resumeix com les 
activitats formatives a les assignatures contribueixen a l´assoliment de les competències. 

Competència Activitats formatives assignatures 
CG-1 (Aprenentatge 
autònom) 

Revisió de la teoria i la bibliografia. Resolució de problemes i 
exercicis. 

CG-2 (Ús solvent de la 
informació) Revisió de la bibliografia de l´assignatura. 
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CG-3 (Tercera llengua) Les classes s´imparteixen en Anglès i les entregues o 
presentacions per part dels estudiants es fan en Anglès. 

CG-4 (Comunicació eficaç 
oral i escrita) 

Entrega o exposició oral de resolució de problemes, exercicis, 
treballs pràctics. 

CG-5 (Treball en equip) Treballs pràctics en grups, resolució de problemes i exercicis 
de forma col·laborativa. 

CE-1 (Investigació) Revisió de la bibliografia, desenvolupament de treballs pràctics 
i exercicis. 

CE-2 (Modelització) 
Revisió o desenvolupament de la modelització matemàtica 
d´un problema particular, només per a assignatures del mòdul 
B. 

CE-3 (Càlcul) 
La solució de problemes o exercicis, i els treballs pràctics 
requereixen domini de les eines de càlcul amb ordinador o 
manuals. 

CE-4 (Anàlisi crítica) Els exercicis i problemes han de tenir anàlisi crític de resultats. 
Els treballs pràctics han de tenir, a més, conclusions clares. 

Taula 6.1.4. Contribució del activitats formatives de les assignatures a l´assoliment de les competències 

És important notar que l´entrada del màster és de 30 alumnes per curs. Per tant, un cop 
repartits en assignatures, totes optatives, els grups són d´una mida relativament petita, 
permetent fer un seguiment bastant personalitzat i continuat del treball i l´aprenentatge de cada 
un dels estudiants. 

6.1.3. MOSTRA D´ASSIGNATURES 

S´han escollit dues assignatures del MAMME per a analitzar-ne les activitats de formació 
(estàndard 6.1) i el sistema d´avaluació (estàndard 6.2), cada una representativa de cada un 
dels dos mòduls. Les fitxes docents de les assignatures es poden consultar a la pàgina "Study 
Programme" del web del MAMME, (Evidència E.486) 

Mòdul A: “Codes and Cryptography” 

Com totes les assignatures del mòdul A, l´assignatura “Codes and Cryptography” contribueix a 
l´assoliment de totes les competències considerades al MAMME, exceptuant la competència de 
modelització (CE-2), col·laborant així a l´assoliment dels resultats de l´aprenentatge pretesos 
per als titulats del MAMME, veure taula 6.1.5. Les activitats de formació per a aquesta 
assignatura consisteixen principalment en: 

o Classes de teoria en aula de pissarra, on el professor exposa els continguts teòrics de 
l´assignatura, interactuant sempre amb els estudiants per a proposar qüestions, i per a 
respondre als seus dubtes o inquietuds amb els conceptes presentats, etc. 

o Classes de problemes, on el professor proposa problemes o exercicis (a les llistes de 
problemes o altres) als estudiants on emprar els conceptes explicats a les classes de 
teoria, i on l´estudiant es familiaritza amb les eines matemàtiques relacionades amb el 
tema mitjançant la pràctica activa. 

o Exàmens, on els estudiants posen en pràctica el que han aprés a classe i amb el treball 
personal individual. 

Mòdul B: “Numerical Methods for Dynamical Systems” 

Com totes les assignatures del mòdul B, l´assignatura “Numerical Methods for Dynamical 
Systems” contribueix a la totalitat de les competències del MAMME, veure taula 6.1.5. Les 
activitats de formació per a aquesta assignatura consisteixen principalment en: 

o Classes de teoria en aula de pissarra, on el professor exposa els continguts teòrics de 
l´assignatura, interactuant sempre amb els estudiants per a proposar qüestions o 

http://mamme.masters.upc.edu/en/study-program
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exercicis, i per a respondre als seus dubtes o inquietuds amb els conceptes o qüestions 
presentats, etc. 

o Classes en aula d´ordinador, on els estudiants adquireixen experiència pràctica en l´ús 
i les aplicacions dels mètodes numèrics, i en la resolució de problemes. 

o Treballs pràctics que s´entreguen, generalment un per setmana, on l´estudiant 
adquireix experiència amb els mètodes numèrics per a sistemes dinàmics i amb 
l´elaboració i presentació de resultats i informes, i practiquen l´anàlisi crítica de 
resultats. 

  CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CE1 CE2 CE3 CE4 
Codes and Cryptography A M A M B M 0 M M 
Numerical Methods for Dynamical 
Systems A M A M M M A M M 

Taula 6.1.5.Grau de contribució de les assignatures escollides a l'assoliment de les competències del MAMME: A(alt), 
M (moderat), B (baix), 0 (no contribueix). 

6.1.4. TREBALL FINAL DE MÀSTER: RESULTATS D´APRENENTATGE PRETESOS I 
ACTIVITATS DE FORMACIÓ 

Quant al TFM, les activitats formatives són les habituals d´un TFM en l´àrea de les 
matemàtiques, tal i com s´especifiquen a la memòria de verificació: 

o cerca bibliogràfica i documentació, 
o desenvolupament del treball, 
o tutories periòdiques amb el tutor, 
o redacció i revisió de la memòria, 
o preparació de la defensa i 
o defensa pública del treball davant d´un tribunal. 

El procediment habitual per a l´assignació del tutor i el tema consisteix en que l´estudiant es 
posa en contacte amb el professor que serà el seu tutor, el professor li proposa un o diversos 
temes possibles, un cop triat el tema el responsable del MAMME dona el vist-i-plau en nom de 
la Comissió del MAMME. Per a facilitar el contacte entre els estudiants i els possibles tutors, els 
professors poden fer propostes de TFM que es publiquen a la intranet de l´FME. El llistat està 
accessible per a tots els estudiants. Amb aquest procediment, i donat que les matèries es van 
decidir en el seu moment tenint en compte els grups de recerca actius a l´FME, de manera 
natural, els temes es distribueixen entre els diversos grups de recerca. La temàtica dels treballs 
és variada dins de cada una de les 5 matèries o altres disciplines com l'Estadística i 
Investigació Operativa. A mode d´exemple, la Taula 6.1.5, mostra els títols agrupats per 
matèries per als 18 TFM defensats al curs 2014-2015. Per a més informació es pot consultar 
l’Evidència E.604. 

Matèria Títol Qualificació 
Algebra and 
Geometry 

 

 

 

Multilinear algebra for phylogenetic reconstruction * 10 (M.H.) 
Grigorchuk i els grups de creixement intermedi 10 (M.H.) 
Effective computation of base points of two-
dimensional ideals * 9.5 

Symplectic surfaces with singularities 10 (M.H.) 

Discrete 
Mathematics 
and 
Algorithmic 

On-line graph coloring with random adversary 9.5 
Systematic strategies for 3-dimensional modular robots 10 (M.H.) 
Rainbow matchings in hypergraphs 10 
Algoritmo de ligaduras para teorías de campos k-
cosimplécticas singulares 10 

https://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions/mamme/TFM
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Combinatorial Game Theory: The Dots-and-Boxes 
Game 10 

Modelling in 
Engineering 
and 
Biomedical 
Sciences 

  

Mathematical modelling of the spread of two viral 
subtypes on a plant leaf * 8 

Non-Fourier Heat Conduction: The Maxwell-Cattaneo 
Equation 9.5 

Differential 
Equations Cosmological theories without singularities 9.5 

Scientific 
Computing 

  

  

  

Control of robotic systems using differential flatness 8.5 
Code-Carrier Divergence Monitoring for a Ground 
Based Augmentation System (GBAS) 10 (M.H.) 

Numerical approximation of Poisson problems using 
high-order continuous Galerkin methods with static 
condensation 

7.5 

 Periodic motions in coupled blocks with periodic 
forcing 9.5 

Statistics & 
Operational 
Research 

  

Mapping the genetic component of gene expression 
variance with mixed graphical Markov models 9.5 

Looking for transcription factor binding sites 10 

Taula 6.1.5. TFM defensats al curs 2014-2015. L'asterisc denota que el TFM ha estat seleccionat com a mostra 
d'execució. 

Tal i com es pot intuir dels títols, els TFM suposen una introducció a la recerca per als 
estudiants. Els temes son temes de recerca actuals, d´interès per als grups de recerca de la 
FME, i per a la comunitat científica en general. De fet, és freqüent que el TFM doni lloc a una 
contribució a congrés, o una publicació en alguna revista com, per exemple, la revista 
Reports@SCM de la Societat Catalana de Matemàtiques. 

Els TFM assoleixen tots els objectius de l´aprenentatge plantejats a la memòria de verificació, 
corresponents a cada una de les competències. La taula següent mostra com les activitats 
formatives al TFM contribueixen a l´assoliment de les competències. 

Competència Activitats formatives TFM 
CG-1 (Aprenentatge 
autònom) 

Revisió de la bibliografia i documentació, desenvolupament 
autònom del treball sota la supervisió del tutor. 

CG-2 (Ús solvent de la 
informació) Cerca bibliogràfica i documentació. 

CG-3 (Tercera llengua) La memòria i la presentació són en Anglès. 
CG-4 (Comunicació eficaç 
oral i escrita) Elaboració i revisió de la memòria, presentació en la defensa. 

CG-5 (Treball en equip) Treball desenvolupat en col·laboració amb el tutor, i sovint 
amb altres investigadors. 

CE-1 (Investigació) El treball contribueix a un tema de recerca actiu, o reprodueix 
treballs de recerca recents. 

CE-2 (Modelització) Revisió o desenvolupament de la modelització matemàtica 
d´un problema particular, només per a TFM relacionats amb 
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les matèries del mòdul B 

CE-3 (Càlcul) El treball requereix domini de les eines de càlcul amb 
ordinador o manuals. 

CE-4 (Anàlisi crítica) El treball ha de tenir anàlisi crític de resultats i conclusions 
clares. 

 Taula 6.1.6. Contribució del activitats formatives del TFM a l´assoliment de les competències 

6.1.4. MOSTRA DE TREBALLS FINALS DE MÀSTER 

S'han seleccionat 3 TFM per a la mostra, com a exemples de treballs avaluats amb 10(M.H), 
Excel·lent i Notable. Els treballs seleccionats estan marcats amb un asterisc a la taula 6.1.5 i 
són accessibles a l'Evidència E.510. 

 6.1.5. VALORACIÓ 

El MAMME està dissenyat per a donar accés al programa de doctorat en Matemàtica Aplicada 
de la UPC, o altres programes de doctorat. En conseqüència, el nivell del MAMME correspon al 
nivell de Segon Cicle del MECES, similar al nivell del que fa uns anys era el darrer curs de la 
Llicenciatura en Matemàtiques. 

L´oferta d´assignatures, totes optatives, i les activitats de formació segueixen les directrius de la 
memòria de verificació del MAMME, tant a les assignatures com al TFM, contribuint a 
l´assoliment dels objectius d´aprenentatge i les competències a adquirir pels estudiants. 

A les assignatures els grups són d´una mida relativament petita, permetent un seguiment 
personalitzat i continuat del treball i de l´aprenentatge de cada un dels estudiants. 

Els TFM inicien els estudiants en la recerca en matemàtiques i les seves aplicacions. La 
temàtica dels TFM és concorde amb els grups i les línies de recerca del professorat del 
MAMME. 

El TFM col·labora en l´assoliment dels objectius de l´aprenentatge del MAMME. 

El procediment per a l´assignació de tutor i tema a cada un dels estudiants, i per a la supervisió 
per part dels tutors, és adequat per al MAMME, tal i com reflecteixen les qualificacions. 

El MAMME no contempla pràctiques externes curriculars. 

 
6.2 El sistema d´avaluació permet una certificació fiable dels resultats d´aprenentatge 
pretesos i és públic.  

El sistema d´avaluació del MAMME segueix els criteris generals d´avaluació especificats a la 
memòria de verificació. 

6.2.1. ASSIGNATURES: SISTEMA D´AVALUACIÓ 

Per a les assignatures, en general l´avaluació es basa en l´avaluació continuada (entrega de 
treballs, pràctiques o exercicis, participació a classe o altres) i en exàmens. És freqüent també, 
que l´examen final sigui substituït per treballs o altres elements d´avaluació. Per a cada una de 
les assignatures es detallen els criteris d´avaluació a la fitxa corresponent de la guia docent, 
accessible al web del MAMME per al curs actual, (Evidència E.512), o a la Guia Docent 
publicada al web de l´FME per a cursos anteriors, (Evidència E.491). La taula 6.2.1 mostra un 
resum dels mecanismes d´avaluació per a cada una de les assignatures, tal i com apareixen a 
les fitxes de la guia docent. El símbol “o” representa un mecanisme d´avaluació que 
s´implementa de forma voluntària per part de l´estudiant, si no assoleix la nota desitjada amb 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions
http://mamme.masters.upc.edu/en/study-program
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures
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els altres mecanismes, o bé, un mecanisme d´avaluació que el professor decideix implementar 
o no depenent del progrés del grup. 

Matèria Assignatura 
Exercicis, 

problemes escrits 
(paper o pissarra) 

Treballs 
pràctics Exàmens 

Algebra and 
Geometry 

Commutative 
Algebra x  o 

Algebraic 
Geometry x o o 

Differentiable 
manifolds x x o 

Number Theory x x  
Non-
commutative 
Algebra 

x x  

Discrete 
Mathematics 
and 
Algorithmics 

Codes and 
Cryptography   x 

Combinatorics x  o 
Discrete and 
Algorithmic 
Geometry 

x o x 

Graph Theory x  x 

Modelling in 
Engineering 
and 
Biomedical 
Sciences 

Mathematical 
Modelling with 
Partial 
Differential 
Equations 

x  o 

Computational 
Mechanics x  x 

Mathematical 
Models in 
Biology  x x 

Differential 
Equations 

Quantitative and 
Qualitative 
Methods in 
Dynamical 
Systems 

x x  

Hamiltonian 
Systems x x  
Advanced 
Course in Partial 
Differential 
Equations 

x o x 

Scientific 
Computing 

Numerical 
Methods for 
Dynamical 
Systems 

 x  

Numerical 
Methods for 
Partial 
Differential 
Equations 

x x x 
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Taula 6.2.1. Mecanismes d´avaluació a les assignatures 

En concordança amb el que figura a la memòria de verificació, la taula 6.2.3 mostra com els 
diversos mecanismes contribueixen a l´avaluació de cada una de les competències a les 
assignatures. És important notar que a les assignatures els grups són relativament petits. Això 
facilita poder fer un seguiment proper de l´aprenentatge de cada un dels estudiants, permetent 
fer de forma natural una avaluació continuada. La taula 6.1.1 (a la secció 6.1) mostra les 
qualificacions per a cada un dels alumnes a les assignatures del MAMME per al curs 2014-
2015. 

Competències Principals mecanismes d´avaluació per assignatures 
CG-1 (Aprenentatge 
autònom) Exàmens escrits, treballs pràctics, exercicis 

CG-2 (Ús solvent de la 
informació) Exàmens escrits, treballs pràctics, exercicis 

CG-3 (Tercera llengua) Màster impartit totalment en anglès 
CG-4 (Comunicació eficaç 
oral i escrita) 

Presentació oral o entrega d´informes de treballs, resolució de 
problemes, exercicis, exàmens escrits 

CG-5 (Treball en equip) Treballs pràctics, o resolució de problemes i exercicis en grup 
CE-1 (Investigació) Treballs pràctics, exercicis, exàmens 
CE-2 (Modelització) Exàmens, treballs – només assignatures del mòdul B 

CE-3 (Càlcul) Treballs pràctics en laboratori de càlcul, problemes i exercicis, 
exàmens escrits 

CE-4 (Anàlisi crítica) Treballs pràctics, exàmens 

Taula 6.2.3. Contribució dels mecanismes d´avaluació de les assignatures a l´avaluació de l´assoliment de les 
competències 

6.2.2. MOSTRA D´ASSIGNATURES: SISTEMA D´AVALUACIÓ 

El sistema d´avaluació per a les assignatures seleccionades és, tal i com s´especifica a les 
fitxes de les assignatures de la guia docent, com segueix. 

o       Mòdul A: “Codes and Cryptography”: 

Exam of coding part (50%) and exam of crypto part (50%). Final exam if the average is less 
than 5 out of 10. 

o       Mòdul B: “Numerical Methods for Dynamical Systems”: 

100% of the qualification will be obtained from the practical assignments. 

Aquests assignatures representen dos exemples molt diferents de sistemes d´avaluació, una 
totalment basat en exàmens i una altre totalment basat en treballs pràctics, que s'entreguen 
setmanalment. Com a norma general, gran part de les assignatures basen la seva avaluació en 
exàmens i treballs pràctics o exercicis entregats, tal i com es resumeix a la taula 6.2.1. 

6.2.3. TREBALL FINAL DE MÀSTER: SISTEMA D´AVALUACIÓ 

El TFM és molt important també per a avaluar l´assoliment dels objectius de l´aprenentatge del 
MAMME, i si el futur titulat té les competències preteses. És l´únic mòdul obligatori per a tots 
els estudiants del MAMME. El marc normatiu (Evidència E.545) marca les pautes i el 
procediment per a l´avaluació del TFM. L´estudiant elabora un informe i prepara una 
presentació per a la defensa del TFM. La defensa del TFM és pública, es fa davant d´un 
tribunal de 3 persones i consta de dues fases: l´exposició oral per part de l´estudiant (en un 
temps generalment de 20 minuts i no més de 30 minuts), i la resposta a les qüestions 
proposades pels membres del tribunal. Les qüestions poden ser sobre el contingut de la 

https://www.fme.upc.edu/ca/arxius/varis/marc-normatiu-projectes-fme_cp20-7-12.pdf
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memòria (que el tribunal ha rebut amb prou antelació), sobre l´exposició, sobre el 
desenvolupament del treball o qualsevol aspecte que es consideri rellevant relacionat amb el 
treball. Mitjançant la memòria escrita, la presentació oral, la resposta a les qüestions 
plantejades pels membres del tribunal, i la informació proporcionada pel tutor sobre el 
desenvolupament del treball, el tribunal avalua el TFM amb una única nota numèrica que té en 
compte l´assoliment de totes les competències (CE-2 només per a TFM relacionats amb el 
Mòdul B). La taula 6.1.5 (a la secció 6.1) mostra la qualificació de cada un dels 18 TFM 
defensats en el curs 2014-2015. La taula 6.2.4, i la segona pàgina de l'Evidència E.604, mostra 
un resum de la distribució de qualificacions de TFM en els darrers 3 cursos. Les altes 
qualificacions reflecteixen la qualitat dels treballs presentats, i són conseqüència de la qualitat 
de la formació rebuda pels estudiants durant el curs. 

  Qualificació 
#TFMs 7.5 8 8.5 9 9.5 10 Total 
2012-2013 2 1 0 2 2 2 9 
2013-2014 1 3 2 3 8 7 24 
2014-2015 1 1 1 0 5 10 18 

Taula 6.2.4. Distribució de qualificacions de TFM en els darrers 3 cursos 

6.2.4. MOSTRA DE TFM: SISTEMA D´AVALUACIÓ 

S'han seleccionat 3 TFM per a la mostra d'execucions, com a exemple de treballs avaluats amb 
10(M.H), Excel·lent i Notable. Els treballs seleccionats estan marcats amb un asterisc a la taula 
6.1.5 (a la secció 6.1) i les memòries són accessibles a l'Evidència E.510. 

6.2.5 VALORACIÓ 

El sistema d´avaluació de les assignatures i del TFM segueix les directrius de la memòria de 
verificació i és públic, veure Guia Docent a Evidència E.512 o Evidència E.491. 

La mida relativament petita dels grups a les assignatures permet implementar una avaluació 
continuada de forma natural, amb un seguiment personalitzat de cada un dels estudiants. Les 
qualificacions reflecteixen l´assoliment dels objectius de l´aprenentatge per part de la gran 
majoria dels estudiants. Les qualificacions, però, són variades, demostrant que el sistema 
d´avaluació permet discriminar. 

Les altes qualificacions dels TFM mostren com els futurs titulats han adquirit les competències 
preteses, i estan ben formats amb una introducció a la recerca.  

Caldria, però, millorar el sistema d´avaluació dels TFM per a uniformitzar els criteris d´avaluació 
dels diversos tribunals, i per a discriminar amb més fiabilitat quins treballs mereixen la 
qualificació de matrícula d´honor. Convé implementar un sistema de rúbriques per a l´avaluació 
dels TFM. Aquestes propostes de millora corresponen a la proposta M.439 d'aquest document. 

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

Les taxes previstes per al MAMME a la memòria de verificació eren:  

• Taxa de graduació: 80% 
• Taxa d'abandonament: 10% 
• Taxa d'eficiència: 90% 
• No hi ha cap referència a la taxa de rendiment a la memòria de verificació. 

Les taxes assolides són: 

https://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions/mamme/TFM
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions
http://mamme.masters.upc.edu/en/study-program
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures


Pàgina 56 de 93 
 

 Taxa de rendiment:  

 2010 2011 2012 2013 2014 

MAMME 90.45% 89.46% 85.96% 91.45% 91,98% 

 Comentari: Tot i que no és una taxa declarada a la memòria de verificació, l'afegim a aquesta 
anàlisi perquè creiem que és una dada rellevant. 

 Taxa d'eficiència:  

 2010 2011 2012 2013 2014 

MAMME 100.00% 96.55% 96.97% 96.58% 98,25% 

Comentari: S'assoleix amb escreix  la taxa proposada en tots els anys. 

 Taxa d'abandonament:  

 2010 2011 2012 2013 2014 

MAMME 20.00% 11.76% 12,50% 19.05% 10.53% 

 Comentari: La taxa d'abandonament és clarament el punt feble respecte de la taxa proposada 
a la memòria de verificació. Creiem que vam pecar d'un excés d'optimisme al situar-la en el 
10% ja que no vam tenir en compte els diferents coneixements previs dels estudiants d'entrada. 
Hem posat en marxa accions per redreçar aquesta situació, com una major exigència en els 
alumnes de nou ingrés i la creació de perfils d'especialització (Evidència E.487). Cal remarcar 
que la dada del curs 2014 encara no és definitiva, tot i que esperem que no sigui tan elevada 
com la del curs 2013.  

Taxa de graduació:  

 2010 2011 2012 2013 2014 

MAMME 46.15% 52.94% 62.50% 71,43% 63.16% 

Comentari: La taxa de graduació està molt lluny de la taxa declarada a la memòria de 
verificació. Tanmateix, s'observa un clar comportament a l'alça, més evident en els anys que ja 
hem tingut, en els estudiants nous, graduats en matemàtiques. La taxa de 2014 encara té un 
any per incrementar i estem segurs que serà millor que les altres anteriors, apropant-se ja al 
80% desitjat. Es proposen algunes millores, com ara la millora en la informació del TFM per 
escurçar el temps de realització d'aquest (M.436), els Focus proposals (Evidència E.487) i una 
major restricció en l'admissió de l'alumnat que no té el perfil i els coneixements adequats. 

Per consultar les dades dels quadres, (Evidència E.561) 

 
6.4 Els valors dels indicadors d´inserció laboral són adequats per a les característiques 
de la titulació.  

No es disposa d'enquestes d'inserció laboral per al MAMME. Es disposa, però, de l´enquestes 
realitzada per AQU Catalunya a la promoció 2010 de la Llicenciatura en Matemàtiques, per la 

https://mamme.masters.upc.edu/en/focus-proposals
https://gpaq.upc.edu/acreditacions/mod_proposta.asp?idproposta=436&accio=modificar
https://mamme.masters.upc.edu/en/focus-proposals
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/indicadors-de-qualitat.pdf/view
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qual el cinquè curs es pot considerar equivalent al MAMME. Aquesta enquesta es va realitzar al 
2014, 4 anys després de la finalització dels estudis. (Evidència E.401 o Evidència E.168) per un 
resum. 

La taxa d´ocupació dels titulats 2010 és de més del 92%, el que suposa una taxa 18 punts per 
sobre de la corresponent a la població activa (74% segons dades IDESCAT segon trimestre 
2014, tram d´edat 25-54 anys). Més del 70% troben feina en menys d´un any des de la 
finalització dels estudis, i més del 50% ho fa en menys de 3 mesos. Comparant amb dades de 
promocions anteriors, els valors són similars. Comparant amb els llicenciats en matemàtiques 
de la Universitat de Barcelona (UB), els percentatges són similars, tot i que per la promoció de 
2014 els percentatges són lleugerament millors per la UB. Cal notar, però, que tot i que la UB té 
més estudiants d´entrada que la UPC, el número d´enquestats de la UB és molt menor. 
Aquesta pot ser la raó de les petites diferències en els resultats.  

Quant al sector, destaca com aproximadament el 50% dels titulats tenen ocupacions en recerca 
o docència. El 50% restant es reparteix en diversos sectors, el 100% en funcions qualificades. 
El grau de satisfacció general amb la inserció és bo, amb una valoració de 5.66 en una escala 
1-7. 

En una escala de 1-7 la mitjana de la valoració dels diferents factors per a la seva inserció 
laboral és 5.47 per als coneixements teòrics, 4.70 per als coneixements pràctics, 4.70 per a la 
formació en idiomes, 5.30 per a la formació en l´ús de la informàtica, 5.37 per les habilitats 
socials, 5.20 per la capacitat de gestió i planificació i 5.17 per la capacitat de treball en equip. 
Els valors són molt similars als de l´enquesta a la promoció 2007 a excepció de la informació 
en idiomes per la que ha augmentat la valoració mitjana. D'aquests valors es dedueix que els 
titulats consideren molt important la seva formació tant en coneixements teòrics com pràctics. 

Valorant globalment la satisfacció amb la formació, el 82.5% tornarien a fer la mateixa carrera, i 
el 97.56% tornaria ha estudiar a la UPC. 

En conclusió, les taxes d´inserció laboral, l´adequació de la inserció en relació a la titulació i el 
grau de satisfacció amb l´ocupació i la formació són molt bons, i amb valors similars a 
promocions anteriors. 

 
  

http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/experimentals/Ll_Matematiques.pdf
http://www.upc.edu/portaldades/enquestes/insercio-laboral/enquestes-als-titulats/enquesta-2014/200Enquestesatitulats.xlsx
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Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-UB - 
DGU000001319  
 
6.1 Les activitats de formació són coherents amb els resultats d´aprenentatge pretesos, 
que corresponen al nivell del MECES adequat per a la titulació.  

EL PLA D´ESTUDIS.   

El MESIO UPC-UB (vegeu la seva pàgina web; Evidència E.537) és un màster interuniversitari 
organitzat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de 
Barcelona (UB) i coordinat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME). Els estudiants 
es beneficien de l´experiència conjunta del professorat de la UPC i la UB, avalada per 
investigació de prestigi internacional en els camps de la bioestadística, la bioinformàtica, 
l´econometria, la investigació operativa, l´optimització, l´enginyeria de dades i l´estadística 
industrial. La docència es desenvolupa en castellà i anglès (cada assignatura indica a la seva 
guia docent l´idioma de les classes). 

El MESIO UPC-UB té com objectiu proporcionar als alumnes un coneixement avançat de la 
teoria i els mètodes de l´estadística i la investigació operativa. Els seus titulats han de poder 
aplicar els coneixements adquirits en àrees com la salut, les empreses, la indústria, les 
administracions i els serveis. El màster també ha d´oferir formació en investigació que prepari 
per al doctorat a aquells estudiants que s´hi vulguin adreçar. Per tant, el títol ha de capacitar 
per a l´anàlisi, resolució i tractament informàtic de problemes complexos dels àmbits de 
l´estadística i de la investigació operativa en els camps esmentats. 

El pla d´estudis consta d´un total de 90 crèdits ECTS dividits en tres semestres: 60 ECTS per a 
assignatures i 30 ECTS per al treball de fi de màster (TFM). Els estudiants cursen quatre 
assignatures obligatòries (20 ECTS), dues de les quals són comunes a tots els estudiants i 
dues a l´itinerari a què ha estat assignat l´estudiant. Les vuit assignatures opcionals es poden 
escollir dels àmbits dels negocis i l´estadística social (intensificació EMP), la bioestadística i la 
bioinformàtica (intensificació BIO), o l´optimització i la investigació operativa (intensificació IO). 
S´ofereixen com a optatives assignatures seleccionades d´altres màsters. Vegeu una 
descripció ampliada del pla d'estudis del MESIO UPC-UB a l'Evidència E.538. 

 

Matèries i assignatures. Resultats d´aprenentatge i activitats de formació. 

https://mesioupcub.masters.upc.edu/
https://mesioupcub.masters.upc.edu/ca/Pla/2014MESIOExpandedprogram.pdf
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La Memòria de Verificació (Evidència E.57) especifica (a la seva secció 5.1) els mòduls i les 
matèries MESIO UPC-UB. La memòria de verificació també indica (a la seva secció 3.1) les 
competències i resultats d'aprenentatge que ha d´adquirir l´estudiant per obtenir el títol de 
màster. Les competències estan agrupats en tres blocs: sis d´específics (CE1 fins CE6), vuit de 
genèrics/transversals (CG1 fins CG3 i CT1 fins CT5) i cinc de bàsics (CB6 fins CB10). 

La Taula 6.1.1 de matèries i competències del MESIO UPC-UB detalla quines competències 
són recollits per cadascuna de les matèries. A l´hora de posar en pràctica el pla d´estudis del 
MESIO UPC-UB les matèries es despleguen en assignatures de 5 crèdits cadascuna. La Taula 
6.1.2 de mòduls, matèries i assignatures del MESIO UPC-UB (més avall) especifica les 
assignatures que corresponen a cada matèria. Cada assignatura fa seves les competències de 
la matèria a la qual pertany, mentre que els resultats d´aprenentatge d'una matèria poden 
quedar distribuïts en diferents assignatures. 

https://gpaq.upc.edu/sat/menu_unitat_genweb.asp?unitat=200
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Taula 6.1.1. Matèries i competències del MESIO UPC-UB 
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MÓDULO NOMBRE MÓDULO  
MATERIA NOMBRE MATERIA 

ECTS 
Tipo 1r 

Cuad. 
2n 

Cuad. 
3r 

Cuad. MATERIA 

FOBL 
FORMACIÓN 

OBLIGATORIA COMUN: 
30 ECTS  

FO01 

Software y Herramientas 
de la Estadística y la 
Investigación Operativa 
(2 asignaturas) 

10 OB 5 5   

ITINERARIO 1 

FO05 
Probabilidad y Procesos 
Estocásticos (1 
asignatura). 

5 OB 5     

FO03 Inferencia Estadística 
Avanzada (1 asignatura).  5 OB 5     

ITINERARIO 2 

FO02 
Fundamentos de 
Inferencia Estadística (1 
asignatura) 

5 OB 5     

FO04 Análisis Multivariante (1 
asignatura) 5 OB 5     

FCOM FUNDAMENTOS 
COMUNES: 10 ECTS  

FC01 Matemáticas  (1 
asignatura) 5 OP 5     

FC02 Simulación (1 
asignatura) 5 OP 5     

FEST FUNDAMENTOS DE 
ESTADÍSTICA: 30 ECTS 

FE01 Modelización Aplicada 
(2 asignaturas) 10 OP 5 5   

FE02 Modelización Avanzada 
(3 asignaturas) 15 OP   15   

FE03 
Estadística 
Computacional (1 
asignatura) 

5 OP   5   

FIO 
FUNDAMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA: 20 ECTS 

FI01 
Fundamentos de 
Investigación Operativa 
(2 asignaturas) 

10 OP 10     

FI02 
Modelos y Algoritmos 
Avanzados (2 
asignaturas) 

10 OP   10   

EMP 
ESTADÍSTICA 
EMPRESARIAL Y 
SOCIAL:  40 ECTS  

E01 
Cuantificación y Análisis 
de Riesgos (2 
asignaturas) 

10 OP 5 5   

E02 
Métodos Cuantitativos 
de Gestión (3 
asignaturas) 

15 OP 5 10   

E03 Estadística Económica y 
Social (2 asignaturas) 10 OP 5 5   

E04 Estadística Financiera (1 
asignatura) 5 OP   5   

BIO 
BIOESTADÍSTICA Y 
BIOINFORMÁTICA:  35 
ECTS  

B01 
Temas Avanzados en 
Bioestadística (3 
asignaturas) 

15 OP 5 10   

B02 Bioinformática (2 
asignaturas) 10 OP 5 5   

B03 
Temas Avanzados de 
Epidemiología (2 
asignaturas) 

10 OP 5 5   

IO INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA: 10 ECTS  IO01 

Aplicaciones de la 
Investigación Operativa 
(2 asignaturas) 

10 OP   10   

TFM TRABAJO DE FIN DE 
MÁSTER TFM Trabajo de Fin de Máster 30 OB     30 
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Taula 6.1.2. Mòduls, matèries i assignatures del MESIO UPC-UB  

La memòria de verificació també llista a la seva secció 5.1 les activitats formatives que es duen 
a terme al MESIO UPC-UB: 

• AF1. Exposició de continguts amb participació de l´estudiant (Presencial). 
• AF2. Resolució de problemes con participació de l´estudiant (Presencial). 
• AF3. Sessions pràctiques de laboratori individuals o en equip (Presencial). 
• AF4. Realització d´exercicis i projectes teòrics o pràctics, individuals o cooperatius (No 

Presencial). 
• AF5. Estudi i preparació d´activitats (No Presencial). 
• AF6. Exposició oral per part de l´estudiantat (Presencial). 
• AF7. Tutoria (Presencial). 

Aquestes activitats de formació s’implanten mitjançant les metodologies docents enumerades a 
l´apartat 5.3 de la memòria de verificació del màster: classes expositives participatives, treball 
autònom, treball cooperatiu, tutories i pràctiques de laboratori informàtic. 

Les diferents matèries del MESIO UPC-UB (i dins d´elles, les assignatures que les conformen) 
trien les metodologies docents i les hores dedicades a les diferents activitats de formació de 
manera que puguin assolir les competències i els resultats d´aprenentatge que tenen com a 
objectius. Per tal de mostrar exemples d´aquestes tries s´han triat dues assignatures del 
MESIO UPC-UB: 

• “Inferència Estadística Avançada”, obligatòria (quadrimestre 1) pels estudiants de 
l´Itinerari 1 del màster. És una assignatura eminentment teòrica. És l´única assignatura 
de la matèria del mateix nom. Veure la seva guia docent (Evidència E.527). 

• “Mètodes de Computació Intensiva”, optativa (quadrimestre 2) dins del mòdul 
“Fonaments d´Estadística”. És l´única assignatura de la matèria “Estadística ”. Aquesta 
assignatura té una component pràctica molt important. Veure la seva guia docent 
(Evidència E.531; vegeu també la proposta de millora M.451) 

La Taula 6.1.3 (més avall) llista els resultats de l´aprenentatge específics d´aquestes dues 
assignatures, i també les seves activitats de formació. Com hem dit abans, les competències 
on aquestes assignatures incideixen són les mateixes que a la Taula 6.1.1 es llisten per les 
matèries “Inferència Estadística Avançada” i “Fonaments d´Estadística”, respectivament. La 
Taula 6.1.4 fa una valoració de la rellevància dels resultats d´aprenentatge (competències) en 
aquestes dues assignatures. 

Assignatura Resultats d´aprenentatge Activitats de formació 

Inferència 
Estadística 
Avançada 

Al finalitzar el curs l'estudiant: 
-    coneixerà els diferents 

principis que governen la 
reducció d'un conjunt de dades 
i les diferents filosofies amb 
què es pot plantejar, analitzar i 
resoldre un problema, 

-    coneixerà el principi de 
suficiència i el de 
versemblança i sabrà distingir 
entre ells, 

-    entendrà que la filosofia 
freqüentista i la bayesiana són 
dues formes d'encarar un 
problema, no necessàriament 
contraposades i de vegades 
complementàries, 

-    serà capaç de construir 

-   Sessions de teoria d´1.5 hores a on 
es presenta el material de 
l'assignatura. El professor s'ajuda de 
l'ordinador per anar presentant els 
continguts. S'emfatitzen les idees i els 
conceptes. Es miren amb detall 
aquelles  demostracions que pel seu 
contingut i desenvolupament resulten 
pedagògicament creatives i 
formatives. 

-   Sessions de problemes d´1.5 hores. 
Amb una setmana d'antelació es 
publiquen al campus virtual els 
problemes que es discutiran a la 
següent sessió. Els estudiants han 
d'arribar a classe amb els problemes 
resolts, o com a mínim pensats i 
plantejats. El professor solucionarà 

http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=200604&lang=es
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/jornada-i-d-mesio-upc-ub
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estimadors (puntuals o per 
interval) mitjançant diferents 
metodologies, 

-    sabrà plantejar la funció de 
versemblança en situacions 
diverses i conèixer diferents 
tècniques per maximitzar-la, 

-    estarà familiaritzat amb les 
tècniques modernes de 
remostratge i les veurà com 
una aproximació bé formal o bé 
computacional adient per 
utilitzar en situacions on els 
càlculs directes resulten massa 
complexes o no estan 
disponibles, 

-    haurà adquirit el coneixement 
formal de les propietats dels 
estimadors i de les proves 
d'hipòtesis i podrà escollir la 
millor de les opcions 
inferencials en cada cas. 

els problemes i discutirà amb els 
estudiants els dubtes o d'altres 
solucions. La solució d'aquests 
problemes es penja després de la 
corresponent sessió al campus 
virtual. Al final d'algunes de les 
sessions es proposaran entre 4 i 6 
problemes i exercicis de R. 

-   Laboratoris d'Estadística. A classe 
es mostraran alguns programes en R 
que serviran per il·lustrar conceptes, 
complementar els desenvolupaments 
teòrics mostrant com la computació 
estadística és un important recurs en 
la inferència estadística. 
Posteriorment es plantejaran alguns 
treballs que, en línia amb els 
exposats a classe, permetin reforçar 
els conceptes treballats. 

-   Qüestionaris. Al final de cada tema 
de teoria -a la sessió següent 
d'acabat- es durà a terme un 
qüestionari de resposta múltiple que 
els estudiants hauran de resoldre a 
classe treballant en petits grups 
formats a l'atzar. 

Mètodes de 
Computació 
Intensiva 

Al finalitzar el curs l'estudiant: 
-    Sabrà estudiar mitjançant 

simulació tota mena de 
situacions inferencials i de 
modelització estadística. 

-    Entendrà els fonaments de la 
metodologia bootstrap i saber-
la aplicar a la resolució de 
problemes estadístics diversos. 

-    Coneixerà els principals 
mètodes de construcció 
d'intervals de confiança 
bootstrap. 

-    Entendrà els fonaments dels 
tests de permutacions i adquirir 
les habilitats necessàries per a 
aplicar aquests conceptes en 
diverses situacions d'interès 
pràctic. 

-    Coneixerà i podrà 
implementar algoritmes 
d´optimització especialitzats 
per a l'estimació de paràmetres 
de models estadístics.  

-    Coneixerà el funcionament i 
les propietats teòriques de 
l´algoritme EM per dur a terme 
l´estimació màxim versemblant. 

-    Sabrà representar 
computacionalment un 
exemple tipus de dades 
complexes (dades funcionals) i 
podrà realitzar amb elles 
tasques d´estadística 

Ensenyament presencial. 
L'ensenyament presencial s'estructura 
en sessions teòrico-pràctiques. Un 50% 
de les sessions s'imparteixen en aula 
de teoria dotada de mitjans informàtics i 
de projecció, mentre que l'altre 50% 
tindrà el caràcter de pràctiques dirigides 
o tallers, i s'imparteix en una aula 
d'informàtica.  
-    A les sessions es presenten i 

discuteixen els conceptes teòrics 
acompanyats d'exemples pràctics, 
utilitzant diapositives que prèviament 
es posen a disposició de l'alumne. 

-    L'entorn de treball fonamental de les 
sessions pràctiques és R. També 
s'introduirà altre programari quan es 
consideri adient. 

  

Ensenyament no presencial. Consisteix 
en l'estudi i en la resolució de 
problemes teòrics i pràctics que 
l'alumne ha de lliurar al llarg del curs. 
Concretament, les activitats 
desenvolupades són: 
-    Estudi de materials docents, previ i/o 

posterior a cada sessió presencial. 
-    Anàlisi detallada de diversos 

conjunts de dades (personalitzats, 
específics per cada alumne/a). Es 
procura que cada conjunt de dades 
serveixi com a base d'un cas d'estudi 
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descriptiva i inferencial. de diversos mètodes. 
-    Realització d'exercicis teòrics i 

pràctics sobre els mètodes tractats. 
Els exercicis pràctics requeriran la 
realització de tasques de programació 
en R. 

Taula 6.1.3. Resultats de l´aprenentatge i activitats de formació de 2 assignatures, MESIO UPC-UB.

    Competencias 
INFERENCIA 
ESTADÍSTICA 
AVANZADA 

Básicas CB7 Resolución de 
problemas A 

      
Generales CG1 Transferencia de 

conocimientos B 

  CG2 Identificación de 
métodos A 

      
Transversales CT1 Sostenibilidad y 

compromiso social B 

  CT4 Uso solvente de la 
información A 

      
Específicas CE1 Gestión de la recogida 

de datos M 

  CE4 Selección de métodos A 
  CE6 Uso del software M 

  CE9 Implementación de 
algoritmos M 

        

    Competencias ESTADÍSTICA 
COMPUTACIONAL 

Básicas CB6 Originalidad A 

  CB9 Comunicación en 
público B 

      
Generales CG1 Transferencia de 

conocimientos A 

  CG3 Ética profesional B 
      
Transversales CT2 Emprendimiento e 

innovación B 

      
Específicas CE2 Conocimiento de un 

ámbito de aplicación M 

  CE4 Selección de métodos A 
  CE6 Uso del software A 

  CE8 Discusión de la validez 
de los modelos A 

  CE9 Implementación de 
algoritmos A 
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Taula 6.1.4. Valoració de la rellevància dels resultats d´aprenentatge (competències) en les assignatures de la mostra 
(A: Alta, M: Mitja, B: Baixa). 

 Treball Fi de Màster (TFM). Resultats d´aprenentatge i activitats de formació. 

Segons es recull a la memòria de verificació, els resultats d'aprenentatge esperats del TFM són 
els del conjunt de matèries prèvies desenvolupades per l'alumne en el màster. Mitjançant el 
TFM, l'estudiant ha d'integrar i aplicar -amb criteri creatiu i innovador- les competències 
adquirides al llarg del màster, incorporant a més algunes noves relacionades específicament 
amb el TFM i ha de ser capaç també de donar solució eficient als problemes que derivin del 
propi TFM. El TFM constitueix una de les activitats clau del màster, atès que mostra el nivell de 
formació adquirit en els estudis cursats, i resulta crucial perquè l'estudiant compleixi amb un 
bon nombre de competències bàsiques. 

El desenvolupament del Treball de Fi de Màster no va associat a activitats presencials a l'aula. 
El treball, com queda recollit a la memòria de verificació, ha de començar amb la selecció i 
delimitació d'un problema o qüestió rellevant per estudiar (de caràcter teòric, aplicat o amb la 
doble característica), i ha de presentar de manera sistemàtica i concisa els antecedents i les 
anàlisis anteriors. En el treball es seleccionaran i s'utilitzaran els instruments adequats per a 
l'anàlisi i s'han d'extreure els resultats i les conclusions corresponents. 

Segons la memòria de verificació, el TFM ha d'incloure una revisió de la literatura sobre el tema 
(estat de l'art); una investigació, innovació o aplicació sobre un tema de rellevància en l'àmbit 
de l'estadística i/o la investigació operativa; un desenvolupament teòric-conceptual o de 
caràcter més aplicat; unes conclusions que sintetitzen l'aportació del treball; i un llistat de 
referències amb una selecció de la literatura més rellevant. 

Per la naturalesa i rellevància del TFM, les activitats formatives i metodologies docents 
difereixen de les de la resta de les matèries donant-los un caràcter únic. S'entén que el treball 
autònom (AF5, vegeu la memòria de verificació) amb la corresponent tutela (AF7, vegeu la 
memòria de verificació) són les activitats formatives essencials d'un TFM. D'altra banda el 
treball escrit, la recerca d'informació i l'elaboració d'un projecte formen part de la Metodologia 
docent i s'engloba en MD3 i MD5 de (vegeu la memòria de verificació). 

Els temes dels TFM del MESIO UPC-UB s´agrupen de forma natural al voltant dels 3 àmbits 
d´intensificació del màster: els negocis i l´estadística social (àmbit EMP), la bioestadística i la 
bioinformàtica (àmbit BIO), o l´optimització i la investigació operativa (àmbit IO). Això és degut a 
que aquest són els àmbit d´interès i especialització dels professors del màster, que són els 
directors de la gran majoria dels TFM del màster. 

Com a exemple dels temes tractats als TFM del MESIO UPC-UB, llistem a la Taula 6.1.5 (més 
avall) els TFM defensats durant el curs 2014-2015, classificats per àmbits de intensificació. A 
aquesta taula també queda reflectit l´idioma en que va estar escrita la memòria del TFM 
(anglès, castellà o català), que normalment coincideix amb l´idioma en que es fa la defensa, i si 
el TFM es va desenvolupar al si d´una empresa (modalitat B). Per altra banda s'han seleccionat 
4 TFMs per a la mostra d'execucions, com a exemple de treballs avaluats amb 10(M.H), 
Excel·lent (9) i Notable (8 i 8,5). Els treballs seleccionats estan marcats amb un asterisc a la 
Taula 6.1.5 i les memòries són accessibles a l'Evidència E.510. 

 

 Títol TFM Idioma 
memòria 

Intensificació 
MESIO UPC-
UB 

Modalitat  
A: 
Acadèmic 
B: Empresa 

A meta-analysis estimating initial-final correlation in 
randomized clinical trials (RCTs) and a simulation 
study evaluating the performance of statistical 
methods in RCTs with repeated measures  

eng BIO A 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions
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Analytical and graphical goodness-of-fit methods for 
parametric survival models with right-censored data eng BIO A 

Building and validating biomarkers. Comparison of 
methods and application to prostate cancer eng BIO B 

Estudi de l'adherència terapèutica a fàrmacs en 
pacients amb cardiopatia isquèmica* eng BIO A 

Estudio de la mortalidad registrada en granja 
mediante modelos de series temporales como 
componentes de vigilancia sindrómica en el ganado 
bovino. 

cas BIO B 

La distribució de Poisson extesa mitjançant la 
transformació Marshall-Olkin* cat BIO A 

Modelització de la prevalença a llarg plaç del 
cáncer de coll d'úter a Catalunya cas BIO B 

Models per a temps de supervivència discrets* cat BIO A 

Qualitat del procés editorial en una revista 
biomèdica cat BIO A 

Tobacco Consumption and Governmental Tobacco 
Control in Europe cas BIO A 

Anàlisi de la integració de les metodologies Lean i 
Sis Sigma eng EMP A 

Aplicación de técnicas de aprendizaje máquina 
para el reconocimiento de regiones de interés en 
imágenes 

eng EMP A 

Estudi de la volatilitat en sèries temporals cat EMP A 

Funciones de distorsión en la cuantificación del 
riesgo de pérdida cas EMP A 

Modelització estadística de dades recollides al 
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la 
Garrotxa 

cas EMP A 

Self-Service BI tools Evaluation* eng EMP B 

Técnicas basadas en distancias en la predicción de 
los resultados pe partidas de ajedrez eng EMP A 

Unit-length vector analysis (UVA) eng EMP A 

Wind trubines prevenitve maintenance system 
based on a problem early warning model eng EMP B 

Integración de un Modelo S&OP con un Modelo 
ALM cas IO B 

Kernel methods for forecasting financial time series eng IO A 

Taula 6.1.5. TFM defensats al curs 2014-2015 al MESIO UPC-UB. 
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Valoració final 

El pla d´estudis del MESIO UPC-UB segueix les directrius marcades a la memòria de 
verificació. Els continguts de les assignatures consten a les seves guies docents, on també 
s´especifica les activitats formatives i la metodologia docent emprades a cada assignatura. 
Continguts, activitats formatives i metodologies docents estan encaminades a obtenir els 
resultats d´aprenentatge que la memòria de verificació establia pel MESIO UPC-UB. 

El nombre d´alumnes que comencen cada curs (entre 35 i 40) permet oferir un gran ventall 
d´assignatures (35, 2 de les quals són obligatòries per a tots, i 4 més ho són només pels 
alumnes d´un itinerari o l'altre, 2 i 2, mentre que la resta són optatives) i mantenir un nombre 
important d´estudiants matriculats a les assignatures optatives (la matrícula d´alumnes de 
mobilitat contribueix a aquest fet): amb dades del curs 2014-2015, només una assignatura amb 
menys de 5 alumnes (l´assignatura de “Matemàtiques”, que és instrumental per a alumnes 
provinents de titulacions poc quantitatives i que és necessària al màster precisament per 
atendre a aquests alumnes), 7 entre 5 i 9 alumnes (assignatures molt especialitzades), 19 entre 
10 i 19 alumnes i 8 amb 20 o més alumnes matriculats (les que són obligatòries per alguns 
estudiants i dues assignatures optatives de fonaments estadístics: “Sèries temporals” i “Anàlisi 
Bayesiana”). De fet l´assignatura amb més matrícula, “Computació en Estadística i en 
Optimització” (45 alumnes el curs 2014-2015), es va desdoblar en dos grups per poder atendre 
els estudiants d´una manera més propera, com requereix una assignatura eminentment 
pràctica com aquesta. 

El MESIO UPC-UB té també un caràcter d´iniciació a la recerca (com es recull a la memòria de 
verificació) i de fet aquest objectiu d´aprenentatge també s´està cobrint (amb les assignatures 
més teòriques, amb les assignatures d'especialització que apropen els estudiants als temes de 
recerca del professorat i amb el TFM, que en molts casos és un primer pas cap a la recerca), 
donat que aquest màster és la principal porta d´entrada al Doctorat d´Estadística i Investigació 
Operativa de la UPC. Cal dir que a molts estudiants que sol·liciten l´admissió a aquest 
programa de doctorat se´ls recomana que, abans de ser admesos, cursin el MESIO UPC-UB. 

Finalment, com a conseqüència de tot el que s'ha exposat es segueix que el nivell del MESIO 
UPC-UB correspon al nivell de Segon Cicle del MECES, similar al nivell del que fa uns anys era 
el de la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques. 

 
6.2 El sistema d´avaluació permet una certificació fiable dels resultats d´aprenentatge 
pretesos i és públic.  

El sistema d´avaluació a la memòria de verificació 

La memòria de verificació del MESIO UPC-UB recull els següents sistemes d´avaluació: 

• EV1. Participació a classe. 
• EV2. Lliurament d´exercicis i/o pràctiques. 
• EV3. Lliurament de treballs cooperatius. 
• EV4. Examen parcial. 
• EV5. Examen final. 
• EV6. Presentació i defensa oral del TFM. 

Els 5 primers són els que, amb més o menys pes, fan servir les diferents assignatures del pla 
d´estudis. Per la seva banda, el TFM s´avalua amb el EV6. La taula 6.2.1 mostra com les 
distintes competències són avaluades mitjançant els diferents sistemes d’avaluació (presents a 
les assignatures i al TFM).  
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Taula 6.2.1 Competències i sistemes d’avaluació. 

Assignatures: Sistema d´avaluació 

Els sistemes d´avaluació de totes les assignatures són públics i poden ser consultats a les 
guies docents d´aquestes, al web de l'FME (Evidència  E.491). Aquests sistemes d´avaluació 
són coherents amb els sistemes d´avaluació que per a les matèries es van indicar a la memòria 
de verificació. Com a exemples d´aquests criteris detallem ara els que fan servir les dues 
assignatures triades com a mostra de totes les del màster. 

• Inferència Estadística Avançada. Cada tema s'avalua mitjançant un lliurament 
individual de problemes i un lliurament de pràctiques amb R (PRA) i un qüestionari (Q) 
tipus test que es discuteix en grups petits a l'hora de classe. L´examen final (EF) 
consisteix en la resolució de problemes. L'alumne pot dur les taules i un formulari. La 
nota final de l'assignatura (N) s'obté a partir de les notes dels exercicis, dels 
qüestionaris i la nota de l'examen final (EF) segons l'expressió: N=max(EF, 0.3*PRA+ 
0.2*Q + 0.5*EF). 

• Mètodes d Computació Intensiva. L'avaluació de l'alumnat es realitzarà en funció 
d´exercicis realitzats i lliurats durant el curs (50%) i un examen pràctic sobre els 
conceptes teòrics treballats durant el curs (50%). 

TFM: Sistema d´avaluació. 

El TFM és avaluat per un tribunal, format per 4 professors amb reconeguda experiència 
investigadora i/o professional, sobre la base de (A) treball realitzat, (B) la memòria del treball 
i  (C) i l'exposició i defensa davant del tribunal, tenint en consideració els punts que la memòria 
de verificació detalla: 

-        A. TREBALL REALITZAT 

o   A1. Proposta 

  Justificació / motivació / claredat d'objectius de la proposta. 

  Originalitat / interès / dificultat. 

o   A2. Plantejament 

  Descripció del problema / antecedents. 

  Recollida / depuració / tractament de les dades, si és el cas. 

o   A3. Metodologia de l'Estadística i de la Investigació operativa 

 EV1. Participació 
a classe.

 EV2. Ll iurament 
d´exercicis i/o 
pràctiques.

 EV3. Ll iurament 
de treballs 
cooperatius.

 EV4. Examen 
parcial.

 EV5. Examen 
final.

 EV6. Presentació 
i  defensa oral del 
TFM.

Básicas CB6 Originalidad x x x x
CB7 Resolución de problemas x x x x
CB8 Integración de conocimientos x x x x x
CB9 Comunicación en público x x x
CB10 Aprendizaje autónomo x x x

Generales CG1 Transferencia de conocimientos x x x
CG2 Identificación de métodos x x x x x x
CG3 Ética profesional x x x

Transversales CT1 Sostenibil idad y compromiso social x x
CT2 Emprendimiento e innovación x x x x
CT3 Trabajo en equipo x
CT4 Uso solvente de la información x x x
CT5 Tercera lengua x x x x

Específicas CE1 Gestión de la recogida de datos x x x x x
CE2 Conocimiento de un ámbito de aplicación x x x x x
CE3 Modelización x x x x x
CE4 Selección de métodos x x x x x x
CE5 Toma de decisiones x x x x x
CE6 Uso del software x x x x x
CE7 Investigación x x x
CE8 Discusión de la validez de los modelos x x x x x x
CE9 Implementación de algoritmos x x x x x

http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures
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  Ús apropiat del que s'ha après en el màster. 

  Anàlisi correcta dels resultats. 

  Si és pertinent: 

        Aprenentatge i correcta aplicació d'eines metodològiques addicionals 

        Creació de noves eines metodològiques 

        Transferència de resultats 

o   A4. Conclusions i línies de millora 

  Valoració del grau d'assoliment dels objectius. 

  Adequació de les conclusions. 

  Propostes d'ampliació o millora, si escau. 

  Relació amb un futur doctorat, si escau. 

-        B. MEMÒRIA DEL TREBALL (Valoració dels aspectes formals) 

o   B1. Estructura de la memòria 

  Inclou índex, objectius, metodologia, conclusions, resultats i bibliografia. 

o   B2. Redacció i estil 

  Claredat dels arguments usats. 

  Correcció lingüística i ús adequat del lèxic. 

  Redacció de la memòria en anglès (valorar positivament per a estudiants de parla no 
anglesa). 

  Qualitat de figures i taules i nombre adequat. 

-        C. EXPOSICIÓ I DEFENSA 

o   C1. Exposició oral 

  Organització i equilibri en l'exposició, gestió del temps. 

  Claredat expositiva. 

  Material de suport utilitzat. 

o   C2. Defensa 

  Explicació i justificació tècnica. 

  Rigor en les respostes. 
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  L'estudiant demostra seguretat i domini del tema. 

  

El TFM també pot realitzar-se en una empresa o institució en forma de pràctiques externes i 
mitjançant la signatura d'un Conveni de Cooperació Educativa. El contingut de la memòria ha 
de cenyir igualment a la descripció anterior. 

Aquests criteris de valoració (rúbrica) són públics i els estudiants els poden consultar al web del 
MESIO UPC-UB (Evidència E.554). 

Cada curs acadèmic s'anomenen tres tribunals ÚNICS, un per cada especialitat (EMP, BIO, 
IO), que avaluaran les tres convocatòries de l'any. Cada tribunal estarà compost per 4 persones 
i dos suplents: 

• Un professor amb reconeguda experiència professional i de recerca anomenat per 
l'ORGMEIO i que actuarà de President. El seu vot serà de qualitat en cas d'empat entre 
els membres del tribunal a l'hora de prendre una decisió. 

• Dos professors (preferentment un de cada universitat) anomenats pels grups de 
recerca vinculats a cada una de les especialitats 

• Una persona externa a la UPC i a la UB anomenada per l'ORGMEIO. 
• Un suplent serà de la UPC o de la UB i un altre extern a la UPC i a la UB. 

Hi ha un tribunal de Matrícules d´Honor (MH), composat pels coordinadors/es UPC i UB del 
màster, i pels presidents/es dels 3 tribunals. Aquest tribunal decideix quins treballs obtenen 
MH, entre aquells que els 3 tribunals han considerat que es podrien merèixer aquesta 
qualificació. 

Hi ha tres períodes de defenses de TFM al llarg de l´any: gener (convocatòria ordinària Q1), 
juny (convocatòria ordinària Q2 i extraordinària Q1) i octubre (convocatòria extraordinària Q2). 

La Taula 6.2.2 mostra la distribució de qualificacions dels TFM del MESIO UPC-UB llegits 
durant els darrers 3 cursos. A aquestes dades també estan inclosos els TFM de les titulacions 
de màster de les quals el MESIO UPC-UB és hereu, donat que els tribunals eren comuns per a 
totes aquestes titulacions. 

  5.00 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 Total 

2012-2013 1 1 0 3 2 3 1 2 2 8 (7 
MH) 23 

2013-2014 1 0 2 1 3 5 6 12 10 (3 
MH) 

7 (7 
MH) 47 

2014-2015 2 0 0 4 0 4 5 11 7 5 (4 
MH) 38 

Taula 6.2.2. Distribució de qualificacions dels TFM del MESIO UPC-UB. 

 

En general les qualificacions dels TFM són altes, fet que reflecteix l´alta qualitat dels treballs 
presentats i és mostra de la satisfactòria formació rebuda pels estudiants que acaben el MESIO 
UPC-UB. 

Conclusions. 

Els sistemes d´avaluació tant de les assignatures com del TFM del MESIO UPC-UB és 
coherent amb el que la memòria de verificació establia i es troba públicament a l´abast de tots 

https://mesioupcub.masters.upc.edu/ca/shared/criteris-davaluacio-tfm
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els estudiants. A més a més aquests sistemes, juntament amb les activitats formatives, 
asseguren que s´assoleixen els resultats d´aprenentatge objectius del MESIO UPC-UB. 

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

Pel que fa al MESIO UPC-UB, atès que tan sols porta dos anys de funcionament i és un màster 
de 90 ECTS, encara no es disposa de la majoria de taxes declarades a la memòria de 
verificació. recordem que aquestes eren: 

Taxa de graduació: 80% 

Taxa d'abandonament: 15% 

Taxa d'eficiència: 90% 

 Tampoc es pot comparar amb les taxes dels màsters que el precedien (MEIO i MIEIO) atès 
que el MESIO UPC-UB és molt diferent tant pel que fa al nombre de crèdits (90 versus 120) 
com pel que fa a l'estructura. Les dades de les quals disposem en aquests moments són: 

Taxa de graduació. Per a alumnes entrats l'any 2013 és actualment del 32%; però encara tenen 
un curs acadèmic més per graduar-se. L'últim curs del qual es disposen dades dels màsters 
anteriors és la cohort d'entrada del 2011 (la del 2012 es va passar al nou pla d'estudis), essent 
la seva taxa de graduació del 60%. La idea del nou màster de 90 crèdits és augmentar aquesta 
taxa de graduació. Tanmateix, aquest màster té molts estudiants a temps parcial (professionals 
que treballen i estudien a temps parcial). És per això que la taxa de graduació no assoleix el 
80% declarat a la memòria de verificació. 

Taxa d'abandonament: actualment és del 15,28%, però tampoc és una dada definitiva per a la 
cohort d'entrada de 2013. Pel que fa al MIEIO (predecessor del MESIO UPC-UB) les taxes dels 
darrers dos anys calculables eren 12,12% i 8,57% respectivament i, per tant, inferior a la taxa 
verificada. 

Taxa d'eficiència: Per als titulats el curs 2014 és del 96,43%. Cal reconèixer que aquesta dada 
pot ser inferior en anys posteriors ja que els estudiants que han acabat en el curs 2014 han 
repetit poques assignatures ja que han acabat molts d'ells en el temps previst. Tanmateix no 
preveiem que baixi del 90% previst ja que l'històric del MIEIO sempre ha estat per sobre del 
93%. 

Taxa de rendiment: Tot i que no és una taxa declarada a la memòria de verificació, ha estat del 
86,97% el curs 2013, i del 81,03% el curs 2014. Com veiem són taxes prou bones, per sobre 
del 80%, com ja venia essent així en el MIEIO. (Evidència E.561) 

 
6.4 Els valors dels indicadors d´inserció laboral són adequats per a les característiques 
de la titulació.  

No es disposa d'enquestes d'inserció laboral pel MESIO UPC-UB. Es disposa, però, de 
l´enquestes realitzada per AQU Catalunya a la promoció 2010 de la Llicenciatura en Ciències i 
Tècniques Estadístiques (LCTE), titulació de segon cicle que es pot considerar equivalent al 
MESIO UPC-UB. Aquesta enquesta es va realitzar al 2014, 4 anys després de la finalització 
dels estudis. Els resultats per a la LCTE (Evidència E.541) s´han de prendre amb cura doncs la 
població era només de 17 antics estudiants i la mostra va incloure a 13 (9 dones, 4 homes) 
d'ells. 

La taxa d´ocupació dels titulats 2010 és de més del 92%: treballen 12 dels 13 enquestats, i tots 
ells o bé treballaven abans d´acabar la carrera (9) o bé han trobat feina en menys de 6 mesos 

http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/indicadors-de-qualitat.pdf/view
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/experimentals/Ll_Ciencies_i_Tecniques_Estadistiques.pdf
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des de que la van acabar (4). Pel que fa al sector d´ocupació, aproximadament la meitat dels 
enquestats treballen al sector públic i l´altra meitat al privat (7 i 6 respostes, respectivament). 
Els àmbits de feina més freqüents són l´educació i la recerca (6 respostes) i la sanitat (3 
respostes).     

El grau de satisfacció general amb la inserció és bo, amb una valoració de 5,42 en una escala 
1-7. Valorant globalment la satisfacció amb la formació, 11 dels 13 tornarien a fer la mateixa 
carrera, i 12 dels 13 tornaria a estudiar a la UPC. En conclusió, les taxes d'inserció laboral, 
l'adequació de la inserció en relació a la titulació i el grau de satisfacció amb l'ocupació i la 
formació són molt bons. 

Altres indicadors d'inserció laboral els podem trobar a les experiències d'antics estudiants dels 
màsters (MEIO i MIEIO) que van precedir al MESIO UPC-UB. A la pàgina web del MESIO 
UPC-UB (Evidència E.537) hi ha una apartat que recull aquestes experiències per a 15 ex-
alumnes (Evidència E.539). Hi ha 10 d'aquests 15 que estan fent el doctorat o bé ja l'han 
acabat, alguns dels quals l'han compaginat amb una feina com estadístics o investigadors 
operatius. Entre aquests 15 perfils, n'hi ha 12 la feina dels quals està lligada a la recerca, i en 9 
casos està relacionada amb el camp de la biomedicina.  

 
 
 

DIMENSIÓ ADDICIONAL: DESENVOLUPAMENT I INSERCIÓ 
PROFESSIONALS 
 
1. El programa formatiu té una orientació cap a la realitat professional del seu àmbit, 
preveu pràctiques professionalitzadores i part del seu professorat té experiència laboral 
en l´àmbit de la titulació.  

Les pràctiques externes són optatives en el pla d'estudis del GM, i atorgant 12 crèdits ECTS en 
el cas de realitzar-se satisfactòriament. Atès que es realitzen en el quart curs (curs de les 
matèries optatives segons el pla d'estudis), representen el 20% d'aquest curs (12 de 60 ECTS). 
Atès que el nombre de crèdits optatius és de 36, les pràctiques externes representen, si es 
realitzen, el 33% dels crèdits optatius. Les pràctiques externes s'avaluen mitjançant un tutor 
acadèmic assignat pel cap d'estudis. El tutor acadèmic és un professor de la UPC 
(preferiblement que imparteixi classes a l'FME) expert en el tema de les pràctiques. 

Les pràctiques s'avaluen a partir del seguiment que fa el tutor acadèmic, i dels informes que 
emeten l'estudiant i el tutor del centre on es realitzen les pràctiques. Tant l'estudiant com el 
tutor de l'empresa han d'emetre un informe intermedi i un informe final. En aquests 
informes (Evidència E.567) es valora totes les tasques que ha realitzat l'estudiant i el nombre 
d'hores que ha dedicat a cada tasca. El tutor de l'empresa ha de valorar fins a 13 ítem diferents, 
la majoria dels quals són competències de l'estudiant. També hi pot afegir comentaris i 
observacions addicionals. El tutor acadèmic valora la feina feta per l'estudiant a partir dels 
informes i del seguiment que ha anat fent de l'estudiant, 

L'assignació de les pràctiques es realitza mitjançant el següent procediment: Tota empresa 
interessada a oferir pràctiques a estudiants de l'FME posa un anunci a la borsa de treball de 
l'FME (Evidència E.526). L'estudiant interessat es posa en contacte amb l'empresa i sol·licita a 
l'FME l'assignació d'aquestes pràctiques mitjançant un conveni de cooperació educativa (CCE). 
El cap d'estudis llegeix la proposta formativa de l'empresa i decideix el caràcter curricular o 
extracurricular de les pràctiques, i assigna un tutor acadèmic que serà el responsable de fer-ne 
el seguiment i qualificar-les. 

En el mateix informe del tutor, tant l'empresa com l'estudiant valora la satisfacció de les 
pràctiques, essent aquesta valoració molt alta en tots els casos. 

https://mesioupcub.masters.upc.edu/
https://mesioupcub.masters.upc.edu/ca/experiencies-dexalumnes
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques-en-empreses-convenis-de-cooperacio-educativa/documentacio
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/ofertes
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El nombre d'estudiants titulats en el darrer curs acadèmic (2014-2015) ha estat de 48, 12 dels 
quals han realitzat pràctiques en una empresa; és a dir, el 25% dels titulats han realitzat 
pràctiques. Creiem que és una xifra bona atès que no són obligatòries, i tot i que no disposem 
de moltes dades per al GM encara, el nombre d'estudiants que realitzen pràctiques externes ha 
anat augmentant. A l'antiga llicenciatura de matemàtiques no eren gaire comunes (de fet 
només atorgaven crèdits de lliure elecció i no s'avaluaven). En les tres promocions graduades 
fins ara, el percentatge d'estudiants que han realitzat pràctiques externes ha estat de 0% (curs 
2012-2013), 23,53% (curs 2013-2014) i 25% (curs 2014-2015). 

Pel que fa a la satisfacció amb la formació per a l'ocupabilitat, les dades de les que disposem 
d'AQU Catalunya són de titulats de l'any 2010 i, per tant, no són del GM sinó de l'antiga 
Llicenciatura en Matemàtiques (Evidència E.401). Segons aquestes dades, els factors més 
rellevants per a la contractació d'un matemàtic per part de les empreses eren la formació 
teòrica (5,42 sobre 7) i la formació en l'ús de la informàtica (5,17 sobre 7). Cal tenir en compte 
que un aspecte fonamental que es valora dels titulats en matemàtiques a l'FME és la seva 
formació interdisciplinar. No són especialistes en un camp concret sinó que són capaços de 
resoldre diferents problemes en diferents contextos. La formació global està valorada en  5,57 
sobre 7. 

Per als estudiants, la característica més important que valoren en la seva formació és la 
resolució de problemes, amb un destacable 6,39 sobre 7. 

Finalment, el 82,43% dels titulats repetirien els mateixos estudis i, més remarcablement, el 
93,33% ho faria a la mateixa universitat. 

A banda de l'enquesta d'inserció laboral de l'AQU, l'FME va fer la seva pròpia enquesta a 
titulats l'any 2010, (Evidència E.168) 

Addicionalment, l'FME disposa d'informació actualitzada a febrer de 2014 dels estudiants 
titulats fins l'any 2013 amb les seves dades laborals. (Evidència E.557) 

 

 2. La institució desenvolupa programes que ajuden a l´assoliment de competències 
professionals i afavoreixen la inserció laboral.  

L'FME organitza al llarg de l'any diverses activitats per afavorir la inserció laboral dels seus 
estudiants. 

Jornades FME-Món Laboral (Evidència E.534). S'hi programen xerrades, sessions d'orientació 
professional i la jornada FME- Empresa i la Jornada MESIO I+D (antiga Jornada Met-MEIO), 
una oportunitat per conèixer de prop possibles ofertes d'empreses. Aquestes jornades es 
componen de les següents activitats: 

1. Sessió d'orientació professional adreçada a l'estudiantat a càrrec d'UPC Alumni. 

2. Xerrades d'orientació laboral: Titulats i titulades de l'FME parlen de la pròpia experiència 
laboral. 

3. Jornada FME-Empresa. Diferents empreses vénen a l'FME el mateix dia a presentar la seva 
oferta i recollir currículums dels estudiants. El darrer any hi van participar 14 empreses. El 
nombre d'ofertes de treball presentades per les empreses supera sempre amb escreix el 
nombre de titulats. 

4. Jornades I+D MESIO UPC-UB: les empreses i les entitats donen a conèixer els seus propis 
projectes d´I+D als nostres estudiants del Màster Interuniversitari d´Estadística i Investigació 
Operativa UPC-UB (MESIO UPC-UB) i oferir-los la possibilitat de participar en ells mitjançant 
un treball final de màster (TFM). La sessió consisteix en una breu presentació de cada projecte 

http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/experimentals/Ll_Matematiques.pdf
http://www.upc.edu/portaldades/enquestes/insercio-laboral/enquestes-als-titulats/enquesta-2014/200Enquestesatitulats.xlsx
http://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/sortides-professionals-matematics
https://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/Jornades-fme-mon-laboral
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i en l'exposició de pòsters sobre els projectes presentats. 6 empreses i institucions van oferir 
els seus projectes el darrer any. 

La gestió de la relació amb les empreses es realitza a partir del Vicedegà a qui se li assigna 
aquestes competències (des del curs 2015-2016 el Vicedegà de Postgrau en Estadística, 
Pedro Delicado) i del personal de secretaria (una persona dedicada parcialment a aquest tema, 
l'encarregada de Relacions Laborals, en l'actualitat Ani Tarroja). 

L'FME té una borsa de treball (Evidència E.526) on les empreses pengen les seves ofertes. És 
una borsa de treball força activa pel volum d'estudiants de l'FME. Per posar un exemple, en el 
darrer mes natural (13 octubre a 13 novembre) s'hi han introduït 10 ofertes de treball. Les 
ofertes poden penjar les seves ofertes directament al web de l'FME, procediment que està 
explicat allà mateix. També els informa per e-mail o telefònicament el personal de Relacions 
Laborals de l'FME. 

 
3. La titulació presenta indicadors d´inserció laboral dels seus graduats adequats al 
sector productiu i a la situació econòmica del moment.  

Segons la darrera enquesta de l'AQU (Evidència E.401) sobre Llicenciats en Matemàtiques per 
l'FME (encara no hi havia dades sobre el GM), l'atur entre aquest col·lectiu era inferior al 5%, 
ben lluny de l'atur per sobre del 20% que, segons l'enquesta de l'EPA, hi ha  a l'estat espanyol. 
Aquesta taxa d'atur està per sota de la taxa d'atur estructural i sovint és degut a canvis de feina. 
De fet, segons les nostres dades (Evidència E.557) on hi consten el 91% dels titulats fins a 
febrer de 2014, l'atur és inexistent. Els sectors on treballen són: 

48% treballen en empreses. Els sectors que contracten més matemàtics a l'FME són: Banca i 
finances (26,5%), consultoria (15,8%) , informàtica (15%), serveis, indústria, enginyeria, 
assegurances, sector biosanitàri, etc. 
Entre moltes altres empreses, tenim titulats treballant a: La Caixa, Banco Santander, Banc de 
Sabadell, Catalunya Caixa, GE Money Bank, Banesto, Societé Generale, Credit suisse, 
Citibank, Goldman Sachs, Lloyds Bank, European Central Bank, ABN-AMRO, Everis, Deloitte, 
Accenture, McKinsey, Capgemini, The Boston Consulting Group, Oliver Wyman, Google, 
Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Cisco Systems, Bombardier, Indo, Vueling, Maths for More, 
Nestlé, Solvay, Grifols, Privalia, Almirall, Indra, Catalana Occidente, Endesa, IKEA, Allianz, 
Bayer, Intelligent Pharma, Novartis, Idibell, Dassault Systems, Sener, SEAT, Atrapalo, Kantar 
Media, France Telecom, Gemalto, Gestamp, T-Systems, etc. 

31% fan recerca i docència universitària. Un percentatge important de titulats de la Facultat 
opta per fer el doctorat i per dedicar-se a la recerca, bé sigui investigant en matemàtiques o en 
altres camps on és molt útil dominar-les (Informàtica i noves tecnologies, enginyeria, física, 
biociències, etc.). La situació actual d'aquest col·lectiu és: un 15,3% són professors 
d'universitat, majoritàriament a la UPC però també a la UdG, UdLL, URV, Liubliana, Berlin, 
Luxemburg, Purdue, New York, New Hampshire i Tokio; un 44,3% són investigadors que 
treballen en universitats o centres de recerca, majoritàriament a l'estranger: Yale, Oxford, 
Cambridge, Tilburg, París, Limoges, Bielefeld, Maryland, Texas, Max-Planck-Institut de Bonn, 
Hannover, Berlin, Berkeley, Zurich, Howard Hughes Medical Institute, etc. La resta estan fent el 
doctorat. 

 14,5% són professors d'ensenyament secundari. Majoritàriament treballant en instituts 
d'ensenyament secundari públics, però també en escoles concertades i privades. Aquesta és 
una sortida professional molt adequada per als titulats en matemàtiques. Tot i que fins als anys 
80 va ser segurament la més important, la forta pressió de la demanda de matemàtics per part 
d'empreses de tots els àmbits fa que el nombre de titulats que opten per aquesta sortida hagi 
baixat molt. Com a conseqüència d'això, actualment els professors de secundària amb la 
carrera de matemàtiques van molt buscats per part dels centres d'ensenyament. 

 Del 6,5% restant, la majoria segueixen amb la seva formació universitària de nivell no doctoral 
(màsters, postgraus i/o altres carreres universitàries) i alguns tenen ocupacions no directament 

http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/ofertes
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/experimentals/Ll_Matematiques.pdf
http://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/sortides-professionals-matematics
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relacionades amb la seva formació matemàtica: teatre, música, activitats de cooperació i ajuda 
al tercer món, diplomàcia, comerç, administració de finques, etc. 

Pel que fa a l'estabilitat laboral, el 62,5% dels enquestats per l'AQU continuen a la seva primera 
feina. El 93% té jornada a temps complet i un 40% té contracte estable. Addicionalment, més 
de 2/3 dels qui tenen contracte temporal és amb un contracte de més d'un any. 

Pel que fa al sou, més del 40% cobrava més de 24.000€ anuals. 

Pel que fa a les funcions pròpies de caràcter universitari, més del 88% treballava en una feina 
que requeria aquest nivell. De fet, un 67% treballava en una feina on feia  funcions pròpies del 
títol obtingut. 
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4. Pla de Millora 

 

Valoració global del pla de millora 

 GRAU EN MATEMÀTIQUES 

En el 4t Informe de Seguiment de la Titulació (IST) (Evidència E.58) hi ha llistades diverses 
propostes de millora a partir dels anteriors seguiments. Algunes s'han tancat al 4t informe de 
seguiment. Les que no es van tancar llavors es llisten a continuació valorant  la situació en la 
que es troben actualment:  

•          Codi 1.2/2010. Proposem avançar en els processos del Sistema de Garantia 
Intern de la Qualitat (SGIQ) que garanteixen la validesa i actualització de la informació 
pública. Valoració i estat actual: Els processos del SGIQ estan definits. El 8 d'octubre 
de 2013 el Consell de Govern de la UPC va aprovar el nou reglament de l´FME 
(Evidència E.165) on es fa constar que l'únic òrgan col·legiat és la Junta, deixant 
d'existir la Comissió Permanent. Resta pendent actualitzar el SGIQ a aquest canvi 
normatiu (vegeu proposta de millora M443). 

•          Codi 2.4/2010. Ajust del càlcul dels indicadors. Valoració i estat actual: Els 
sistema actual de calcular els indicadors per part del GPAQ ja té en compte les 
diferents casuístiques. Per tant considerem que aquest punt està tancat. 

•          Codi 2.2/2011. Fer un apartat amb indicadors dins el web de l´FME. Valoració i 
estat actual: El web de la facultat ja disposa d'un apartat amb indicadors 
(Evidència E.507). Per tant considerem que aquest punt està tancat. 

•          Codi 3.1/2011. Disposar d´una aplicació informàtica per al SGIQ. Valoració i estat 
actual: La UPC ja disposa d´una aplicació informàtica per permetre implantar el SGIQ 
(Evidència E.485). Per tant considerem que aquest punt està tancat. 

•          Codi 1.1/2012. Anàlisi dels convenis de mobilitat. Valoració i estat actual: S'han 
actualitzat tots els convenis de mobilitat amb universitats estrangeres per adaptar-los a 
la nova estructura grau+màster. (Evidència E.505). Per tant considerem que aquest 
punt està tancat. 

•          Codi 2.1/2012. Seguiment dels resultats acadèmics de les assignatures. Valoració 
i estat actual: L'informe anual del degà presentat a la Junta de Facultat inclou una 
anàlisi del rendiment acadèmic de totes les assignatures. Si hi ha una assignatura amb 
resultats no prou satisfactoris s'encarregarà al cap d'estudis l'anàlisi del cas i la 
proposta de mesures correctores. Per tant considerem que aquest punt està tancat. 

•          Codi 1.1/2013. Restricció de matrícula a estudiants de primer curs. Reduir el 
nombre d`estudiants de fase selectiva declarats no aptes per no haver aprovat 15 
crèdits. Indicadors o fites: Nombre de no aptes de fase selectiva. Valoració i estat 
actual: Aquesta acció es va iniciar al llarg del curs 2012/2013  i ja forma part de sistema 
de tutories (Evidència E.177). Per tant considerem que aquest punt està tancat. 

•          Codi 1.2/2013. Entrevistes individuals amb els estudiants de primer. Valoració i 
estat actual:  Acció iniciada el curs 2012/2013 que ja forma part de sistema de tutories 
(Evidència E.177).  Per tant considerem que aquest punt està tancat. 

https://gpaq.upc.edu/sat/Mostra_informes_genweb.php?codi_unitat=200&tipus_mostrar=seguiment
http://www.fme.upc.edu/ca/imatges-1/reglamentFME2013
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/historia-i-dades
https://totq.upc.edu/
http://www.fme.upc.edu/ca/estudis/mobilitat
http://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/acollida-a-lfme
http://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/acollida-a-lfme
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•          Codi 1.3/2013. Oferta d`optatives en anglès. Valoració i estat actual: Durant el 
curs 2013-2014 la meitat de les optatives es va oferir en anglès. Des de llavors ja forma 
part de la programació de cada curs el fet d'oferir la meitat d'optatives en 
anglès  (Evidència E.491). Per tant considerem que aquest punt està tancat. 

 MASTER IN ADVANCED MATHEMATICS AND MATHEMATICAL ENGINEERING 

Informe de seguiment  

En el 3r informe de seguiment de la titulació  (IST) (Evidència E.58) hi ha llistades diverses 
propostes de millora a partir dels anteriors seguiments. Algunes s'han tancat al 3r informe de 
seguiment. Les que no es van tancar llavors es llisten a continuació valorant  la situació en la 
que es troben actualment:  

•          Codi 1.2/2011. Ampliar l`apartat d`informació del web. Valoració i estat actual: 
S'ha reformulat substancialment el web del MAMME, en particular la informació del 
procés d'admissió i preinscripció (Evidència E.484) . Per tant es considera aquesta 
acció finalitzada. 

•          Codi 2.1/2011. Revisar els criteris d´admissió. Valoració i estat actual: Quan un 
alumne es preinscriu al màster i es detecta, revisada la documentació que aporta (títol, 
expedient, currículum) un seguit de mancances de coneixements, se l`accepta al 
màster condicionat a que cursi, prèviament a les assignatures pròpies del màster, 
assignatures d’anivellament. Aquestes assignatures es trien entre les assignatures del 
grau. Durant el procés d'admissió el responsable del màster es reuneix amb els 
candidats que no han cursat un Grau en Matemàtiques per valorar el seu nivell, la seva 
base en matemàtiques i informar o assessorar als estudiants en la tria 
d'assignatures. Per tant, es considera aquesta acció finalitzada (Evidència E.484).   

•          Codi 3.1/2011. Disposar d`una aplicació informàtica per al SGIQ. Valoració i estat 
actual: La UPC ja disposa d'una aplicació per permetre implantar el SGIQ 
(Evidència E.485). Resta pendent implementar aquesta aplicació a l´FME. Per tant 
considerem que aquest punt està en procés (vegeu  proposta de millora M444). 

•          Codi 1.1/2012. Captació d´estudiants interns. Valoració i estat actual: Les accions 
de captació interna d'estudiants formen part del procés de promoció del màster així 
com informar de la possibilitat de fer mobilitat Erasmus i  de la matrícula d'assignatures 
d'altres màsters mitjançant la reforma del web i la pantalla d'informació de l'edifici 
(Evidència E.486). Per tant considerem que aquest punt està tancat. 

•          Codi 2.1/2012. Revisió de l'oferta d’assignatures. Valoració i estat actual: Durant 
el curs 2013-14 es va revisar l'oferta d'assignatures. La conclusió és que l'oferta 
segueix sent adequada, complementada amb assignatures que es poden cursar en 
altres màsters (Evidència E.487).   Per tant considerem que aquest punt està tancat. 

•          Codi 1.1/2013. Coordinació d`assignatures (Millorar la coordinació entre les 
diferents assignatures del màster). Valoració i estat actual: S`ha detectat que alguna 
assignatura del màster pressuposa coneixements que els alumnes no tenen, ja sigui 
perquè no els han obtingut en els seus estudis de grau, ja sigui perquè s'ofereixen en 
altres assignatures en paral·lel i encara no hi han arribat. Es proposaven dues reunions 
anuals per millorar temes de coordinació i nivell de les assignatures amb tots els 
responsables. Aquesta proposta de millora s'ha actualitzat donant lloc a la proposta 
M440 d’aquest document. 

  

 

http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures
https://gpaq.upc.edu/sat/Mostra_informes_genweb.php?codi_unitat=200&tipus_mostrar=seguiment
http://mamme.masters.upc.edu/en/admission-and-pre-enrolment
http://mamme.masters.upc.edu/en/admission-and-pre-enrolment
https://totq.upc.edu/
http://mamme.masters.upc.edu/en
http://mamme.masters.upc.edu/en/focus-proposals
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INFORME D'AVALUACIÓ DE SEGUIMENT AQU 28/11/2013 

En relació a aquest informe (Evidència E.58) remarquem els següents punts:  

• El nom dels professors assignats a les assignatures es continua incloent a la guia 
docent. La informació de contacte i el perfil es pot consultar al directori de la UPC, que 
inclou ara un link a la seva activitat en recerca al "Futur" (Evidència E.178).  

• Quant a la millora de la informació disponible en anglès, s'ha millorat substancialment 
amb la reforma del web del MAMME (Evidència E.486).  

• Quant a la informació pública sobre els indicadors de l'ensenyament. Es pot consultar 
ara ja a la pàgina web (Evidència E.489). 

• Els comentaris sobre l'anàlisi valorativa de l'ensenyament, s'han tingut en consideració 
per a l'elaboració d'aquest informe. 

 MASTER EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA UPC-UB 

 L'any 2006 es va implantar el Màster en Estadística i Investigació Operativa (MEIO), de 120 
ECTS. 

El MEIO es va convertir en Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa 
(MIEIO) quan l'any 2008 comença la participació de la Universitat de Barcelona, passant a ser 
un màster en el que hi participen ambdues universitats però gestionat per l'FME. Continua 
essent un màster de 120 ECTS. 

Finalment, l'any 2014 el MIEIO es converteix en el Màster en Estadística i Investigació 
Operativa UPC-UB (MESIO UPC-UB), que també és interuniversitari i continua essent gestionat 
per l'FME de la UPC. Aquest nou màster es re-verifica l'any 2014 amb 90 crèdits. 

Com que el màster en Estadística i Investigació Operativa UPC UB (MESIO UPC-UB) va ser re-
verificat l'abril de 2014 no disposa d'informes de seguiment. 

 VALORACIÓ de les propostes de les tres titulacions (GM, MAMME, MESIO UPC-UB) 

Les millores proposades en els informes de seguiment anteriors s´han implementat en gairebé 
la seva totalitat. Resta per implementar l'actualització del SGIQ al canvi de reglament de la 
FME i la seva implementació mitjançant l'aplicació TotQ de la UPC. 

Les noves propostes de millora plantejades a partir d'aquest autoinforme es poden agrupar 
entre les que incideixen a l'FME en el seu conjunt i les que incideixen en una titulació concreta.  

Les que afecten a l'FME en conjunt van en dues grans línies d'actuació: 

• Adequació dels processos als canvis de reglament. 
• Aprofundir en l'automatització dels processos de la Facultat. 

Les que afecten a una titulació en concret van en la línia d'oferir processos més pautats i 
millorar i la informació tant interna com cap als estudiants.  

No hi ha cap proposta de millora de cap de les titulacions que comporti la modificació del títol 
corresponent. 

  

 

https://gpaq.upc.edu/sat/Mostra_informes_genweb.php?codi_unitat=200&tipus_mostrar=seguiment
http://futur.upc.edu/FME
http://mamme.masters.upc.edu/en
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=200&codiTitulacioDursi=DGU000000785&nomCentre=Facultat%20de%20Matem%C3%A0tiques%20i%20Estad%C3%ADstica&nomTitulacio=Master%20in%20Advanced%20Mathematics%20and%20Mathematical%20Engineering&cursIniciTitulacio=2010-2011&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
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Relació de Propostes de Millora 

 

M.436.2015  

MAMME: millora dels mecanismes d'informació als estudiants per a TFM  

Estàndard: Estàndard 5 

Identificació 
de les 
causes: 

Els alumnes que no han cursat el Grau en 
Matemàtiques no coneixen els professors que poden 
ser tutors potencials del seu TFM i els temes de 
recerca en que treballen. 

Objectius a 
assolir: 

Millorar els mecanismes d'informació als estudiants 
sobre possibles tutors i temes per a TFM. Per a 
assolir aquest objectiu es faran les següents 
actuacions: (1) millorar la informació al web del 
MAMME sobre els procediments relacionats amb el 
TFM. (2) Organitzar sessions informatives (cap a 
l’octubre) on el director del MAMME recordi als 
estudiants el procediment per al TFM (dates, borsa de 
propostes a la intranet, etc) i on els professors puguin 
proposar, amb breus presentacions als estudiants, 
temes per al TFM. 

Abast: Titulació: MAMME 

Responsable 
i càrrec: Sonia Fernández, directora MAMME 

Prioritat: mitja  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Maig 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Actualització de la informació sobre el TFM al web del 
MAMME. Volum de consultes al director del MAMME 
per part dels estudiants per a trobar tutor. 

Estat: No iniciat  
 

M.439.2015  

MAMME: millora del sistema d'avaluació de TFM del MAMME  

Estàndard: Estàndard 6 

Identificació 
de les 
causes: 

L'avaluació dels TFM al MAMME pot no tenir criteris 
prou uniformes, degut a que els tribunals són 
diferents per a cada TFM. No existeix sistema de 
rúbriques per a l'avaluació dels TFM al MAMME. 



Pàgina 80 de 93 
 

Objectius a 
assolir: 

Dissenyar un sistema de rúbriques per a l'avaluació 
dels TFM del MAMME. Dissenyar un sistema 
d'assignació de tribunals que tingui en compte 
l'objectiu de uniformitzar criteris d'avaluació. Per 
exemple, definint tribunals amb 1 professor designat 
per la comissió del MAMME (que sigui comú per a 
diversos TFM i vetlli per la uniformitat de criteri 
d’avaluació) i 1 professor designat pel tutor i el mateix 
tutor. També es proporcionarà als tribunals informació 
de les avaluacions en convocatòries anteriors. 

Abast: Titulació: MAMME 

Responsable 
i càrrec: Sonia Fernández, directora MAMME 

Prioritat: mitja  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Abril 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Disseny de mecanismes per a assignació de tribunals 
i sistema de qualificació del TFM. 

Estat: No iniciat  
 

M.440.2015  

MAMME: coordinació matèries  

Estàndard: Estàndard 6 

Identificació 
de les 
causes: 

Les reunions de coordinació dins de cada una de les 
matèries del MAMME no es fan amb periodicitat. 

Objectius a 
assolir: 

Definir un calendari aproximat per a reunions 
periòdiques de coordinació de les matèries del 
MAMME. Es començarà amb una reunió anual durant 
el segon semestre (març-abril 2016), per tal de 
valorar l’any acadèmic en curs i preparar el següent 
any acadèmic, i es valorarà posteriorment si convé fer 
un altre pla de reunions. A la reunió de coordinació de 
cada branca, el responsable del MAMME convocarà 
als professors de les assignatures de la branca, al 
representant de la branca a la CADMAMAMME i 
podrà assistir-hi com a convidat qualsevol professors 
de l’FME. Aquestes reunions donaran lloc a 
replanificacions de les assignatures del MAMME que 
quedaran reflectides a les fitxes de les assignatures 
de la guia docent, que serà aprovada a la Junta de 
l’FME. 
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Abast: Titulació: MAMME 

Responsable 
i càrrec: Sonia Fernández, directora MAMME 

Prioritat: mitja  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Juny 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Convocatòria de reunions. 

Estat: No iniciat  
 

M.441.2015  

MAMME: dobles titulacions  

Estàndard: Estàndard 1 

Identificació 
de les 
causes: 

Visibilitat internacional del MAMME. Atractiu del 
MAMME per a futurs estudiants. En aquests moments 
hi ha un acord de doble diploma amb l'IIT, però no hi 
han acords amb universitats europees. 

Objectius a 
assolir: 

Avaluar les possibilitats i conveniència de fer acords 
de doble titulació del MAMME amb universitats a 
Europa. 

Abast: Titulació: MAMME 

Responsable 
i càrrec: Sonia Fernández, directora MAMME 

Prioritat: mitja  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Juny 2017 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Contactes amb universitats europees per a estudiar la 
possibilitat de fer acords de doble diploma. 

Estat: No iniciat  
 

M.443.2015  FME: Actualitzar el SGIQ al nou reglament de la Facultat  
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Estàndard: Estàndard 3 

Identificació 
de les 
causes: 

El 8 d'octubre de 2013 el Consell de Govern de la 
UPC va aprovar el nou reglament de la FME on es fa 
constar que l'únic òrgan col·legiat és la Junta, deixant 
d'existir la Comissió Permanent.  

Objectius a 
assolir: 

Actualitzar el SGIQ per adequar-lo al canvi de 
reglament de la FME 

Abast: Transversal al Centre  

Responsable 
i càrrec: Cap de serveis de gestió i suport 

Prioritat: mitja  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Octubre 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Acords de la Junta de Facultat actualitzant el SGIQ 

Estat: No iniciat  
 

M.444.2015  

FME :Implantar el sistema de gestió TotQ  

Estàndard: Estàndard 3 

Identificació 
de les 
causes: 

La UPC disposa d'una aplicació per permetre 
implantar el SGIQ https://totq.upc.edu/ .  
TOTQ és una aplicació informàtica de la UPC que té 
com a finalitat donar suport a la gestió i la 
implementació dels sistemes de garantia interna de la 
qualitat dels centres docents de la UPC. 

Objectius a 
assolir: Implantar el sistema de gestió TotQ a la FME 

Abast: Transversal al Centre  

Responsable 
i càrrec: Cap de serveis de gestió i suport 

Prioritat: mitja  

Implica 
modificació?: No  
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Termini: Juny 2017 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Processos desenvolupats mitjançant el TotQ 

Estat: No iniciat  
 

M.448.2015  

GM: reunions de coordinació d'assignatures  

Estàndard: Estàndard 1 

Identificació 
de les 
causes: 

Millorar la coordinació entre les diferents assignatures 

Objectius a 
assolir: 

Millorar la coordinació horitzontal, vertical i per 
branques entre les diverses assignatures del GM. 
Establir un calendari de reunions de coordinació a 
partir del curs 16/17. Es faran reunions per àrees 
temàtiques (càlcul i anàlisi, àlgebra i geometria, 
informàtica i mètodes numèrics, etc.) on s’analitzarà 
l’adequació dels programes i els possibles canvis. Les 
conclusions es presentaran a la Junta de Facultat per 
prendre les decisions oportunes. 

Abast: Titulació:  Grau en Matemàtiques 

Responsable 
i càrrec: Cap d’estudis 

Prioritat: mitja  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Juny 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Reunions de coordinació 

Estat: No iniciat  
 

M.451.2015  

MESIO UPC-UB: Mantenir actualitzades les guies docents de les 
assignatures  

Estàndard: Estàndard 6 

Identificació 
de les 
causes: 

Els continguts dels temaris de les assignatures del 
MESIO UPC-UB poden experimentar canvis al llarg 
del temps degut principalment a dues causes: * La 
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visió que el professorat d'una assignatura té del camp 
temàtic d'aquesta evoluciona al llarg dels temps 
perquè aquest camp temàtic evoluciona, o perquè la 
recerca del professorat fa que la seva perspectiva 
canviï. És natural que el professorat vulgui mantenir 
actualitzat el temari de les assignatures per tal que 
sigui coherent amb la seva percepció actual de la 
disciplina. Això implica que certs temes (que el 
professorat pensa que han perdut vigència o han 
estat superats per altres propostes) puguin 
desaparèixer dels temaris i donar pas a uns altres 
temes (més actuals). * Un canvi (total o parcial) de 
professorat (que pot ser degut a diferents causes) pot 
implicar que certs temes (relacionats amb l'expertesa 
del professorat que deixa, total o parcialment, 
l'assignatura) deixin pas a uns altres (proposats pel 
professorat entrant). Això és permissible i natural 
quan els nous temes siguin tan rellevants com els 
anteriors per al camp temàtic de l'assignatura. Hem 
detectat que les guies docents de les assignatures no 
sempre s'actualitzen a temps d'informar als estudiants 
dels canvis abans que aquests hagin fet la matricula. 

Objectius a 
assolir: 

Mantenir actualitzades les guies docents de les 
assignatures del MESIO UPC-UB 

Abast: Titulació: MESIO UPC-UB 

Responsable 
i càrrec: Pedro Delicado, Director MESIO UPC-UB 

Prioritat: mitja  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Maig 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

* Concordança de les guies docents de les 
assignatures amb els continguts d'aquestes al 
campus virtual (Atenea) de la UPC. 

Estat: En curs  

Descripció 
de les 
actuacions 
realitzades: 

Cada curs (primavera) es demana als professors 
responsables d'assignatures que revisin i, si cal, 
actualitzin les guies docents. 

 

M.452.2015  

FME: Automatitzar els processos lligats a la recopilació d'informació de 
l'activitat docent  

Estàndard: Estàndard 3 
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Identificació 
de les 
causes: 

L'anàlisi de l'activitat docent (AAD) és el procés de la 
UPC que permet saber la dedicació acadèmica 
exacta de cada professor. Això permet fer una millor 
planificació i assignació de recursos a cada titulació. 
Per fer l'AAD els centres han de recopilar tota la 
informació d'activitat acadèmica (docència, 
pràctiques, participació en tribunals...). Automatitzar 
la recollida d'aquesta informació permetria tenir-la 
molt més actualitzada. 

Objectius a 
assolir: 

Automatitzar la recollida d'informació de les diferents 
activitats acadèmiques dels professors. 

Abast: Transversal al Centre  

Responsable 
i càrrec: Cap dels serveis TIC de l'FME 

Prioritat: baixa  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Juliol 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Nombre d'activitats amb la recollida d'informació ja 
automatitzada. 

Estat: No iniciat  
 

M.453.2015  

FME: Ampliar l'automatització de la gestió dels TFGs i TFM  

Estàndard: Estàndard 5 

Identificació 
de les 
causes: 

La intranet de la FME ja permet fer el dipòsit on-line 
dels TFG i TFM per part dels estudiants així com 
validar la memòria per part dels tutors. Un cop fet el 
dipòsit hi ha una gestió interna que cal fer per 
organitzar els diferents tribunals que es podria també 
automatitzar. 

Objectius a 
assolir: 

Automatització de la gestió dels TFG i TFM per 
aconseguir una gestió més àgil  

Abast: Transversal al Centre  

Responsable 
i càrrec: Cap dels serveis TIC de la FME 

Prioritat: baixa  

Implica No  
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modificació?: 

Termini: Setembre 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Processos automatitzats 

Estat: No iniciat  
 

M.454.2015  

FME: Disposar d'un simulador d'horaris per als estudiants  

Estàndard: Estàndard 5 

Identificació 
de les 
causes: 

Abans de fer la matrícula tenir un simulador d'horaris 
d'assignatures i exàmens permetria als estudiants fer-
se una millor planificació evitant solapaments. 

Objectius a 
assolir: 

Crear un simulador d'horaris d'assignatures i 
exàmens 

Abast: Transversal al Centre  

Responsable 
i càrrec: Cap dels serveis TIC de la FME 

Prioritat: baixa  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Juny 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Simulador disponible 

Estat: No iniciat  
 

M.455.2015  

GM: Establir un sistema de rúbriques per als tribunals de TFG  

Estàndard: Estàndard 6 

Identificació 
de les 
causes: 

Les actuals pautes del Marc Normatiu són massa 
genèriques. 

Objectius a 
assolir: 

Escriure un sistema de rubriques lligades als resultats 
d'aprenentatge. 

Abast: Titulació: GM 
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Responsable 
i càrrec: Cap d'Estudis 

Prioritat: alta  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Març 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Aprovació per la Junta de Facultat 

Estat: No iniciat  
 

M.456.2015  

MESIO UPC-UB: Redefinició de 2 de les 3 assignatures de la matèria 
'Modelització Avançada'  

Estàndard: Estàndard 6 

Identificació 
de les 
causes: 

Aquesta matèria (15 ECTS) està actualment dividida 
en 3 assignatures: 'Anàlisi de dades discretes', 
'Anàlisi de dades longitudinals' i 'Anàlisi Bayesina'. A 
les dues primeres es tracten el model de regressió 
lineal i el model lineal generalitzat, i extensions 
d'aquests. To i així, amb aquest disseny 
d'assignatures els estudiants tenen dificultats per 
visualitzar que són aquestes dues les assignatures 
que han de cursar per obtenir una base sòlida de 
models estadístics. Això podria fer que algun 
estudiant que a la seva titulació d'origen no ha vist 
models de regressió lineals o models de regressió 
generalitzats, tampoc els estudiés dins del MESIO 
UPC-UB. Creiem que reorganitzant els continguts 
d'aquestes dues assignatures en un altre ordre 
podem definir dues assignatures de modelització 
estadística avançada, la primera de les quals inclouria 
el model de regressió lineal i el model lineal 
generalitzat, mentre que la segona inclouria 
extensions d'aquests. D'aquesta manera, amb dues 
assignatures com aquestes, amb noms ben 
descriptius, els estudiants que venen de graus 
d'estadística (i ja coneixen els continguts de la 
primera) es matricularien només de la segona, i la 
resta podrien optar per fer només la primera o fer-les 
totes dues. 

Objectius a 
assolir: 

Reordenar part dels continguts la matèria 
'Modelització Avançada', de forma que les 
assignatures actuals 'Anàlisi de dades discretes' i 
'Anàlisi de dades longitudinals' es transformin en dues 
de noves, la primera de les quals inclouria el model 
de regressió lineal i el model lineal generalitzat, 
mentre que la segona inclouria extensions d'aquests. 
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Abast: Titulació: MESIO UPC-UB 

Responsable 
i càrrec: Pedro Delicado, Director MESIO UPC-UB 

Prioritat: mitja  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Juliol de 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Creació de 2 assignatures noves i desaparició de 2 
de les actuals al pla d'estudis del MESIO UPC-UB. 

Estat: Iniciat  
 

M.466.2015  

GM Millora de l'assignació docent  

Estàndard: Estàndard 4 

Identificació 
de les 
causes: 

Perfeccionar el mètode de l'encàrrec acadèmic al GM 

Objectius a 
assolir: 

El professor que vulgui impartir una assignatura 
presentarà una fitxa d'aquesta explicant la planificació 
temporal del temari, la metodologia docent, el mètode 
d'avaluació i la bibliografia. Aquesta fitxa serà un 
criteri addicional que tindrà en compte la comissió a 
l'hora de decidir l'assignació docent.  

Abast: Titulació: GM 

Responsable 
i càrrec: Cap d'estudis Grau de Matemàtiques 

Prioritat: mitja  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Març 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Instruccions enviades al professorat 

Estat: Iniciat  
 

M.479.2015  FME incorporar el procés d'acreditació al SGIQ  
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Estàndard: Estàndard 3 

Identificació 
de les 
causes: 

A l'apartat 200.1.1.1 - GARANTIR LA QUALITAT 
DELS SEUS PROGRAMES FORMATIUS cal 
incorporar el procés d'acreditació 

Objectius a 
assolir: 

Incorporació del procés d'acreditació al SGIQ. 
S’analitzaran els processos necessaris per a 
l’acreditació per poder incorporar-los al SGIQ. En 
especial organitzar i protocol·litzar el circuit de 
recollida, anàlisi i validació pels òrgans col·legiats de 
la informació necessària per a l’acreditació 

Abast: Transversal al Centre  

Responsable 
i càrrec: Cap de serveis de gestió i suport 

Prioritat: baixa  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Juny 2017 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Procés incorporat 

Estat: No iniciat  
 

M.480.2015  
 

FME pla de millora del SGIQ  

Estàndard: Estàndard 3 

Identificació 
de les 
causes: 

Des de la seva aprovació el 2009 no s'ha fet una 
revisió general del SGIQ. Per això cal establir un pla 
de millora per optimitzar-lo. 

Objectius a 
assolir: 

Disposar d'un pla de millora del SGIQ. Després de 
l’experiència dels darrers anys es detecta la 
necessitat de millorar els punts relatius a  
200.1.0.1: Definir política i objectius de qualitat; 
200.1.1.1: Garantir la qualitat dels seus programes 
formatius;  
200.1.5.1: Anàlisi dels resultats. 

Abast: Transversal al Centre  

Responsable 
i càrrec: Cap de serveis de gestió i suport 
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Prioritat: baixa  

Implica 
modificació?: No  

Termini: Desembre 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Pla de millora establert 

Estat: No iniciat  
 

  

M.508.2015  
 

GM Protocol·lització del Pla d'Acció Tutorial 
 

Estàndard: Estàndard 5 

Identificació 
de les 
causes: 

Dins el GM es realitzen diferents accions de 
tutorització dels estudiants però no es disposa d'un 
document aprovat per la Junta de Facultat que 
protocolitzi aquest pla. 

Objectius a 
assolir: 

Elaborar un document de Pla d'Acció Tutorial que 
inclogui totes les accions que es realitzen per a la 
tutorització dels  estudiants del GM que es presentarà 
per al seu debat i eventual aprovació a la Junta de la 
Facultat. 

Abast: Titulació: GM 

Responsable 
i càrrec: Cap d'estudis Grau de Matemàtiques 

Prioritat: Mitja 

Implica 
modificació?: No 

Termini: Setembre 2016 

Indicadors de 
seguiment de 
la proposta: 

Pla presentat a la Junta de la Facultat 

Estat: No iniciat. 
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 5. Evidències  
 

Codi Evidència 

E.55 Quadre de comandament del centre  

E.56 Observatori de rànquings  

E.57 Memòria i Informe de verificació de les titulacions  

E.58 Informes de seguiment i d'avaluació de les titulacions (IST i IAST)  

E.60 Quadre de comandament del Grau en Matemàtiques  

E.61 Quadre de comandament del Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical 
Engineering  

E.62 Quadre de comandament del Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa UPC-
UB  

E.63 Pla de formació del PDI  

E.64 Pla d'actuació institucional per facilitar la inserció laboral  

E.66 Fitxa d'indicadors i ús de la biblioteca  

E.67 Enquestes als ocupadors  

E.156 Formació realitzada pel PDI del centre  

E.164 Certificat AQU  

E.165 Reglament FME  

E.166 Memòria FME  

E.167 Bústia d'incidències/suggeriments  

E.168 Enquestes d'inserció laboral (resultats FME)  

E.169 Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes (AQU 
Catalunya)  

E.172 Junta de la FME: composició i acords  

E.175 Avaluació de les titulacions FME  

E.176 Procés d'acreditació UPC  

E.177 Acollida i tutoria a la FME  

E.178 Producció científica del PDI del Centre  

E.179 Qualificacions de les assignatures de les titulacions del centre curs 2014_2015  

E.198 SGIQ de la FME  

E.401 Enquesta inserció laboral 2014 AQU Llicenciatura Matemàtiques 2010  

https://gpaq.upc.edu/lldades/quadrecomandament.asp?codiCentre=200
https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/rankings-especialitats-200-fme/at_download/file
https://gpaq.upc.edu/sat/menu_unitat_genweb.asp?unitat=200
https://gpaq.upc.edu/sat/Mostra_informes_genweb.php?codi_unitat=200&tipus_mostrar=seguiment
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=200&codiTitulacioDursi=GRAU00000126&nomCentre=Facultat%20de%20Matem%C3%A0tiques%20i%20Estad%C3%ADstica&nomTitulacio=Grau%20en%20Matem%C3%A0tiques&numCredits=240&tipusEnsenyament=Grau&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=200&codiTitulacioDursi=DGU000000785&nomCentre=Facultat%20de%20Matem%C3%A0tiques%20i%20Estad%C3%ADstica&nomTitulacio=Master%20in%20Advanced%20Mathematics%20and%20Mathematical%20Engineering&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=200&codiTitulacioDursi=DGU000000785&nomCentre=Facultat%20de%20Matem%C3%A0tiques%20i%20Estad%C3%ADstica&nomTitulacio=Master%20in%20Advanced%20Mathematics%20and%20Mathematical%20Engineering&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=200&codiTitulacioDursi=DGU000001319&nomCentre=Facultat%20de%20Matem%C3%A0tiques%20i%20Estad%C3%ADstica&nomTitulacio=M%C3%A0ster%20en%20Estad%C3%ADstica%20i%20Investigaci%C3%B3%20Operativa%20(Pla%202013)&numCredits=90&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
http://www.upc.edu/ice/ca/professorat-upc
http://alumni.upc.edu/carreres-professionals/nou-programa-millora-ocupabilitat
https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/indicadors-dus-i-satisfaccio-sobre-la-biblioteca-fme/at_download/file
http://www.aqu.cat/doc/doc_69192241_1.pdf
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/formacio-realitzada-pel-pdi-per-titulacions.pdf/view
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/fitxers/Certificat%20AUDIT_FME09.pdf
http://www.fme.upc.edu/ca/imatges-1/reglamentFME2013
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/memoria
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/sqrf
http://www.upc.edu/portaldades/enquestes/insercio-laboral/enquestes-als-titulats/enquesta-2014/200Enquestesatitulats.xlsx
http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/govern-i-representacio/junta-de-facultat
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/avaluacio-de-les-titulacions
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/acreditacio
https://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/acollida-a-lfme
http://futur.upc.edu/FME
https://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/qualificacions-de-totes-les-assignatures-dels-estudis-de-la-fme_2014_2015/view
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/experimentals/Ll_Matematiques.pdf


Pàgina 92 de 93 
 

Codi Evidència 

E.422 Fitxa d'indicadors del PDI del centre FME  

E.423 Valoració professorat règim de dedicació FME  

E.482 Sortides professionals titulats en Matemàtiques FME  

E.484 Informació del procés d'assessorament i admissió al MAMME  

E.485 Sistema de gestió de la qualitat TotQ  

E.486 MAMME: web  

E.487 MAMME: Focus Proposals  

E.489 MAMME: quadre d'indicadors  

E.491 Guia Docent  

E.492 Fitxa de l'assignatura Àlgebra Lineal  

E.501 Dades sobre nou ingrés i matrícula FME  

E.502 Mecanismes de col·laboració Universitat-empresa  

E.503 Practiques en empreses  

E.504 Premis i beques  

E.505 Programa de mobilitat a la FME  

E.507 Dades estadístiques i indicadors  

E.510 Mostra d'execucions  

E.512 Enquestes de satisfacció  

E.513 Aules i espais de la FME  

E.514 Reserva d'espais  

E.515 Memòria biblioteca FME  

E.518 MAMME: study programme  

E.522 Prova de nivell GM  

E.526 Borsa de treball de l'FME  

E.527 MESIO UPC-UB: Guia docent 'Inferència Estadística Avançada'  

E.531 Jornada I+D MESIO UPC-UB  

E.533 MESIO UPC-UB: Guia docent 'Mètodes de Computació Intensiva'  

E.534 Jornades FME-Mon Laboral  

E.536 xerrada-titulats  

E.537 MESIO UPC-UB: Web  

http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/pdi-per-titulacio-fme_2014_2015/view
http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions/fitxers-visita-externa-2016/200-fme/evidencies-200-fme/regim-dedicacio-200_fme/view
http://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/sortides-professionals-matematics
http://mamme.masters.upc.edu/en/admission-and-pre-enrolment
https://totq.upc.edu/
https://mamme.masters.upc.edu/en
https://mamme.masters.upc.edu/en/focus-proposals
https://gpaq.upc.edu/lldades/centres.asp?codiCentre=200&codiTitulacioDursi=DGU000000785&nomCentre=Facultat%20de%20Matem%C3%A0tiques%20i%20Estad%C3%ADstica&nomTitulacio=Master%20in%20Advanced%20Mathematics%20and%20Mathematical%20Engineering&cursIniciTitulacio=2010-2011&numCredits=60&tipusEnsenyament=M%C3%A0ster%20universitari&codiFC=
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/guia-dassignatures
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=200002&lang=cat
http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2012&index=200&apartat=estudiantat
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques-en-empreses
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/premis-i-beques
http://www.fme.upc.edu/ca/estudis/mobilitat
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/historia-i-dades
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions
http://www.upc.edu/portaldades/enquestes
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/edifici/aules
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/serveis/reserva-despais
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/26854
http://mamme.masters.upc.edu/en/study-program
https://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/prova-nivell-1
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/ofertes
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=200604&lang=es
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/jornada-i-d-mesio-upc-ub
http://www.upc.edu/estudispdf/guia_docent.php?codi=200614&lang=es
https://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/Jornades-fme-mon-laboral
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/activitats/arxius_jornades-fme-empresa/xerrada-titulats_3.jpg
https://mesioupcub.masters.upc.edu/
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Codi Evidència 

E.538 MESIO UPC-UB: Pla d'estudis ampliat  

E.539 MESIO UPC-UB: Experiències ex-alumnes  

E.541 Enquesta inserció laboral 2014 AQU Llicenciatura CC i Tècniques Estadístiques 2010  

E.543 Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la UPC  

E.545 Marc normatiu FME per a la realització de treballs fi de grau i treballs final de màster  

E.547 Circuit del procés administratiu de TFG/TFM  

E.549 GM: horaris curs 2015-2016  

E.552 Calendari acadèmic FME  

E.554 MESIO UPC-UB: Criteris d'avaluació TFM  

E.556 Comissions consultives Junta FME  

E.557 Sortides professionals titulats en matemàtiques  

E.560 Professorat MESIO UPC-UB  

E.561 Indicadors de qualitat  

E.567 Informes de pràctiques  

E.568 Valoració de les pràctiques en empreses  

E.569 FME satisfacció dels estudiants respecte els recursos docents  

E.576 GM Llista TFG 

E.578 Empreses on poden fer pràctiques els estudiants  

E.592 MESIO UPC-UB: Actes reunions ORGMEIO de 2010 a 2015  

E.604 MAMME llistat de TFM  

E.613 Ratificació autoinforme 

E.631 Informes empreses pràctiques externes 

E.632 Actes i documents Junta Facultat 

E.642 Crèdits reconeguts per estudiant 
 

https://mesioupcub.masters.upc.edu/ca/Pla/2014MESIOExpandedprogram.pdf
https://mesioupcub.masters.upc.edu/ca/experiencies-dexalumnes
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/informes_titulacio/experimentals/Ll_Ciencies_i_Tecniques_Estadistiques.pdf
http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-grau/normativa-academica-de-estudis-de-grau-naeg#curs-acad-mic----------
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/projectes-1/projecte-fi-de-carrera-treball-fi-de-master-projecte-tecnologic-treball-dirigit
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/projectes-1/circuit-del-proces
http://www.fme.upc.edu/ca/arxius/curs-actual/horaris/actual/horarigm_q1.pdf
http://www.fme.upc.edu/ca/curs-actual/calendari-academic
https://mesioupcub.masters.upc.edu/ca/shared/criteris-davaluacio-tfm
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/govern-i-representacio/comissions-consultives
http://www.fme.upc.edu/ca/estudiar-a-lfme/sortides-professionals-matematics
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/professorat_mesio.pdf/view
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/indicadors-de-qualitat.pdf/view
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques-en-empreses-convenis-de-cooperacio-educativa/documentacio
http://www.fme.upc.edu/ca/universitat-empresa/practiques-en-empreses-convenis-de-cooperacio-educativa/documentacio
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/satisfaccio-estudiants
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions/gm/taula_tfg_2014_2015.pdf/view
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/actes_orgmeio
https://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/mostra-dexecucions/mamme/TFM
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/ratificacio-autoinforme.pdf/view
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/pract_ext_curs_2014-2015.pdf/view
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/actes-i-documents-junta-facultat
http://www.fme.upc.edu/ca/la-facultat/sistema-de-qualitat/acreditacio/evidencies/2014-2015-credits-reconeguts-per-estudiant.pdf/view
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