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1. OBJECTIU DEL PLA 
 

El Pla d’Orientació Professional de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona (ETSEIB) es dissenya amb la intenció de facilitar l’orientació professional de 
l’estudiantat amb activitats complementàries a la docència segons el seu perfil de graduació, 
tal i com es recull al Sistema Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l’ETSEIB, en el seu procés 
3.4. Gestió de l’Orientació Professional. 

 

2. ABAST 
 

El present document és d’aplicació a totes les titulacions que imparteix l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 

3. DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
 

L’Equip Directiu revisa i aprova anualment el desenvolupament de les activitats 
complementàries a la docència que tenen com objectiu facilitar l’orientació professional de 
l’estudiantat i que conformen en el seu conjunt el Pla d’Orientació Professional. Per tal de 
garantir el seu coneixement per part de tot l’estudiantat i altres grups d’interès, les activitats 
concretes es publiquen a l’apartat corresponent del web. 

• Febrer a l’ETSEIB: 
 

Jornades adreçades a l'estudiantat com a complement a la seva formació, en les quals 
participen destacades empreses de diferents àmbits. Se celebra anualment al mes de febrer. 

• Els Dijous d’Orientació Professional a l’ETSEIB: 
 
En dijous i coincidint en horari de la franja cultural, es convida una empresa, entitat 
externa o persona concreta que pel seu àmbit de desenvolupament, la seva expertesa o 
la seva trajectòria professional, pot aportar a l’estudiantat eines, coneixements i/o 
experiències valuoses sobre el món laboral que el puguin guiar en la seva orientació 
professional. La periodicitat d’aquesta activitat depèn de la planificació anual de l’àmbit de 
gestió d’empreses de l’ETSEIB.  

 

• Fòrum d’Empreses ETSEIB: 
 

Un cop l’any, en el segon quadrimestre, dins l’àmbit d’un projecte d’Escola, un grup 
d'estudiants i estudiantes organitzen una fira a l’Escola amb empreses amb l'objectiu 
d'afavorir la integració a l'entorn empresarial de l'estudiantat dels darrers cursos, facilitant la 
creació d'una borsa de treball per part de les empreses. 

 
• Servei d’assessorament professional (NEXE):  

 
És un servei d’assessorament professional dirigit a l’estudiantat del centre que realitza personal 
de l’Associació d’Enginyers Industrials i del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
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Aquestes institucions col·laboren amb l’ETSEIB per tal d’acompanyar i assessorar de forma 
personalitzada a l’estudiantat que ho desitgi, i orientar-los en el desenvolupament de les seves 
carreres professionals.   

 

• Borsa de Pràctiques Acadèmiques Externes: 
 

L'ETSEIB considera que l’aprenentatge fora de l'àmbit estrictament acadèmic és fonamental per 
la formació global dels futurs enginyers i enginyeres. Per això facilita la realització de 
pràctiques externes en empreses, entitats externes o departaments universitaris. 

 
Aquestes pràctiques externes es realitzen durant un període de temps establert entre les dues 
parts i amb el vist i plau de la universitat, en del marc dels Convenis de Cooperació Educativa o 
altres acords. Són tutelades per un professional amb experiència, i serveixen per a què 
l'estudiantat adquireixi competència professional. 

 
Les entitats externes i el professorat poden fer ofertes i propostes que l’estudiantat pot cercar 
mitjançant l’aplicatiu:  https://borsapractiques.etseib.upc.edu/ 

 

• Borsa de Treballs Final d’Estudis (TFE): 
 

L'estudiantat pot realitzar el seu Treball de Fi de Grau (TFG) i/o Treball de Fi de Màster (TFM) 
en una empresa, entitat externa o departament universitari. 

 
Les entitats externes i el professorat poden fer ofertes i propostes que l’estudiantat pot cercar 
mitjançant l’aplicatiu: https://etseib.upc.edu/ca/estudis/treballs-fi-destudis/borsa-de-
projectes-i-treballs  

 
 

4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 
 

L’Equip Directiu, tal i com es recull al SGIQ, recollirà i analitzarà anualment les dades referents 
als resultats d’aquestes accions a partir de: 

 

- Les enquestes de satisfacció a l’estudiantat sobre les activitats d’orientació professional. 
- L’ Informe de Resultats de les Pràctiques Externes - IRPE. 
- Memòries d’activitats (Fòrum ETSEIB, Febrer a l’ETSEIB...). 
- Les conclusions extretes a partir de l’anàlisi de les possibles incidències, reclamacions i 

suggeriments en el que correspongui a aquest àmbit que es puguin rebre mitjançant els canals 
establerts a tal fi: https://etseib.upc.edu/ca/lescola/qualitat/opina  

 
Del resultat de l’anàlisi l’Equip Directiu decidirà si s’escau implementar accions correctores o 
actuacions de millora i vetllarà per la seva implementació. El/la sotsdirector/a responsable de 
qualitat garantirà la revisió i la implementació de les millores referents al propi procés. 
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