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1. OBJECTIU DEL PLA
El Pla de Promoció de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB) es dissenya amb la intenció de fer conèixer a l’estudiantat potencial tota la
informació necessària relativa a les titulacions impartides per l’ETSEIB, tal i com es recull
en el procés 240.3.1.Definició del Perfil d’Ingrés/Graduació i Admissió del Sistema de
Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) de l’ETSEIB.

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
El Pla recull una sèrie d’accions promocionals diferenciades en funció del perfil
d’ingrés/graduació i admissió de cada titulació. L’Equip Directiu revisa i aprova anualment
el desenvolupament d’aquestes activitats i garanteix la seva publicació a l’apartat
corresponent del web per tal de garantir el seu coneixement per part de tot l’estudiantat
potencial i altres grups d’interès.
•

Activitats de promoció adreçades a l’estudiantat nacional d’accés a Grau:

Jornada de Portes Obertes ETSEIB:
Jornada promocional que es realitza als espais de l’ETSEIB al mes de març, en la qual es
dóna a conèixer a l’estudiantat potencial, familiars i professorat de secundària informació
referent a l'Escola i als plans d'estudis. En una segona part, els assistents visiten diferents
laboratoris, en els que professorat i investigadors i investigadores de l’ETSEIB els fan una
breu explicació de les activitats que s’hi duen a terme. A l’última part, retornen a la sala
inicial on té lloc una sessió de precs i preguntes.
Jornada de Portes Obertes UPC:
En col·laboració amb altres escoles de la UPC, es realitza una jornada promocional en la
qual els assistents reben per part de la UPC una primera xerrada de benvinguda general.
Posteriorment, els interessats en els nostres estudis arriben a l’ETSEIB, on se’ls dóna
informació referent a l'Escola i als plans d'estudis. En una tercera part, els assistents visiten
diferents laboratoris, en els quals professorat i personal investigador de l’ETSEIB els fan
una breu explicació de les activitats que s’hi duen a terme.
Visites concertades de Centres de Secundària:
Quan les escoles tenen molts alumnes interessats, s’organitzen visites concertades que es
desenvolupen com la Jornada de Portes Obertes ETSEIB.
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Activitats de difusió:
Tallers i pràctiques al laboratori (durada 90 minuts) dirigits especialment a grups
d'educació secundària. Se celebren durant tot l’any. L’Escola participa en el programa
Escolab de l’Ajuntament de Barcelona, en el qual s’inscriuen les activitats i que ajuda a
fer-ne difusió entre els centres de secundària.
Saló de l’Ensenyament:
És una de les grans cites de l'àmbit educatiu a Catalunya. La trobada agrupa diverses
iniciatives destinades entre d’altres a estudiantat de secundària, amb l'objectiu d'oferir
una informació àmplia i actualitzada de l'oferta d'estudis a Catalunya. Es participa amb un
estand d’universitat i en un altre de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
(AEIC). En tots dos estands assisteix personal de la ETSEIB (PDI, PAS, Estudiantat). A
l’estand de la universitat, es reparteix documentació i s’informa als assistents sobre tots
els estudis de grau de l’ETSEIB. A l’estand de l’AEIC es reparteix documentació i s’informa
sobre el Programa Integrat d’Enginyeria Industrial (Grau en Enginyeria en Tecnologies
Industrials + Màster en Enginyeria Industrial).
Visites concertades a centres de secundària:
Professorat i/o PAS de l’ETSEIB assisteixen a centres de secundària a fer xerrades per
presentar l’Escola i els estudis que s’hi imparteixen.

•

Activitats de promoció adreçades a l’estudiantat nacional d’accés a Màster:

Sessió informativa a l’ETSEIB:
Sessió informativa a l’ETSEIB durant el mes de febrer, oberta a tot l’estudiantat, però
adreçada específicament als estudiants de Q8 amb la participació de representants de
cada màster.
Visites a centres de la UPC:
Es preveu la possibilitat de visitar altres centres de la UPC per presentar l’oferta general
d’estudis de Màster de l’ETSEIB per continuar amb la seva formació.
En paral·lel, presentació específica de cada Màster per part dels coordinadors que ho
desitgin, en aquells centres de la UPC amb estudiantat potencial.
Saló Futura:
Celebrada en el marc del Saló de l’Ensenyament, la trobada agrupa diverses iniciatives
destinades a estudiantat titulat universitari que vulgui cursar estudis de Màster. La
Universitat ocupa un estand en el qual reparteix material facilitat per l’Escola i pot
comptar amb la participació de personal ETSEIB per respondre personalment els dubtes
dels assistents.
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Lliurament de dossier informatiu en acabar els estudis de Grau:
En acabar els estudis, a cada estudiant de Grau (o de 2n cicle de qualsevol dels estudis
impartits a l’ETSEIB) que acudeix al SIAE per tramitar els documents necessaris per a la
petició del títol, se li lliura un dossier informatiu on es recull tota la informació referida als
Màsters impartits a l’ETSEIB.
Revisió i actualització del material de promoció:
Es procedirà a revisar i actualitzar el material disponible per promocionar els estudis de
màster de l’Escola. Es revisarà i actualitzarà el material en els tres idiomes, català, castellà i
anglès. Aquesta acció anirà, doncs, adreçada també a l’estudiantat internacional.

•

Activitats de promoció adreçades a l’estudiantat internacional:

Assistència a Fires:
L’ETSEIB té presència en diverses fires organitzades per universitats sòcies del centre. Les
fires en qüestió poden tenir un caire de fòrum d’empreses/institucions o bé, d’una fira
monogràfica de difusió dels estudis organitzats per les universitats estrangeres amb què la
institució organitzadora té acords o convenis de col·laboració. L’assistència a les fires es
decideix durant el curs. S’assistirà a les fires més rellevants.
Enviament d’informació a universitats col·laboradores:
El centre realitza difusió dels estudis i programes de mobilitat, principalment amb
universitats sòcies, a través de l’enviament de material promocional a la universitat
organitzadora de l’activitat de difusió. A més, anualment s’envia una newsletter a les
universitats sòcies amb l’actualització de les titulacions ofertes.
Participació en reunions, assemblees i visites internacionals:
L’ETSEIB participarà en les reunions internacionals que consideri més rellevants. Entre
d’altres: AG TIME, AG UNITECH.
L’Escola programarà visites a universitats estrangeres i en rebrà d’aquelles que ho
sol·licitin.
Presència en canals de comunicació específics de promoció:
Es potenciarà la presència en xarxes socials i portals nacional i internacionals.
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4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
L’Equip Directiu analitzarà anualment els resultats de les accions d’informació i promoció
dels ensenyaments adreçades a l’estudiantat potencial.
- Estudiantat nacional de Grau:
a) Enquestes a l’estudiantat de secundària participant en les activitats de Jornada de
Portes Obertes ETSEIB, Jornada de Portes Obertes UPC i Visites concertades de centres de
secundària.
b) Enquestes UPC-ETSEIB a l’estudiantat de nou ingrés a grau sobre les activitats de
promoció. Es realitzen durant les sessions formatives de la Biblioteca a començament de
1r curs.
- Estudiantat nacional de Màster:
a) Enquestes a l’estudiantat participant en les Visites a centres de la UPC.
b) Enquestes UPC-ETSEIB a l’estudiantat de nou ingrés a Màster.
- Estudiantat internacional:
a) Enquestes UPC-ETSEIB a l’estudiantat internacional de nou ingrés.

Del resultat de l’anàlisi, l’Equip Directiu decidirà si s’escauen accions correctores o
actuacions de millora i en garantirà la seva implementació.
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