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2.1_Disseny de nous programes formatius 

 I-210 
Grau de satisfacció de la Comissió de Disseny 

sobre el procés de disseny de noves 

titulacions. 

No escau 

2.2_Revisió i millora dels programes formatius 

 

I-220 
Grau de satisfacció dels Caps de departament 

sobre el procés de revisió de noves titulacions. 
No escau 

I-221 
Grau de satisfacció del PAS implicat sobre el 

procés de revisió de noves titulacions. 
No escau 

2.3_Extinció dels programes formatius  

 I-230c 
Grau de satisfacció de Comissió d’Extinció 

sobre el procés d’extinció de noves titulacions. 
No escau 

3.1_Captació de nou alumnat  

 

I-310 Perfil acadèmic. 
58,8% Arts - 20,6% Humanitats - 

20,6% Ciències 

I-311 Demanda en primera opció. 
77,10% 

I-312 
Nombre de tutories personalitzades d’accés 

als estudis fetes durant el curs acadèmic 

anterior 

77 

I-313 
Nombre d’activitats adreçades al centres de 

secundària fetes durant el curs acadèmic 

anterior 

13 

I-314 
Percentatge d’assistents a la Jornada de 

portes obertes (2n bat) que fan prova d’accés. 

33,87% 

I-315 
Percentatge d’assistents al Saló de 

l’Ensenyament (2n bat) que fan prova d’accés. 

4,44% 

I-316 Grau de satisfacció de l’alumnat sobre l’accés 

a la informació dels estudis. 

4,13 

3.2_Accés, admissió i matriculació d’alumnat 

 

I-320c Nombre de places ofertes. 48 

I-321c Nombre de sol·licituds de nou accés. 58 

I-322c Percentatge de demanda. 116,67% 

I-323c Nombre d'aspirants. 52 

I-324c 
Nombre d'admesos (que hagin fet prova al 

centre.) 
43 

I-325c Nombre de matriculats. 40 

I-326c 
Percentatge d'aspirants sobre les sol·licituds 

de nou accés. 
92,86% 



 

I-327c 
Percentatge d'aspirants que superen les 

proves sobre el total d'aspirants que han fet 

les proves. 

84,31% 

I-328c 
Percentatge d'estudiants matriculats sobre el 

total d'admesos (aspirants que superen les 

proves.) 

90,91% 

I-329c 
Mitjana de les notes d'accés de la prova 

específica dels matriculats. 
6,648 

I-3210c 
Nota de tall de les proves específiques 

d’accés. 
5,499 

I-3211c 
Via d’accés dels alumnes matriculats a primer 

curs. 
97,50%  -  2,50% - 0% 

I-3212c 
Grau de satisfacció de l’alumnat de primer 

curs sobre l’organització de la prova específica 

d’accés. 

Sense dades 

3.2.1_Prova específica d’accés de nou alumnat   Grau de satisfacció de l’alumnat sobre el servei de 

secretaria acadèmica. 

 

I-3213 
Nombre de sol·licituds d’inscripció a la prova 

d’accés (discriminades per especialitat, per 

convocatòria i per sexe.) 

 Homes Dones 

Juny 
INT 7 33 

DED 1 3 

Setembre 
INT 4 6 

DED 0 1 
 

I-3214 
Nombre de sol·licituds d’inscripció d’aspirants 

admesos (discriminades per especialitat, per 

convocatòria i per sexe.) 

 Homes Dones 

Juny 
INT 7 32 

DED 1 3 

Setembre 
INT 4 6 

DED 0 1 
 

I-3215 
Nombre d’aspirants presentats a la prova 

(discriminats per especialitat, per convocatòria 

i per sexe.) 

 Homes Dones 

Juny 
INT 7 30 

DED 1 3 

Setembre 
INT 3 5 

DED 0 1 
 

I-3216 
Nombre d’aspirants aprovats (discriminats per 

especialitat, per convocatòria i per sexe.) 

 Homes Dones 

Juny 
INT 7 24 

DED 1 3 

Setembre 
INT 3 4 

DED 0 1 
 

I-3217 

Nombre d’aspirants admesos (discriminats per 

especialitat, per convocatòria i per sexe.) 
 

* Conté també el nombre d’aspirants que han superat la 

prova en un altre centre.  

 Homes Dones 

Juny 
INT 7 25* 

DED 1 3 

Setembre 
INT 3 3 

DED 0 1 
 

I-3218 
Nombre d’aspirants matriculats (discriminats 

per especialitat, per convocatòria i per sexe.) 

 Homes Dones 

Juny 
INT 6 25 

DED 1 3 

Setembre 
INT 2 3 

DED 0 1 
 

3.3_Metodologia i seguiment de l’ensenyament  

 I-330c 
Grau de satisfacció dels estudiants amb el 

programa formatiu. 
3,15 

I-331c 
Grau de satisfacció dels estudiants amb el 

professorat. 
3,38 

I-332c 
Grau de satisfacció dels estudiants de primer 

curs amb el programa formatiu. 
3,63 

I-333c 
Grau de satisfacció dels estudiants de primer 

curs amb el professorat. 
3,88 

I-334c 
Grau de satisfacció dels titulats amb el 

programa formatiu. 
gener 2019 



 

I-335c 
Grau de satisfacció dels titulats amb el 

professorat. 
gener 2019 

I-336c 
Grau de satisfacció dels titulats amb la 

formació teòrica. 
gener 2019 

I-337c 
Grau de satisfacció dels titulats amb la 

formació pràctica. 
gener 2019 

I-338c 
Grau de satisfacció del professorat amb el 

programa formatiu. 
3,84 

3.4_Avaluació de l’ensenyament 

 I-340c 
Taxa de rendiment dels estudiants de primer 

curs.  
81,99% 

I-341c Taxa de presentats a primer curs 86,08% 

I-342c Taxa d’èxit a primer curs 94,90% 

I-343c Taxa de rendiment del conjunt de la titulació 90,79% 

I-344c Taxa d’abandonament a primer curs. 20,51% 

I-345c Taxa d’abandonament de la titulació. 28,13% 

I-346c Taxa de graduació en t i t+1. 71,78% 

I-347c Durada mitjana dels estudis per cohort. 1,4 

I-348c 

Percentatge d’estudiants que cursen els 

estudies a temps complet, i percentatge 

d’alumnes que cursen els estudis a temps 

parcial. 

80% | 20% 

I-349c Grau de satisfacció de l’alumnat sobre el 

sistema d’avaluació. 
3,00 

I-3490c Grau de satisfacció del professorat sobre el 

sistema d’avaluació. 
3,73 

3.5_Orientació i suport a l’alumnat 

 
I-350 

Grau de satisfacció de l’alumnat sobre 

l’orientació acadèmica (PAT). 
3,15 

I-351c 
Grau de satisfacció del professorat sobre 

l’orientació acadèmica (PAT). 
3,38 

I-352c 
Grau de satisfacció dels tutors (Pràctiques i 

TFC) sobre l’orientació acadèmica (PAT). 
3,63 

I-353c 
Grau de satisfacció dels titulats sobre 

l’orientació acadèmica (PAT). 
gener 2019 

I-354 
Nombre de tutories individuals realitzades a 

l’alumnat 
132 

I-355 
Nombre d’incidències i reclamacions 

registrades. 
1 

I-356 
Mitjana de la durada dels terminis de 

resolució. 
7 

3.6_Mobilitat internacional 

 I-360c 
Percentatge d’alumnat que ha participat en la 

mobilitat (per promoció) 
21,05% 



 

I-361 Nombre de convenis de mobilitat.  
3 

I-362 
Grau de satisfacció de l’alumnat sobre la 

informació i tràmits previs a la mobilitat. 
2,20 

I-363 
Grau de satisfacció de l’alumnat sobre la 

formació en els centres d’intercanvi. 
4,60 

I-364 
Grau de satisfacció del professorat sobre la 

informació i tràmits previs a la mobilitat. 
No escau 

I-365 
Grau de satisfacció del professorat sobre la 

formació en els centres d’intercanvi. 
No escau 

3.7_Pràctiques externes 

 
I-370c 

Percentatge de titulats que han realitzat 

practiques voluntàries abans de finalitzar els 

estudis (per promoció). 

5,26% 

I-371 
Grau de satisfacció de l’alumnat sobre la 

coordinació de les pràctiques externes. 
Sense dades 

I-372 
Grau de satisfacció de l’alumnat sobre la 

formació al centre de pràctiques. 
Sense dades 

I-373 
Grau de satisfacció dels tutors sobre la 

coordinació de les pràctiques externes. 
Sense dades 

I-374 
Nombre d’empreses amb qui s’han signat 

convenis de pràctiques. 
3 

3.8_Orientació professional i recerca 

 
 

Grau de satisfacció dels titulats sobre 

l’orientació professional. 
gener 2019 

 

Grau de satisfacció de l’alumnat sobre 

l’orientació professional. 
Sense dades 

 

Grau de satisfacció dels tutors (pràctiques i 

TFC) sobre l’orientació professional. 
4,43 

 

Percentatge de titulats (promoció anterior) que 

han treballat en feines relacionades amb els 

estudis durant el primer any. 

55% 

 

Percentatge de titulats (promoció anterior) que 

han participat en residències de creació durant 

el primer any. 

51,52% 

 

Percentatge de titulats (promoció anterior) que 

han participat en espectacles de la Companyia 

Eòlia durant el primer any. 

0% 

 

Nombre d’ofertes de treball remunerades 

enviades a l’històric de titulats. 
83 

 

Grau de satisfacció de l’alumnat amb el servei 

de càsting. 
2,67 

 

Nombre de tutories individuals d’orientació 

professional als titulats durant el primer any. 
5 

 

Nombre d'alumnes  i graduats ESAD inscrits a 

la borsa de treball 
77 

4.1_Personal docent i investigador (PDI)  

 I-410c 
Percentatge de professorat a temps complet 

sobre la plantilla total de la titulació. 
24,59% 



 

I-411c 
Percentatge de professorat a temps parcial 

sobre la plantilla total de la titulació. 
75,41% 

I-412c 
Percentatge d’hores de docència impartida per 

professors a temps complet. 
56,30% 

I-413c 
Percentatge d’hores de docència impartida per 

a professors a temps parcial. 
43,00% 

I-414c 
Grau de satisfacció de l’alumnat amb la 

competència docent del professorat. 
3,38 

I-415c 
Grau de satisfacció de l’alumnat amb l’atenció 

del professorat en el procés d’aprenentatge. 
Sense dades 

I-416 
Nombre d’oportunitats de formació ofertes al 

PDI. 
5 

I-417 
Grau de satisfacció del professorat en relació 

a la formació i promoció. 
3,49 

4.2_Personal d’administració i serveis (PAS) 

 I-420 Grau de satisfacció del PAS sobre la gestió de 

la direcció i administració del centre. 

Sense dades 

5.1_Recursos materials i Serveis 

 I-510 Nombre d’incidències de manteniment. 607 

I-511 
Mitjana del temps de resolució de les 

incidències de manteniment. 
50% en >1dia 

I-512c 
Grau de satisfacció sobre els recursos 

materials i serveis per part de l’alumnat. 
2,50 

I-513 
Grau de satisfacció sobre els recursos 

materials i serveis per part del professorat. 
3,14 

I-514c Grau de satisfacció sobre la biblioteca per part 

de l’alumnat. 
2,47 

I-515 Fons bibliogràfic (nombre d’exemplars de la 

biblioteca). 
pdt  

7.1_Gestió i publicació de la informació  

 I-711 Grau de satisfacció sobre l’accés a la 

informació per part de l’alumnat. 
3,64 

I-712 Grau de satisfacció sobre l’accés a la 

informació per part del professorat. 
3,62 

 

 

 


