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0_Dades identificatives del centre 

 

 

Nom del centre 
 

EÒLIA CSAD (Centre Superior d’Art Dramàtic)   

Codi de centre 
 

08068549 

Dades de contacte 
 

EÒLIA CSAD 
Carrer de Casp, 82 baixos 
08010 Barcelona 

Titulació i especialitats 
 

Grau en EAS d’Art Dramàtic  - Especialitats: 
Interpretació i Direcció escènica i Dramatúrgia 

Data de verificació 
 

Maig 2013 

Curs d’implantació del títol 
 

2012-2013 

Data d’acreditació 
 

Maig 2019 

Enllaç web www.eolia.cat 
 

Responsables de l’elaboració 
d’aquest IST 
 

Propietaris de processos: 
   - Josep Galindo Solé, director Eòlia CSAD. (1.1 ; 2.1; 
2.2 ; 3.8 ; 4.2) 
   - Pere Sagristà-Ollé, coordinador de la Qualitat. (2.3; 
3.2.1; 6.1) 
   - Nuria Sánchez Leiva, cap d’estudis. (3.3 ;  3.4 ; 3.5 ; 
4.1) 
   - Joan Vall Muntané, cap de secretaria acadèmica. 
(3.1 ; 3.2) 
   - Stephanie Sancho Contamina, cap de comunicació. 
(7.1) 
   - Ignasi López-Pinto Font, cap de recursos materials i 
serveis. (5.1) 
   - Júlia Faneca Sánchez, cap d’orientació professional 
i recerca. (3.8) 
   - Carolina Llacher Alsina, cap de mobilitat. (3.6) 
  - Victòria Boixadera Mañanet, coordinadora de 
pràctiques externes (3.7) 
 

Data d’aprovació 
 

20 d’octubre de 2022 

Data de lliurament a l’AQU 
 

26 d’octubre de 2022 

 

 

 

 

 

 

http://www.eolia.cat/
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Preàmbul 

 

Som al darrer tram del 2022. Hem superat una pandèmia, que ja mostra 

(aparentment) el seu rostre menys amarg. I hem reprès amb fermesa el fil 

de projecte que estàvem teixint al 2019-2020. Del període de la pandèmia 

queden molts aprenentatges i alguns recursos tècnics (telemàtics) que es 

mantindran actius, destinats a claustres de professorat, a les comunicacions 

entre el PAS i entre departaments, així com a algunes tutories específiques 

amb l’alumnat. Però la docència telemàtica ha quedat completament 

arxivada, ja en el que correspon a la segona meitat del curs 21-22, darrer 

període que comprèn aquest informe.    

El balanç bianual que ens aporta aquesta reflexió és, en línies generals, 

força positiu, com els indicadors i les accions de millora aniran detallant en 

aquest document. Per exemple, un indicador nítid com el de captació 

expressa que, en pandèmia, Eòlia ha seguit essent capaç d’atraure cada cop 

més talent, i ara mateix es preparen unes promocions d’estudiants que 

tenen tot el potencial per assolir l’excel.lència. Amb tot, cal tenir clar que la 

reflexió d’aquests dos darrers cursos està totalment marcada per la crisi de 

la pandèmia; que ha estat, sense cap mena de dubte, el període més dur i 

complicat del nostre centre desde la seva fundació a l’any 2000.  

 

Seguiment tutorial: 

Amb tot, el balanç de la pandèmia ens ha portat a mantenir un enfortiment 

del seguiment tutorial, que ha vingut per quedar-se, i que consolida els 

nostres estudis en la seva vessant més humanista. Pensem que no hi ha un 

seguiment tutorial com el que es fa al nostre centre, amb tanta dedicació i 

profunditat. Entenem que els processos de creixement personal i els 

processos de creixement artístic són paral.lels. I per això no volíem iniciar 

aquest informe només amb l’objectivitat i fredor dels indicadors (per altra 

banda essencials), sinó que volem fer èmfasi en la dificultat de quantificar 

el salt qualitatiu que hem consolidat durant aquests dos anys: la qualitat i 

humanitat dels equips de seguiment pedagògic, així com tutores i equip 

pedagògic té i ha tingut un paper totalment fonamental en haver transitat 

amb èxit per la pandèmia. 
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Accions de regeneració: 

De la mateixa manera que hem reprès el fil de projectes que en pandèmia 

han estat impossibles de desenvolupar, estem en fase de reimpulsar i 

perfilar noves accions que regenerin el teixit relacional i social del centre. 

Han estat molts anys en que s’ha treballat per tenir una comunitat Eòlia 

transversal i interactiva, i el parcel.lament de la pandèmia ens ha frenat. 

Malgrat això, la majoria d’aquestes accions ja pertayen al Pla Estratègic 22-

23, que no està contemplat pròpiament en aquest IST, que cobreix el 

període 20-21 i 21-22. Però pensem que és important que aquest preàmbul 

inclogui aquesta mirada global, la dimensió i context d’unes accions que 

sempre es projecten cap al futur, amb la franca, oberta i  sincera intenció 

de millorar. 
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1. Anàlisi i valoració 

 

1. Qualitat del programa formatiu 

 

1.1. El perfil de competències de la titulació és consistent amb els resultats 

de la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES. 

 

Les competències de la titulació (que ja van ser avaluades satisfactòriament 

pel CAE) no s’han modificat durant el període 2020-2022. 
 

A continuació, enumererem les aspectes més destacables del procés 

3.3_Metodologia i seguiment de l’ensenyament, dels dos darrers cursos 

acadèmics. 

 

REVISIONS DEL PROCÉS 3.3_METODOLOGIA I SEGUIMENT DE L’ENSENYAMENT 

Per a fer aquests informes de Revisió i millora s’han tingut en compte: la fitxa del procés 

3.3 del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) i els apartats corresponents a 

‘Metodologia i seguiment de l’ensenyament de l’últim Informe de Seguiment de la 

Titulació (IST_2020)  

 

En els ‘Informes de revisió’ (20/21 i 21/22) s’han valorat la política i les estratègies 

emprades fins ara per al compliment del títol i les principals accions de coordinació 

acadèmica, la seva vigència i també els nous protocols i opcions de millora. 

 

Observem que ha baixat molt lleugerament el grau de satisfacció dels estudiants (de 

primer, titulats i en general) amb el programa formatiu, però aquest fet no es pot 

deslligar de l’esgotament general produït per la pandèmia que encara ha afectat aquest 

curs acadèmic i sobretot els dos anys acadèmics anteriors. 

L’indicador més afectat ha estat l’I-336c amb una reducció de 0.83, que sense ser molt 

alta, haurà de motivar una reflexió sobre la implementació dels continguts teòrics a la 

formació. 

 

ACCIONS VINCULADES AL PROCÉS I VALORACIÓ 

 

- Disseny, distribució i durada de matèries, assignatures impartides, pràctiques i 

projecte final. 
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 La distribució de matèries i d’assignatures es compleix sense canvis respecte al disseny 

original, tot i que van fer adaptacions (puntuals) de format, a causa de les restriccions 

sanitàries provocades per la pandèmia de la COVID-19, durant el curs 20/21 i recuperant 

progressivament la normalitat durant el curs 21/22. 

 Les adaptacions més significatives es van fer, sobretot, en els calendaris i en el format 

dels TFG’S. 

 Amb els caps de departament i d’especialitat s’ha estudiat donar resposta a les peticions 

dels estudiants sobre distribució i durada de matèries i/o assignatures, tenint present el grau 

de satisfacció de les mateixes. 

 
 PROPOSTES DE MILLORA 

 A valorar pels diferents caps d’especialitat a partir de les valoracions dels diferents grups 

d’interès, tenint molt present les inquietuds i les peticions específiques dels representants 

de l’alumnat, després de l’experiència del confinament. 

 Revisió del format de les assignatures següents: Pràctica de Càmera 1, Pràctica de 

Càmera 2, Pràctiques d’escenificació 5 i Pràctiques d’escenificació 6. 

 

 

- Revisió del ‘contingut de matèries, assignatures impartides, pràctiques i projecte 

final’. 

 
 La revisió del Pla Docent, els informes dels caps de departament i la revisió de les fitxes 

d’assignatures s’han vist afectades per altres prioritats de gestió provocades per la 

pandèmia. Tot i això, la revisió s’ha fet parcialment, però fora dels terminis marcats en el 

calendari. 

 S’han fet reunions amb els responsables  (caps de departament i d’especialitat), dins el 

calendari d’accions de gestió acadèmica per a la supervisió de continguts del Pla docent. 

 Els caps de departament i el PDI han fet, per la seva banda, les revisions anuals dels 

programes i continguts de les assignatures impartides. 

 

 PROPOSTES DE MILLORA 

 Les millores de les assignatures impliquen, necessàriament, una revisió de continguts 

d’aquestes. 

 Seguir demanant als caps de departament i PDI corresponents, el lliurament de les 

programacions pendents. 

 

 

- Revisió del Protocols de coordinació acadèmica. 

 

 La incorporació d’una nova treballadora (Carmen Bueno) a l’equip de coordinació 

acadèmica ens ha permès millorar les accions a la secretaria acadèmica d’EÒLIA CSAD, 

redefinint les tasques i responsabilitats. Hem clarificat l’organigrama per no barrejar temes, 

no duplicar feines i no produir interferències entre àrees. 

 Sobre els procediments de gestió interna: s’ha fet una nova reflexió sobre la utilitat de 

les fitxes de gestió i s’ha observat la necessitat de prioritzar i resumir procediments amb 

l’objectiu de millorar la concreció i guanyar claredat i efectivitat en la gestió. 
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 La creació d’un calendari d’accions de Coordinació Acadèmica compartit (drive) i l’accés 

electrònic, ha millorat la comunicació i coordinació entre departaments així com el control i 

seguiment per part de coordinació acadèmica. 

 S’ha començat a revisar la redacció de les Guies i normatives (assignatures, alumnat, 

professorat.) 

 
 PROPOSTES DE MILLORA 

 Actualitzar de forma completa les ‘guies’ d’assignatures per a l’alumnat i per al 

professorat (TFG, pràctiques externes) pendents i ajornades per a la pandèmia. 

 Creació d’un calendari d’accions que pugui ser compartit o consultat de forma 

telemàtica (drive) amb altres àrees de l’escola per a millorar la comunicació i coordinació 

entre departaments 

 Establir un calendari per a l’actualització de les guies. 

 

 

1.2. El pla d’estudis i l’estructura del currículum són coherents amb el perfil 

de competències i amb els objectius de la titulació. 

 

El pla d’estudis i l’estructura del currículum (que ja van ser avaluats 

satisfactòriament pel CAE) no s’han modificat durant el període 2020-2022. 

 

 

1.3. 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. 

 

El perfil d’ingrés del estudiants ja va ser avaluat positivament per el CAE.    

En els anys acadèmics 2020-2021 i 2021-2022 s’ha anat consolidant, en les 

dues especialitats, la tendència creixent a nivell numèric i qualitatiu dels 

candidats.  

A continuació, destaquem alguns aspectes significatius dels processos 

3.1_Captació de nou alumnat i 3.2_Accés, admissió i matriculació 

d’alumnat, dels dos darrers cursos acadèmics. 

 

REVISIÓ DEL PROCÉS 3.1_CAPTACIÓ DE NOU ALUMNAT 

Per a fer aquests informes de Revisió i millora s’han tingut en compte: Indicadors 

anuals del procés, enquestes del procés enviades als grups d’interès, els últims 

informes de revisió de 20/21 i 21/22 i el SGIQ. 
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Al llarg del curs 2021-22, on encara hem conviscut amb moltes restriccions degut a la 

pandèmia de la COVID-19, els indicadors han anat fluctuant en funció de l’acció de 

captació. 

 

Per la seva part, a proposta de direcció, s’han incorporat 3 nous indicadors per a obtenir 

més informació sobre el perfil dels aspirants a la prova d’accés i, sobretot, dades 

relatives a la seva procedència. 

 

Cal destacar que els aspirants que han fet la prova aquests darrers anys provenen 

majoritàriament de batxillerats d’Arts (plàstiques i escèniques), cosa que fa 

importantíssim de prioritzar les visites a instituts de secundària que imparteixen aquesta 

modalitat de batxillerat. Es manté la ràtio d’un bon nombre d’estudiants de primer curs 

que han triat el nostre centre com a primera opció (71,40%) 

 

El grau de satisfacció sobre l’accés als estudis recupera el valor de 4 sobre 5, i no ha 

tendit a la baixa com en el curs anterior. Enguany s’ha creat una pàgina individual amb 

una informació de la prova d’accés, cosa que ha fet clarificar també la informació 

específica sobre l’accés. 

 

La resta d’indicadors es valoren de forma individual en cada una de les accions  de 

captació del procés. 

 

Per tal de fer-ne la valoració, anàlisi així com les propostes de millora, analitzem com 

cada any les diferents accions vinculades per a incrementar la captació d’alumnat als 

estudis superiors. En cada una de les accions es comenten els indicadors i els resultats 

de l’enquesta que es va facilitar als aspirants que van fer la prova d’accés (juny/setembre 

2020 i juny/setembre 2021) Cent per cent de resposta de tots els aspirants. 

 

ACCIONS VINCULADES AL PROCÉS I VALORACIÓ 

 

- Entrevistes individualitzades. 

 
 Les valoracions  sobre les entrevistes segueixen sent molt bones,  així com els comentaris 

escrits. A part d’això, la meitat dels entrevistats s’inscriuen a la prova. És un molt bon 

percentatge, tot i que no sabem si són interessats que ja estaven convençuts de fer-la o bé 

interessats que provenien amb diferents opcions d’estudi. 

 

 Degut a la situació generada per la pandèmia, un percentatge de les entrevistes s’han 

fet via trobada telemàtica (Zoom). Aquesta solució ha obert un nova via de comunicació gens 

menyspreable a tenir en compte per a futures convocatòries. 

 

 

- Xerrades a centres d’educació secundària. 
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 Les visites a/d’instituts van caure ‘en picat’ per culpa de la pandèmia, durant el curs 

20/21. Per sort, la situació s’ha pogut reconduir, amb cert èxit, en el darrer curs acadèmic. 

 Per altra banda, Direcció va proposar organitzar un curs per a docents de batxillerats 

escènics i convidar als cordinadors dels instituts que fan visita al centre. És una bona manera 

comunicativa de difondre el projecte. La programació òptima d’aquestes sessions hauria de 

ser entre els mesos de febrer i març. 

 Respecte a la visites a centre de fora de Catalunya, s’han ajornat els desplaçaments a les 

Illes Balears, a Andorra i País Basc. 

 Les valoracions sobre aquestes activitats, a través de les enquestes corresponents, són 

força bones, sense cap comentari o anotació de tipus negatiu. 

  

 PROPOSTES DE MILLORA 

 Organització i difusió d’un curs per a professorat d’instituts d’arts escèniques. 

 Treball de camp amb alumnat procedent del País Basc. 

 

 

- Saló de l’Ensenyament 

 
 No tenim indicadors d’assistents als Salons de l’Ensenyament (2020 i 2021) per culpa de 

la pandèmia. 

 Es va crear un un stand virtual d’atenció a l’aspirantat. Les dades extretes no són prou 

significatives. 

 Tampoc hi ha va haver presència del centre a la Fira de l’Estudiant de Valls. 

 

 PROPOSTES DE MILLORA 

  El Saló de l’Ensenyament de cara al curs acadèmic 2022-23 si que s’ha celebrat. 

 

 

- Jornada de portes obertes 
 

 Anys difícils a l’hora de fer-ne una valoració. Les jornades de portes obertes s’han fet en 

línia i amb grups reduïts de jornades pràctiques. La presència virtual ha permès, això sí, una 

més gran participació. 

 

 

- Accions específiques per a l’especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia 

 
Es fa palesa la necessitat d’activar la captació d’alumnat d’aquesta especialitat. Ha tornat a ser 

anys molt fluixos en nombre d’aspirants inscrits a aquesta especialitat. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Caldrà pensar en noves estratègies de captació. 

 

 

 

REVISIÓ DEL PROCÉS 3.2_ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ D’ALUMNAT 
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Per a fer aquest informe de Revisió i millora d’aquest procés s’han tingut en compte: 

Indicadors del procés; enquestes enviades a grups d’interès sobre accés i admissió, així 

com de recursos i serveis; últimes millores registrades a l’Autoinforme de juny de 2018 

i SGIQ. 

 

La majoria d’indicadors d’aquest procés són indicadors-clau per l’AQU i per als EAS; i 

s’actualitzen any rere any a l’apartat de Qualitat del web del centre. 

 

Analitzant el nombre de sol·licituds de nou accés, veiem que any rere any creix la 

demanda d’aspirants a l’especialitat d’Interpretació. Per contra, la demanda 

d’aspirants a l’especialitat de Direcció escènica i dramatúrgia ha tornat a caure aquest 

en aquests darrers cursos, després de dos anys ‘relativament bons’. 

 

En conseqüència, degut a l’augment d’aspirants en Interpretació que superen la prova, 

baixa el percentatge d’aspirants/alumnes matriculats a l’especialitat, per a l’existència 

del numerus clausus. També puja la nota mitjana de tall dels aspirants. 

 

Els graus de satisfacció sobre el servei  de Secretaria acadèmica i sobre l’organització 

de la prova són molt bons; i les últimes dades registren un valor igual a 4. Recordem 

que el grau es mesura entre 0 i 5. 

 

ACCIONS VINCULADES AL PROCÉS I VALORACIÓ 

 

- Prova d’accés 

 

 

Nombre de sol·licituds 

2021-22 99 

2020-21 94 

2019-20 73 

2018-19 67 

 
 La convocatòria de prova d’accés 2021 ha estat ‘amb menys tensió’ per no haver de 

respectar escrupolosament les restriccions fruit de la COVID-19. S’han mantingut, però, els 

grups reduïts en els exercicis grupals. 

 

 Una de les novetats d’aquesta convocatòria ha estat l’eliminació de tots els fulls 

d’avaluació en format paper. Un arxiu penjat al Drive Google ha permès que tots els 

membres de la comissió avaluadora poguessin avaluar en línia. 

 
 En aquesta convocatòria, s’han incorporat els nous percentatges a aplicar en els 

distints exercicis de la prova, aprovats i publicats en la Resolució del mateix del 

Departament d’Educació. 
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 Per últim el grau de satisfacció dels aspirants pel que fa a l’organització de la prova és 

molt alt (4,62 sobre 5, del 100% de les respostes)  

 

 

- Matriculació de nou alumnat i a partir de segon any 

  
 A destacar la importància d’afegir un camp específic al full de matriculació de 

‘necessitats educatives especials (NEE)’, a fi que aquells estudiants que ho necessitin ho 

puguin fer constar en el mateix full d’inscripció. 

 

 Es desestima, per ara, fer la matriculació de forma telemàtica, a través del programa 

de gestió Classlife.  

 

 

- Reconeixement de crèdits (Estudis oficials/Mobilitat/Participació) 

 

Reconeixement per estudis oficials 

2021-22 0 

2020-21 2 

2019-20 5 

2018-19 4 

2017-18 3 

 

 

- Reconeixement de crèdits per validació 

 

Reconeixement per validació 

2021-22 6 

2020-21 11 

2019-20 10 

2018-19 13 

2017-18 13 

 

- Trasllats d’expedient/Transferència de crèdits 

 

Trasllat d’expedient/Transferència de crèdits 

2021-22 1 

2020-21 0 

2019-20 1 

2018-19 1 

2017-18 0 

 

 

- Abandonament dels estudis/Baixa alumnat 

 

Abandonament dels estudis 

2021-22 2 
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2020-21 0 

2019-20 2 

2018-19 1 

2017-18 3 

 

 

- Anul·lació d’assignatures per convocatòria 

 

Anul·lació d’assignatures per convocatòria 

2021-22 1 

2020-21 10 

2019-20 9 

2018-19 8 

2017-18 6 

 

 

- Reincorporació als estudis 

 
 La reincorporació als estudis no té un formulari específic. Una entrevista personal amb 

la direcció del centre i un recompte de disponibilitat de places és suficient actualment. 

 

 

- Sol·licitud del Títol de Grau 

 
 Es segueixen els protocols marcat pel Departament d’Educació. S’utilitzen els impresos 

oficials. 

 

 

- Suplement Europeu del Títol 

 
 Aquest document es troba actualment, encara en fase de disseny. 

 

 

- Sol·licitud de l’expedient acadèmic 

 
 Des de secretaria acadèmica s’ha creat un model de certificat acadèmic individualitzat 

a través de la plataforma de gestió Classlife. 

 

 

- Documentació associada: Guia de l’estudiant i fitxes dels procediments 

 
  Està pendent la finalització de la Guia de l’alumnat, on es recopilarà en un sol 

document tots els procediments acadèmics, calendaris i guies que estan, actualment, al web de 

centre. 
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1.4. La titulació disposa de mecanismes de coordinació docent adequats. 

 

Malgrat que els mecanismes de coordinació van ser avaluats positivament 

pel CAE, hem anat seguint les recomanacions que se’ns van fer, i hem anat 

reforçant els mecanismes de coordinació interna. 

Consulteu per a més detalls, el punt 1.1, l’apartat de les revisions del procés 

3.3_Metodologia i seguiment de l’ensenyament.   

 

1.5. L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequada 

i té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació. 

 

Les normatives internes en el curs 2020-21 sobretot s’han vist marcades 

encara per l’impacte de la Covid-19. El centre ha continuat encaminant els 

seus esforços a garantir el marc acadèmic normatiu temporal en el context 

de la pandèmia i la post-pandèmia. Aquests ajustos normatius han inclòs 

conceptes clau en relació a drets i deures dels estudiants, professorat i PAS.  

S’ha continuat treballant sota les cinc finalitats bàsiques creades l’any de la 

COVID-19:  

- Garantir els drets dels estudiants davant la contingència de la formació 

telemàtica. 

- Facilitar l’avaluació dels estudiants d’una manera justa durant l’estat 

d’alarma. (Regular l’avaluació única). 

- Fomentar una docència presencial “segura” tenint en compte els criteris 

del Departament de Salut. 

- Mantenir el major grau de satisfacció possible dels estudiants tenint en 

compte que es va tractar (durant el període març-juny 2020) de traslladar 

uns estudis eminentment pràctics majoritàriament al mode online. (Un fet 

que ha suposat un sobreesforç d’adaptació, pel PDI i els estudiants. En 

aquest període crític s’ha duplicat la feina, i alhora ha minvat la satisfacció 

de tota la comunitat: estudiants, PDI i PAS).  
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- Reformular els calendaris acadèmics en funció de les transicions entre 

presencialitat i no presencialitat. Readaptar les normatives i els criteris en 

funció de les noves instruccions del Departament d’Educació i de la 

Conselleria d’Educació, i altres òrgans de govern competents. 
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2. Pertinència de la informació pública 
 

2.1. La institució publica informació veraç, completa, actualitzada i 

accessible sobre les característiques de la titulació i el seu 

desenvolupament operatiu. 

 

Des de l’Àrea de comunicació del centre es continua vetllant perquè la 

informació publicada pel centre segueixi sent completa i actualitzada en 

base a les directrius del Departament d’Educació i als canvis que hi pugui 

haver dintre l’estructura del centre (pla formatiu, professorat...) 

 

A continuació, repassem les aspectes més destacables del procés 

7.1_Gestió i publicació de la informació, dels dos darrers cursos acadèmics. 

 

REVISIÓ DEL PROCÉS 7.1_GESTIÓ I PUBLICACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Per a l’elaboració d’aquest informe de Revisió i millora de la Gestió i publicació de la 

informació s’han tingut en compte: els indicadors del procés, l’enquestes de satisfacció 

i el procés 7.1 del SGIQ. 

 

En el moment present, amb les dades recollides, la valoració del grau de satisfacció 

general sobre la Gestió i publicació de la informació és molt positiva. Degut a la 

pandèmia de la COVID-19, l’indicador del grau de satisfacció amb l’accés a la informació 

per part del professorat ha sofert lleus variacions respecte als cursos anteriors. Seguirem 

treballant per tal d’obtenir uns millors resultats. 

 

ACCIONS VINCULADES AL PROCÉS I VALORACIÓ 

 

- Imatge i funcionament del web 

 
 Actualització de la versió de Wordpress 5.8.2 de la pàgina web https://www.eolia.cat/ i 

de la plantilla Avada a la versió V7.4.1 

 Amb les actualitzacions es millora la rapidesa en carregar i navegar pel web des de 

qualsevol dispositiu. 

 Continuem amb els formularis en línia de l’aplicació Gravity Forms implantada al web 

per a les inscripcions amb signatura digital i amb validació i notificació, que inclou la utilitat 

de pdf’s adjunts. 

 Aquests formularis els posem en funcionament per a la prova d’accés, per a les jornades 

de portes obertes i per a demanar la declaració responsable de compromís en relació a la 

normativa COVID-19 del centre. 

https://www.eolia.cat/
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 En el menú dels Estudis Superiors s’afegeixen 3 accessos nous: les jornades de portes 

obertes, els tallers per a instituts de batxillerat escènic i es crea una pàgina de la porva 

específica d’accés, per a facilitar la informació als aspirants. 

 

 PROPOSTES DE MILLORA 

 Continuar treballant el web, actualitzant-la i pujant continguts d’interès per a 

l’alumnat i professorat.  

 Seguirem aplicant el SEO (Search Engine Optimization) com a millors eines dels motors 

de cerca. 

 

 

- Domini web i comptes de correu 

 
 Seguim amb el Hosting Linux del web per a disposar de més espai en el servidor i que 

el web funcioni amb més rapidesa i estigui més protegit d’amenaces en línia. 

Continuem amb la protecció antivirus/antispam en tots els comptes de correu de domini 

eolia.cat. 

 Durant el confinament es van crear 10 comptes nous de correu electrònic per a poder 

utilitzar el programa ZOOM de videochat a fi de poder fer les classes en línia.  

A final de curs es va decidir de mantenir-ne 5 d’aquests comptes per tal de donar suport a 

les classes teòriques; en el cas que hi hagués algun alumne confinat. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Continuar vetllant per al bon funcionament del web i controlar que no hi hagi atacs a la 

base de dades, ni al control d’accés.  

 

 

- Promoció web i xarxes socials 

 
 Degut a la pandèmia, la majoria dels aspirants no van poder veure –presencialment- el 

centre en el mesos de major impacte en la recerca d’informació (de març a juny) i des del 

centre vam considerar fer un nou vídeo institucional per a millorar la imatge del centre i 

càpsules curtes audiovisuals de diferents aspectes de l’escola per a potenciar els estudis i 

informar al nou alumnat. 

 Es realitzen els següents clips: Presentació del Grau en Art Dramàtic, Accés al Grau en 

Art Dramàtic, Què és l’especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia, Funcionament de 

l’especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia, Mobilitat sortint, Mobilitat entrant, 

Projecció professional i de la Revista Ítaca, revista de teatre Eòlia i+D. 

 La realització d’aquest material va ser contractada a un especialista audiovisual. Tot el 

material va servir per a fer difusió en xarxes socials, newsletter’s i es troba pujat a cada 

àrea del web. 

 Les xarxes socials mostren el dia de l’escola i serveixen per a comunicar els actes 

vinculats als estudis superiors, des de les portes obertes, prova d’accés, beques, resultats, 

treballs de final de Grau, acte de graduació, entre altres. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Les xarxes socials requereixen una presència diària. Apostem a seguir treballant en la 

millora dels continguts com de les imatges. 
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- Agenda al Web 

 
 Gracies a l’agenda del web es poden consultar els esdeveniments diaris del què passa a 

l’escola, des de programacions al teatre Eòlia dels treballs final de Grau de l’alumnat, 

audicions, obres d’exalumnat programades, així com esdeveniments importants de i per a 

l’escola (com les jornades de convivència, pràctiques, lectures dramatitzades, acte de 

graduació...) 

 

 PROPOSTES DE MILLORA 

 Millorar la difusió de l’agenda i aconseguir que sigui més consultada per  l’alumnat, el 

professorat i foranis. 

 

- Equip de comunicació 

 

 Hem seguit treballant la imatge de disseny de l’escola, reforçant la marca Eòlia. Durant 

el curs 2020-21 ha col·labrat una fotògrafa en pràctiques amb l’escola per a cobrir les 

representacions al Teatre Eòlia dels alumnes de 4t en els seus TFG, com de les Aules 

obertes i pràctiques dels altres cursos. 

 Gràcies al material gràfic es poden visibilitzar les feines dels alumnes, tant al web com 

a les xarxes socials. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Continuar millorant la qualitat de les imatges, de les publicacions i de la comunicació per 

tal d’enfortir la marca Eòlia. 

 

 

- Idiomes web 
 

 Actualment, el web és en català i es modifica/tradueix en traducció simultània 

automàticament en castellà, anglès, francès i italià. 

 El fet de disposar el web en diferents idiomes fa que millorem en les connexions 

internacionals d’Eòlia i ens facilita l’admissió d’estudiants internacionals. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Optimitzar la branca de mobilitat internacional i revisar la traducció de les pàgines. 

 

 

- Llibre d’estil 

 
 El llibre d’estil és una eina necessària per al bon ús de la imatge d’Eòlia, dins i fora del 

centre. La finalitat del llibre d’estil és unificar l’estil de les comunicacions, permetre publicar 

seguint una uniformitat en l’estil. En el llibre d’estil establim regles de tipografia, logo, 

disseny gràfic, colors... 

 
PROPOSTES DE MILLORA 
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 Continuar actualitzant el llibre d’estil amb la imatge corporativa i l’aplicació en la 

imatge de l’escola. Unificar el color taronja/carabassa d’Eòlia en totes les àrees (logos, 

impressions, fyers, web, xarxes...) 

 

 

- Imatge en la papereria de l’escola 

 
 Continuem utilitzant paper reciclat en tota l’escola, en impressions, en cartells i flyers. 

A conseqüència de la pandèmia, es va decidir que la papereria de fulletons quedés toalment 

anul·lada. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Continuem apostant per una nova línia de disseny i unificació de les assignatures per 

àrees en la papereria de l’escola. 

 

 

- Servei d’atenció personalitzada 
 

 S’ha canviat de campus virtual i ara disposem d’una plataforma on poder crear grups 

d’interès i la comunicació amb l’alumnat i el professorat és molt directe. Informem dels 

espectacles, actes, aules obertes, pràctiques, TFG i tot el que estigui relacionat amb l’escola. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Millorar el tracte personal amb l’alumnat, el professorat i el personal d’Eòlia. 

  

 

 

2.2. La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de 

satisfacció. 

 

Podeu consultar el resultats acadèmics i de satisfacció en l’enllaç següent: 

 

https://www.eolia.cat/sobre-eolia/qualitat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eolia.cat/sobre-eolia/qualitat/
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2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca la titulació i els 

resultats del seguiment i l’acreditació de la titulació. 

 

En relació a aquest punt, que se’ns va valorar com a Procés cap a 

l’excel.lència, des de l’àrea de comunicació es vetlla i es seguirà vetllant 

perquè tota la informació relativa a qualitat, així com les actualitzacions 

relatives al SGIQ i al Pla Estratègic de la Qualitat, segueixin essent 

actualitzades any rere any a la nostra pàgina web, a l’apartat corresponent 

de Qualitat. 
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3. Eficàcia del sistema de garantia interna de qualitat. 
 

3.1. El SGIQ implementat té processos que garanteixen el disseny, 

l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions. 

 

Seguirem vetllant perquè el SGIQ es segueixi complint com fins ara, 

mantenint el càlcul d’indicadors i generant nous informes de revisió i 

millora que serviran per actualitzar, any rere any, el Pla Estratègic de la 

Qualitat d’Eòlia.   

 
 

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 

acadèmics i la satisfacció dels grups d’interès. 

 

Tal i com s’ha estat fent en els últims anys, els graus de satisfacció 

s’extreuen a través d’enquestes generades a través de Google Forms. 

Des del curs 2019-20, tal i com se’ns va recomanar en l’acreditació, estem 

fent un seguiment més insistent en la resposta de les enquestes per part de 

l’alumnat, fent recordatoris setmanals, fins que la participació arriba a 

nivells del 80% o més. 

Aquest passat curs 2021-22, l’enquesta de metodologia ha tingut un 97,2% 

de respostes, la de recursos materials i serveis, un 81,4% de respostes, i la 

que respon el professorat, un 95,7% de respostes. 

Els recordatoris puntuals a alumnat i professorat ha estat clau per a 

l’assoliment d’aquests resultats. 

I això permet que els indicadors extrets sobre satisfacció de diferents 

aspectes, sigui molt fiable. 

 

Per altra banda, els resultats acadèmics són fiables ja que les dades de 

qualificacions s’extreuen per part del programa de gestió acadèmic Classlife 

i els percentatges s’extreuen a través d’unes taules Excel ja creades 

específicament. 
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3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora 

que s’utilitza per a la seva millora contínua. 

 

Segons els procés 1.1 Política i objectius de la qualitat, la propera revisió del 

SGIQ per part de la Comissió de Propietaris de processos serà el juliol de 

2023.  

 

Els Plans Estratègics de la qualitat es segueixen incorporant al web del 

centre, anualment. 
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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. 

 

El perfil del professorat d’Eòlia ja va ser valorat positivament en 

l’acreditació per part del CAE. I majoritàriament no ha canviat. Es va 

entendre que un dels potencials d’Eòlia és la inclusió del món professional 

en el seu claustre de professorat. El CAE va valorar que el nombre de 

professionals no titulats és mínim. Malgrat tot, seguim treballant per 

augmentar progressivament el nombre de professorat titulat superior, i el 

nombre d’hores lectives que aquest professorat imparteix en relació al 

professorat de perfil especialista.  

 

INDICADOR DE DOCENTS AMB TITULACIÓ SUPERIOR 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Personal docent 
titulat superior 

55 (76,38%) 57 (75%) 58 (84,05%) 60 (80%) 

Altre personal docent 17 (23,61%) 19 (25%) 11 (15,94%) 15 (20%) 

TOTALS 72 76 69 75 
 

INDICADOR DE DOCTORS EN EL CENTRE 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

3 3 4 5 5 

 

Pel que fa a la millora dels sistemes de comunicació entre el professorat, 

(especialment aquells a temps parcial) que se’ns recomanava millorar, 

pensem que les accions ja descrites en el punt 1.4. (La titulació disposa de 

mecanismes de coordinació docent adequats) han suposat una bona 

resposta a aquesta necessitat.  

La satisfacció de l’alumnat amb el professorat segueix essent molt bona. Es 

poden consultar els indicadors de satisfacció en el quadre històric 

d’indicadors a l’apartat de qualitat del web del centre: 
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REVISIÓ DEL PROCÉS 4.1_PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 

 Per a fer aquest informe de Revisió i millora s’han tingut en compte: la fitxa 

del procés 4.1 del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) i els apartats 

corresponents al PDI de l’últim Informe de Seguiment de la Titulació (IST_2020) 

 

 En general, indicadors sense canvis significatius. Cal, però, destacar si bé ha 

augmentat el nombre d’oportunitats de formació ofertes al PDI (de 6 a 12), el grau de 

satisfacció del professorat en relació amb la formació i promoció ha baixat 

lleugerament; fet que ens fa pensar que o bé l’enfocament de les oportunitats ofertes 

no és prou interessant, o bé han fallat els canals de comunicació. 

 

 

ACCIONS VINCULADES AL PROCÉS I VALORACIÓ 

 

- Revisió de la Guia del Professorat i actualització de les normatives associades. 

Redacció de les normatives i protocols associats a la pandèmia. Publicació del 

Codi Ètic del Docent (CED) 

 
 L’actualització de la Guia del Professorat està pendent. S’ha ajornat prioritzant 

la redacció de les guies i protocols d’actuació davant de la COVID-19 i la seva constant 

actualització segons l’evoluació de la pandèmia. La redacció del Pla d’Obertura de 

centre del curs 2021-22 per adaptar-nos a la nova realitat sòcio-sanitària va colapsar 

els recursos de l’equip de gestió acadèmica. També s’ha fet un esforç important per a 

atendre les necessitats de la comunitat docent, més enllà de les derivades de la 

pandèmia i que afecten a altres temes relacionats amb l’actualitat social i la seva 

vinculació amb el compromís educatiu (prevenció de les violències a l’escola.) 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Actualitzar la Guia del Professorat. Valorar si s’afegeix el Codi Ètic del 

Professorat com annex o s’integra al corpus del redactat. 

Incloure un apartat informatiu específic per a tutors de curs: perfil del tutor de curs i 

objectius de la tutorització. 

 

 

- Gestió i control de la informació del PDI.  

 
S’ha creat un document compartit al Drive per al control total i unificat de la 

informació relacionada amb el PDI. Aquest document facilita la comunicació entre les 

diferents àrees de l’escola (recepció, coordinació i secretaria acadèmica, contractació, 

comunicació...) i permet un control transversal del canvis (d’alta incidència per la 

flexibilitat del propi perfil del PDI com professional/artista en actiu) i té l’objectiu 

d’evitar errors o oblits. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Document en permanent revisió i millora, valorar la seva eficàcia amb la resta d’agents 

implicats i fer les modificacions pertinents al final de cada curs. 
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- Primer esborrany del Pla de benvinguda al PDI. 
 

Ajornat per la pandèmia. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Redactar una primera versió del Pla de benvinguda al PDI, i estudiar-ne la seva utilitat. 

 

 

- Coordinació docent: augment de les reunions del PDI; departamentals, 

interdepartamentals i amb els diferents tutors o responsables d’àrea. 
 

S’han efectuat reunions telemàtiques extres per departaments, reunions telemàtiques 

interdepartamentals i també amb els tutors de curs per l’aprofundiment qualitatiu del 

seguiment de l’estudiant. El fet que sigui la figura del tutor qui vehicula la convocatòria 

d’aquestes reunions facilita la transversalitat i efectivitat de les mateixes. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Posar en valor la figura del tutor (com a nexe entre els departaments i depositari de la 

informació dels estudiants). Recollir feedback dels tutors a finals de curs a fi i efecte de 

dissenyar un calendari de reunions anuals. 

 

 

- Informe anual de departaments. 
 

El format proposat (esquema-plantilla) és adequat i recull la informació necessària. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Valorar un possible canvi de periodicitat (actualment és anual) i calendari de 

lliurament. 

 

 

- Formació continuada i oportunitats. 
 

El PDI ha rebut formació sobre recursos telemàtics i adaptacions curriculars. S’ha obert 

l’opció que el professorat participi en diversos cursos i tallers sobre disciplines 

interpretatives, dramatúrgia i entrenament actoral, però la participació ha estat baixa. 

Cal reflexionar sobre altres alternatives i opcions. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Estudiar conjuntament amb els caps de departament, quines opcions de formació 

continuada són més adients i de l’interès dels membres dels seus equips per a garantir 

una participació significativa. 
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4.2. El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada 

per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants. 

 

Tenir professionals en actiu com a docents del centre és un dels eixos 

fonamentals que ha donat sentit al projecte i que l’ha fet diferent. Essent la 

satisfacció sobre el professorat per part dels estudiants un punt fort d’Eòlia, 

hem de ser curosos a l’hora d’anar ajustant conceptes com el de la 

dedicació del professorat. 

Per una banda, hem seguit treballant en la “recurrència del professorat”. 

Aquest concepte ja va ser explicat al darrer IST, amb ell ens referim a aquell 

professorat que, sense ser un docent a temps complet, està 

estratègicament programat per veure els estudiants d’una mateixa 

promoció, per exemple, a primer i a tercer, o bé a segon i a quart. S’ha 

seguit reforçant, doncs, aquesta idea de recurrència, que s’ubica en el punt 

mig entre el professorat a temps complet i al temps parcial; ja que té una 

mirada evolutiva sobre els estudiants, i permet valorar el seu procés amb 

més profunditat.  

Per altra banda, tenir professorat a “temps complet” que no fos 

“recurrent”, podria ser igual d’estèril pel que fa a la mirada de seguiment 

de l’estudiant. Per tant, nosaltres no contemplem tant la clau en el 

concepte “temps complet” i el “temps parcial”, sinó en l’esmentada 

“recurrència” i disseny de l’itinerari d’assignatures del professorat. Pensem, 

per tant, que el concepte fort qualitatiu es aquest. 

A més, tenint com a base a “temps complet” equips de coordinació i una 

bona base de professorat, estimem que el cos de professorat a temps 

parcial aporta sempre una energia i mirada renovada sobre la docència. És 

precisament un plus i no un punt feble. I és una estratègia clau per allunyar 

el nostre equip docent de l’estancament i les males inèrcies acadèmiques. 

Renovar l’equip docent, així com permetre que l’equip tingui diferents 

espais professionals d’on nodrir-se és per nosaltres una acció de qualitat.  

Els indicadors sobre professorat es poden consultar a l’apartat de qualitat 

de la web del centre, a la pestanya d’Indicadors. I com es pot veure, aquesta 
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darrers anys han tingut una lleu millora, tot i que podem considerar que 

han estat estabilitzats: 

https://www.eolia.cat/sobre-eolia/qualitat/ 

Per tal de fomentar una major presencialitat dels docents durant els estudis 

i, per tant, una major integració d’aquests dins la comunitat educativa, des 

del Departament de Direcció escènica i Dramatúrgia i, també, des 

d’Interpretació -durant el període 2020-2022 s’han consolidat i enfortint els 

següents ajustos: 

 En primer lloc, incorporar nou professorat amb la titulació adequada 

i de perfil polivalent per tal que puguin impartir matèries diverses 

però complementàries. 

 En segon lloc, fomentar que part del professorat doni classes a les 

dues especialitats i, per tant, adquireixi una visió més completa del 

centre educatiu i de la formació. En aquest cas hi ha un total de 10 

professors/es que imparteixen la mateixa matèria a ambdues 

especialitats. Quasi s’ha doblat la xifra del període anterior.  

 En tercer lloc, fomentar que part del professorat que imparteix 

matèries teòriques pugui participar de la formació pràctica de 

l’alumnat, ja siguin classes o tutelatges de pràctiques. En aquest cas 

hi ha un total de 7 professor/es que donen classes teòriques i també 

pràctiques. Aquí quasi s’ha doblat també la xifra. 

 En quart lloc, 2 assignatures de tutelatge de pràctiques (de 

interpretació davant la càmera) han vist assignats tutors específics de 

càmera que tenen els alumnes a altres matèries de l’especialitat. De 

manera que tutelen alumnes que tenen en una altra matèria de la 

mateixa modalitat.  

Tot enfortint aquestes mesures es treballa per donar continuïtat al 

professorat, mantenir el seu perfil de professional en actiu, però també 

aportar una major transversalitat i qualitat en l’ensenyament ja que la visió 

del Pla Formatiu i el seguiment de l’alumnat millora notablement a mesura 

que el professorat, independentment de les hores lectives que realitzi, té 

una visió de què significa el centre i -sobre tot- de l’evolució global dels seus 

estudiants. Els exemples que esmentem en aquest punt són bons exemples 

https://www.eolia.cat/sobre-eolia/qualitat/
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(tot i que no els únics) d’aquesta acció de millora que busca la 

transversalitat del professorat, tingui una dedicació completa o parcial).   

Tanmateix, també és essencial la tasca dels coordinadors i coordinadores 

dels departaments així com la feina de les tutores, que reben constantment 

els ímputs del professorat i estan disponibles per donar perspectiva i 

aportar llum a qualsevol cas particular de l’alumnat que mereixi una 

especial atenció. 

 

4.3. La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de 

l’activitat docent i investigadora del professorat. 

 

La recerca a Eòlia es troba en una fase inicial de desenvolupament, com ja 

es va esmentar al darrer IST.  

Hem incrementat el nombre de doctors any rere any. En aquest tram es 

mantenen els  5 doctors vinculats al projecte i se li suma un doctorand. I 

tenim la voluntat de reforçar aquesta àrea de manera decidida. Però és 

important tenir en compte que el perfil de doctor i investigador és molt 

específic en l’àmbit de les arts escèniques, i no sempre correspon al de 

professional en actiu de les arts escèniques.  

 

En aquest sentit, l’àrea d’Orientació Professional i Recerca és també una de 

les més actives, i la que tindrà un nivell de desenvolupament en els propers 

anys. La majoria de nous recursos que es generen van orientats en aquesta 

direcció. Tot i que la pandèmia ha alentit l’esmentat desenvolupament més 

del que ens hagués agradat.  

 

Alguns dels nostres docents ja fan recerca, també, en altres àmbits. Alguns 

d’ells, a la universitat que, en aquest cas, sí que compta amb els recursos 

econòmics necessaris i, per altra banda, imprescindibles per a fer-la. Els 

centres artístics superiors estan desemparats, en relació a la universitat, a 

l’hora de demanar suport ecònomic a les administracions per la recerca. 

Estem en un clar desavantatge. I no és senzill evolucionar en aquest sentit 

si no s’obren els recursos de recerca a tots. És una paradoxa que se’ns 

demani recerca quan actualment no hi ha recursos per fer-ne.  
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Línies concretes d’actuació existents:  

1. Creació d’una comissió d’investigació: S’ha ampliat la comissió de 

Recerca. Actualment són set persones al centre que estan vinculades 

i hi ha una planificació de seguiment del pojecte del CAMPUS DE LES 

ARTS.  

2. Seguiment de la mobilitat del professorat, amb Erasmus+: El 

període 2020-2022 ha frenat en sec la mobilitat de professorat que 

es trobava en una fase incipient. El curs 22-23 hi ha la proposta de 

tornar a activar la mobilitat del professorat que ho desitgi. Però 

sabem que serà un procés lent. 

3. Continuitat de la Revista ÍTACA EÒLIA: La revista ITACAEOLIA.CAT 

segueix essent objecte de consulta i és una font important de 

continguts i un espai de reflexió sobre les atrs escèniques. Tot i que 

calen més recursos per poder destinar a crear una estuctura més gran 

al voltant del projecte de la revista per poder portar-la a un altre 

estadi i que arribi a ser una eina de recerca més activa.  

https://www.itacaeolia.cat/ 

4. Projecte Tatiana: de la mà del Dr. Òscar Vilarroya, hem estat 

convidats a un projecte de recerca que ha aconseguit fons de la UE. 

És un projecte de la universitat i, en aquest sentit, tan sols hi estem 

vinculats, ja que no som el grup impulsor. El projecte tindrà una 

durada de tres anys i tot just comença ara. 

 

5. CAMPUS DE LES ARTS: durant els dos darrers anys el Campus de les 

Arts ha anat guanyant espai. És un projecte impulsat per la 

Universitat de Barcelona en coordinació amb les Escoles Superiors 

d’Art de Catalunya i també ha signat el conveni (juliol 2022) la resta 

d’universitats catalanes i el Departament d’Educació. Eòlia és un dels 

centres integrants d’aquesta iniciativa que pretén unir estratègies i 

mirades entre el sector artístic i la universitat sobre què és la 

investigació artística i com s’ha d’articular. I té com objectiu fer xarxa 

i crear un espai d’interacció per a la recerca en les arts. Actualment, 

a part de la Comissió general, amb tots els directors/es dels centres i 

https://www.itacaeolia.cat/
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les universitats, on estem representats, s’han creat quatre grups de 

treball específics fruit de la feina -de fons- que s’ha anat fent durant 

la pandèmia: 

 Transferència i investigació. 

 Formació del Professorat. 

 Màsters i tercer cicle. 

 Organització i interlocució. 

EÒLIA participarà en tots els grups de treball que tenen com objectiu 

desenvolupar aqust espai transversal i comú per a la recerca en el 

camp de les arts a partir de la tardor del 2022. 

 

https://ca.campusdelesarts.org/ 

 Dins del marc del CAMPUS DE LES ARTS, a finals d’octubre es 

realitzen les jornades d’EMERGÈNCIA I POTÈNCIA (jornades internacionals i 

interdisciplinàries de les arts) en les quals els set membres participants de 

la Comissió de Recerca d’Eòlia hi participaran. 

 

https://inarts.net/ca/ 

 

6. CURSOS PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT: Dins dels propis 

recursos públics que ofereix el sistema, enguany s’han utilitzat tots 

els recursos que ofereix la Tripartita, i cada curs n’hem fet un ús 

creixent.  

 

A part dels cursos que ofereix la Tripartita, que no són tant 

específics del sector de les arts escèniques, Eòlia segueix oferint al 

professorat la seva participació en cursos intensius específics que 

s’ofereixen a professionals i alumnat graduat. Per una banda tenim 

cursos vinculats a l’escriptura i a la direcció que oferim a professorat 

de l’especialitat Interpretació, i també cursos de tècniques 

específiques com Commedia dell’Arte o doblatge. 

https://ca.campusdelesarts.org/
https://inarts.net/ca/
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Per altra banda, també obrim al professorat els cursos amb 

directors professionals (ex. David Selvas, Oriol Tarrasón...) que 

treballen específicament escenes de teatre contemporani. 

Des del centre es potenciarà la difusió d’aquests cursos a tot el PDI, 

amb preus molt bonificats, per tal que hi tinguin cada cop més 

accés. 
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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. 

 

El PAT (Pla d’Acció Tutorial) és un dels nostres punts forts. I hem seguit 

treballant en una línia positiva en la seva aplicació i desenvolupament. I ha 

esdevingut una eina indispensable en el funcionament diari del centre. 

A continuació, repassem les aspectes més destacables dels processos 

3.5_Orientació i suport a l’alumnat; 3.6_Mobilitat; 3.7_Pràctiques externes 

i 3.8_Orientació professional i recerca., d’aquests dos darrers cursos 

acadèmics. 

 

REVISIÓ DEL PROCÉS 3.5_ORIENTACIÓ I SUPORT A L’ALUMNAT 

Per a fer aquest informe de Revisió i millora s’han tingut en compte: la fitxa del procés 

3.5 del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i els apartats corresponents a 

orientació i suport a l’alumnat de l’últim Informe de Seguiment de la Titulació 

(IST_2020). També s’ha valorat la política i les estratègies emprades fins ara per al 

compliment del títol i les principals accions de coordinació acadèmica, la seva vigència i 

també els nous protocols i opcions de millora. 

ACCIONS VINCULADES AL PROCÉS I VALORACIÓ 

 

- Revisió dels perfils dels Tutors de Curs i la seva idoneïtat.  

 
 Curs 20/21: Nova incorporació: la docent Mariona Esplugues, una cotutora de 1r curs, 

especialitat d’Interpretació).  Redistribució: Carolina Llacher (tutora de 2n curs, especialitat 

d’Interpretació); Nuria Sánchez (tutora de 3r curs, especialitat d’Interpretació); Josep 

Galindo (tutor de 4t curs, especialitat d’Interpretació) 

 

 Els objectius d’acompanyament sensible dels estudiants s’ha assolit però l’agenda dels 

tutors (i especialment la de la docent Carolina Llacher) resulta excessiva pel volum d’alumnat 

i potser requereix una reflexió per a millorar l’atenció a l’alumnat i evitar les mancances. 

Pensem que els referents oferts als estudiants per a la seva orientació han d’estar més 

relacionats amb l’especialitat escollida. 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Reassignació de tutors: no només per curs sinó també per especialitat, tot valorant el 

nombre total d’estudiants assignats a cada tutor. 
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 Curs 21/22: S’han aconseguit els objectius marcats: Bona valoració de la incorporació 

de les noves tutores. L’assignació de l’Àngels Sánchez, a 2n curs, especialitat 

d’Interpretació i de Carolina Llacher, tutora de tots els curs de l’especialitat de Direcció 

escènica i dramatúrgia. Aquest últim canvi ha permès de fer un seguiment més acurat en la 

tutorització de l’alumnat. 

 

 

- Accions per a fomentar l’orientació i suport. Jornades de Convivència. 

 
 Curs 20/21: Tot i les circumstàncies adverses i restriccions per la pandèmia, hem 

consolidat les ‘Jornades de Conviència i Participació’ com a part important del nostre ‘Pla de 

Convivència’. Aquestes jornades no lectives s’han realitzat però de manera telemàtica i amb 

un ordre del dia reduït, amb una participació satisfactòria dels grups d’interès. Continuem 

apostant, doncs, per aquesta iniciativa. 

 
 PROPOSTES DE MILLORA 

 Ampliació del programa i accions de les Jornades de Convivència amb presencialitat 

total. 

 Curs 21/22: S’ha recuperat el format presencial de les jornades de convivència, amb una 

ampliació de la oferta d’activitats. El resultat però, no ha estat satisfactori atèsa la baixa 

participació per part dels estudiants. 

 
 PROPOSTES DE MILLORA 

  Cal una reflexió sobre la seva continuïtat. O bé un replantejament del format. 

 

- Jornades PAT (Pla d’Acció Tutorial) 

 

 El Pla d’Acció Tutorial s’ajusta a les necessitats pedagògiques i també és apreciat com 

una eina molt útil per al seguiment de l’alumnat. Tot i que s’observa una tendència a la baixa 

a l’indicador del grau de satisfacció dels estudiants sobre l’orientació acadèmica. Pensem 

que no es representatiu de la realitat del seguiment tutorial, que ha estat especialment 

exhaustiu durant el període de confinament i les seves conseqüències. Les trobades tutor-

alumne i tutor-grup han continuat en la modalitat ‘no presencial’ amb major freqüència que 

en els cursos anteriors. 

 

 PROPOSTES DE MILLORA 

 Cal dir que mantenir les tutories en format ‘virtual’ afavoreix l’assistència. En evitar els 

desplaçaments, l’alumnat compta amb més disponibilitat. 

 Estudiar un nou sistema de ‘cita prèvia’ o similar per tal de garantir l’assistència dels 

estudiants. 

 

 

- Incidències i reclamacions 
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Hem investigat la necessitat i prioritats de gestió d’aquest punt del procés, i per ara, les 

incidències queden recollides al mateix apartat que la informació de les tutories, dins de la 

plataforma Classlife. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Redissenyar el sistema de registre per separar les incidències i reclamacions de tipus 

pedagògic i d’altres tipus d’incidències (acadèmic, administratiu...) 

 

 

REVISIÓ DEL PROCÉS 3.6_MOBILITAT 

Per a fer aquest informe de Revisió i millora s’han tingut en compte: la fitxa del procés 

3.6 del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), les enquestes de satisfacció 

relatives a la mobilitat  i els apartats corresponents a mobilitat de l’últim Informe de 

Seguiment de la Titulació (IST_2020). 

A grans trets, les línies d’acció del procés de Mobilitat afectades per la pandèmia han 

estat: 

- Afectació directe en la mobilitat internacional i l’intercanvi establert entre la 

Universitat de Chicago i Eòlia ESAD: els intercanvis d’estudiants no s’ha pogut 

dur a terme. 

 

- Afectació directe en la mobilitat ERASMUS + i l’intercanvi establert entre Rose 

Bruford College del Regne Unit i Eòlia ESAD. Els intercanvis de mobilitats sortint 

s’han pogut efectuar però amb una adaptació pel que fa al format i al calendari. 

- Afectació directe sobre els processos de contacte i ampliació de convenis amb 

universitats engegats durant els cursos anteriors. 

 

Tot plegat, ha suposat un esforç extra de dedicació, acompanyament i seguiment de 

l’Àrea de Mobilitat amb la resta d’institucions i agents implicats en aquests processos: 

estudiantat entrant i sortint, universitats d’acollida, Ministerio de Educación, SEPIE, etc. 

Tanmateix, no tot han estat ‘problemes’ complicats de gestionar. Durant el curs també 

s’ha aconseguit ampliar un conveni de col·laboració amb una Universitat nova que ens 

va contactar; atès que hi havia dues estudiants interessades a fer l’ERASMUS a Eòlia 

durant el curs 2021/2022. És el Conservatori Reial de Música i Teatre, de Liège (Bèlgica.) 

Per acabar, dir que curs rere curs, el nombre d’alumnes que participen en els processos 

selectius de Mobilitat és creixent i amb molt bones perspectives de futur, malgrat el fre 

sobtat que ha suposat la COVID-19. 

 

ACCIONS VINCULADES AL PROCÉS I VALORACIÓ 
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- Signatures  i contactes amb algtres centres i organismes d’ensenyament 

superior. Nous contactes amb centres superiors internacionals 

 En el dos darrers anys, els contactes amb universitats han augmentat. Tanmateix, la 

pandèmia ha estroncat el procés de formalització de convenis que hi havia previstos. 

 Tot i així, volem destacar que hi ha bones perspectatives amb tres universitats: 

Conservatoire Royal de Liège (Bèlgica), Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico 

(Roma, Itàlia) i Copenhagen International School of Performing Arts, (Copenhagen, Dinamarca). 

L’any de pandèmia s’ha dedicat a millorar les relacions amb l’organisme que gestiona ERASMUS 

a Espanya (SEPIE) 

PROPOSTES DE MILLORA 

 Donar resposta a les mobilitats de llengua no anglesa.  

 

- Altres col·laboracions (festivals, estades d’estiu...) 

 

 Es comença una col·laboració amb el centre HB Studio de Nova York; escola amb una 

llarguíssima trajectòria i reconegut prestigi. Hem volgut reforçar les possibilitats d’interaccions 

amb centres internacionals durant la pandèmia en la modalitat en línia. 

Així doncs, s’han plantejat dos tipus d’accions: 

1) Un intercanvi d’estudiants via online. Eòlia ha convidat a un grup d’alumnes d'HBStudio a 

realitzar un curs semestral de Direcció Escènica i Escenificació (en anglès). I alhora, HBStudio 

han obert el seu mòdul de performance als nostres estudiants. 

2) Una col.laboració que ha consistit en un petit projecte laboratori de creació, també en línia. En 

el mateix, s’han posat en col·laboració dos professors d’Eòlia i dos professors de HBStudio; i 

alhora dos estudiants de cada centre. El procés s’ha desenvolupat durant vuit mesos, i s’ha 

centrat en investigar sobre “la creació virtual en temps de pandèmia”. 

 

 

- Línia en anglès (Especialitat ’Interpretació’) 

 
 L’oferta de poder curs part de 3r curs de l’especailitat d’Interpretació en anglès segeuix sent 

un encert i un gran al·licient, tant per al nostre alumnat com per a l’alumnat estranger. 

 

- Web en anglès 

 

 S’ha millorat el contingut del web en anglès, ampliant-ne la informació i incorporant-hi 

vídeos i fotografies. 

 

REVISIÓ DEL PROCÉS 3.7_PRÀCTIQUES EXTERNES 

Per a elaborar aquesta informació s’ha revisat l’IST_2020, la fitxa del procés 3.7, i la fitxa 

de gestió de l’assignatura. 
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ACCIONS VINCULADES AL PROCÉS I VALORACIÓ 

 

- Coordinació i gestió 

 
 Curs 2020-21: El curs passat tot es va aturar per la COVID-19 i aquest curs, tot i estar els 

teatres oberts, la incorporació d’alumnes en pràctiques ha estat molt difícil. Els teatres 

públics, van rescindir l’entrada d’estudiants en pràctiques, molts dels espectacles en 

cartellera no eren de nova creació, doncs eren espectacles que s’havien d’estrenar la 

temporada 19/20 però per la pandèmia no va poder ser, i els teatres el recuperaven per a la 

seva programació; per tant, ja no necessitaven estudiants en pràctiques, doncs la producció 

ja estava feta. Els espectacles de nova creació tampoc no volien incorporar gent externa que 

no fos del tot imprescindible. Per tot això, ha estat un curs força difícil. 

 Hi havia 2 alumnes matriculats a l’assignatura, un d’ells, va decidir ajornar-ho per a l’any 

vinent però l’altre necessitava fer les pràctiques aquest any. Finalment, en el segon semestre 

es va poder trobar una companyia que acceptés estudiants en pràctiques. 

 

 PROPOSTES DE MILLORA 

  Tornar a restablir els contactes amb les entitats col·laboradores per al curs  21/22. 

 

 

 Curs 2021-22: Aquest curs, cercar pràctiques externes per als alumnes matriculats ha 

estat molt més fàcil. Els teatres i les companyies han tornat, poc a poc, a la seva normalitat, 

deixant enrere els problemes de la COVID-19 

 S’ha signat un conveni amb 4 companyies noves. Podem dir que, aquest curs, les 

pràctiques externes han funcionat de manera adequada. 

 
 PROPOSTES DE MILLORA 

  Aconseguir signar conveni-marc amb els teatres públics de Catalunya. 

 

 

- Revisió de la implementació del procés: Procediments associats 

 
 La creació d’instruments de seguiment es valora de manera positiva. Tenir aquestes 

eines permet un control més acurat. El pla d’activitats ajuda a aclarir les tasques que 

realitzarà l’estudiant en el lloc de pràctiques. Aquest pla és positiu tant per l’estudiant com 

per l’empresa ja que es clarifiquen i es concreten les tasques que ha de fer l’estudiant i es 

garanteix la realització de les mateixes. El control d’assistència també és positiu ja que ens 

permet valorar el grau d’implicació i professionalitat de l’alumnat. 

 

 PROPOSTES DE MILLORA 

  Crear l’enquesta de valoració pels tutors del centre de col·laboració. 

 

 

Curs 21-22: Aquest curs s’ha creat l’enquesta de valoració pels tutors dels centres de 

pràctiques com també un document d’anul·lació de les pràctiques per si escau. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 
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No escau 

 

 

- Correcció d’errors a la ‘Fitxa del Procés 3.7’ del SGIQ 

 Haver creat l’ ‘Expedient de pràctiques’ millora l’organització de les evidències 

acadèmiques de l’assignatura. 

 PROPOSTES DE MILLORA 

  No escau. 

 

REVISIÓ DEL PROCÉS 3.8_ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I RECERCA 

L’Orientació professional, vehiculada des del procés 3.8 del SGIQ del centre, té com a 

finalitat oferir les eines, l’assessorament i la informació necessàries i adequades a 

l’alumnat per tal de facilitar la seva futura inserció en el món professional. 

 

En aquests informes de revisió es recullen els indicadors, les activitats que s’estan duent 

a terme i es presenten les propostes de millora que sorgeixen de l’anàlisi dels indicadors, 

com de la posada en funcionament de les diverses accions. 

 

Per tal d’elaborar aquests informes, ens hem basat en: Pla Estratègic de Qualitat del 

centre (cursos 20/21 i 21/22), el procés 3.8 del SGIQ. 

 

Destacar que en el curs 20/21 hi ha hagut un canvi important en el desenvolupament de 

l’apartat d’Orientació Professional i Recerca en relació al curs 19/20 per a retornar 

‘gairebé’ amb normalitat al funcionament de l’àrea. 

 

ACCIONS VINCULADES AL PROCÉS I VALORACIÓ 

 

- Borsa de treball. Gestió de la informació audicions/càstings per als titulats/des i 

per l’alumnat de nivells avançats. 

 
 El curs 20/21 s’han publicat i comunicat més ofertes de feina, convocatòries i càstings 

que en el 4 cursos anteriors. 

 

 PROPOSTES DE MILLORA 

 Dedicar més temps en la cerca i gestió de la comunicació de les diferents convocatòries, 

càstings i ofertes de feina que es puguin trobar. Dedicar més temps a ampliar la xarxa de 

recursos i empreses on trobar aquestes informacions. 

 

 

- Convocatòria de professionals per a la presentació de treballs i tallers de l’últim 

any al teatre del centre. Audició i Treballs finals de Carrera/Grau. 
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El curs 20/21 s’han convidat una mitjana de 600 professionals del sector per espectacle 

(equips artístics, productores, programadors...) 

 PROPOSTES DE MILLORA 

 Personalitzar i ser més selectius en el procés de convocatòria. Per a poder fer un 

seguiment i retorn amb dades contrastades. 

 

   

- Sessions informatives col·lectives 
Es valora positivament l’afluència de l’alumnat a la sessió informativa de la 

directora de càsting (Sra. Mireia Juárez), organitzada en línia el març de 2021 dins dels 

marc de les Jornades de Convivència. 

Per la situació de la pandèmia, a l’anterior Jornada de Convivència, del mes 

d’octubre de 2020, es va optar per aprofitar l’espai de la sessió informativa col·lectiva 

amb xerrades relacionades amb d’altres departaments i àrees de l’escola com són la 

Mobilitat Internacional i la Direcció i Dramatúrgia. 

 
 PROPOSTES DE MILLORA 

 Es pretén enfocar les sessions informatives col·lectives cap a temes directament triats 

per l’alumnat de l’escola; sempre i quan siguin d’interès general i adients segons el cap 

d’àrea i/o cap de departament pertinent. 

 

 

- Tutories individualitzades d’orientació professional 
Es tracta d’una eina molt ben valorada per l’alumnat titulat, però molt poc 

utilitzada. 

 
 PROPOSTES DE MILLORA 

 Donar a conèixer més aquesta eina d’orientació professional a l’alumnat i coordinar-se 

amb la cap d’Orientació professional i amb els tutors/cap d’estudis per tal de veure si les 

tutories es poden fer de manera conjunta.   

 

 

- Grups de recerca 
El curs 20/21 hi ha hagut només un projecte de recerca en marxa [‘Del titella 

al cavall’] de Josep Sucarrats, amb alumnes de diferents cursos i nivells. El motiu 

d’aquesta baixa convocatòria ha estat per manca d’interès de l’alumnat i, també, de 

les restriccions de la COVID-19. El moment no propiciava crear nous grups o projectes, 

fora dels estrictament acadèmico-obligatoris. 

 
 PROPOSTES DE MILLORA 

  Es proposa indagar sobre quins projectes de recerca motivarien els alumnes per 

a fer/cercar propostes concretes, així com cercar vies en el sector on els alumnes s’hi puguin 

sumar i fer el procés dins de l’escola. 

 

 

- Residències de creació/Espais de creació. 
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Es valora molt positivament el flux d’alumnat, graduats, i professorat vinculat 

al centre als ‘Espais de creació’. 

També es valora molt positivament la participació a la ‘Beca Odisseu’ que 

ofereix Eòlia i+D del curs 20/21 

 
PROPOSTES DE MILLORA 

2020/21. Es manté separar la dotació de la ‘Beca Odisseu’ en dues partides 

per a la mateixa companyia: una partida per a la producció i l’altra, per a l’exhibició. 

També es manté seguir el control de les persones que passen per als ‘Espais 

de creació’, i seguir cercant sinèrgies, convenis i/o ajuts per a posar en valor la 

importància d’acollir a professionals del sector.  

 

 

- Cessió d’espais per assaig 

L’ús que es fa dels espais respecte a la cessió és molt important i dóna valor al 

projecte Eòlia. La gent del sector coneix l’eina i la fa servir habitualment. 

 
PROPOSTES DE MILLORA 

Es proposa millorar la capacitat d’acollida d’assaigs de companyies atès el gran 

nombre d’interessats que volen fer servir els espais d’assaig. 

 

 

5.2. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants 

i a les característiques de la titulació. 

 

Com ja es va informar a l’anterior ISA, l’escola va fer unes inversions de cara 

a ampliar la seva capacitat física, incrementant-ne la superfície. Van ser un 

total de 325 metres quadrats més d'espai amb el lloguer d’un nou local, a 

costat de la seu principal. Es van sumar, doncs, 3 aules més i una secretaria 

acadèmica destinada als estudis superiors. 

 

Aquest darrer curs, les inversions en la millora estructural no s’han aturat. 

S’han fet obres d’insonorització a algunes aules del centre, a fi de millorar 

la satisfacció de tota la comunitat educativa. En concret, s’han fet millores 

a les aules Pina Bausch (s’ha posat terra antilliscant als passadissos, 

Margarida Xirgu (s’han alçat parets d’insonorització) i Isadora (s’ha 

substituït el parquet existent per un altre on l’impacte del salt –es una aula 

destinada a la dansa- queda molt més esmorteït.  

 

En concret, les inversions s’han decantat cap a: 
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- Treballs de desinstal·lació de parquets, transport del residu i el seu tractament. 

- Subministrament i col·locació d'un paviment flotant antilliscant en tota una àrea 

comuna d'accés. 

- Col·locació d'una paret d'insonorització a fi de paliar el traspàs de so a d'altres indrets 

de l'edifici. 

- Subministrament i col·locació de 3 portes acústiques per a l'insonorització dels espais, 

amb la construcció pertinent d'uns rampes d'accés per a corregir el possible desnivell i 

permetre la seva accessibilitat. 

- L'adquisició d'uns entarimats per poder crear diferents altures de públic i d'escenari. 

- Equipament d'un dels espais amb un teló de fons i un parell de barres per a subjectar-

hi l'esmentat teló i també projectors lumínics, a fi de convertir-lo en un espai d'exhibició. 

- Altres treballs d'adequació (elèctrics, de pintura...) 

 

 

SERVEI DE BIBLIOTECA 

    

En general, la Biblioteca està creixent en nombre d'usuaris. L'adquisició de 

llibres es fa de manera sistemàtica mensualment i aquestes novetats es 

donen a conèixer als alumnes. 

El primer trimestre del curs 2020-21 encara hi va haver molt préstec digital 

perquè arrossegàvem els efectes de la Covid-19. El segon i tercer trimestre, 

en canviar la situació, tot va tornar a la ‘normalitat’. 

El curs 2021-22 hi ha hagut una remodelació d'ordre dels llibres a partir de 

la demanda que fan els usuaris. S'han retolat les prestageries i s'ha comprat 

armaris nous per tal de tenir més espai. 

Continuem comprant sistemàticament els llibres que els professors 

remarquen a les seves bibliografies. Aquesta sinèrgia funciona molt bé 

perquè el criteri de la biblioteca és fer créixer el fons bibliotecari a partir de 

les necessitats de l'escola superior. Aquest punt de vista aporta cohesió i 

ordre, i finalment totes tres potes en surten reforçades i beneficiades. 

Podeu consultar els indiciadors corresponents al fons bibliogràfic i al 

préstec d’exemplars en aquest enllaç de la pàgina web del centre: 

 

https://www.eolia.cat/sobre-eolia/biblioteca-partituroteca 

 

 

https://www.eolia.cat/sobre-eolia/biblioteca-partituroteca


EÒLIA CSAD_Segon Informe de Seguiment de l’Acreditació 2022 

40 
 

 

 

 

 

 

 

6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 
 

6.1. Els resultats de l’aprenentatge assolits es corresponen amb els 

objectius formatius pretesos i amb el nivell del MECES de la titulació. 

 

Sabem que l’avaluació en moltes matèries pràctiques pot tenir per defecte 

un alt grau de subjectivitat. I que cal fer arribar a l‘estudiant un feeback clar 

i concret del seu procés d’aprenentatge. Però per això, i per garantir la 

igualtat en les avaluacions, existeixen els claustres de departament i nivells, 

perquè hi hagi un equilibri en la mirada dels docents que imparteixen la 

mateixa assignatura a grups de la mateixa promoció d’estudiants. Aquests 

claustres són una peça clau del nostre procés 3.4 del SGIQ, Avaluació de 

l’Ensenyament, ja que fomenten la transparència de les decisions 

avaluatives i les ponderen amb la resta de docents si s’escau.  

 

REVISIÓ DEL PROCÉS 3.4_AVALUACIÓ DE L’ENSENYAMENT 

Per a fer aquest informe de Revisió i millora s’han tingut en compte: la fitxa del procés 

3.4 DEL Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i els apartats corresponents a 

‘Avaluació de l’ensenyament’ de l’últim Informe de Seguiment de la Titulació (IST_2020). 

També s’ha valorat la política i les estratègies emprades fins ara per al compliment del 

títol i les principals accions de coordinació acadèmica, la seva vigència i també els nous 

protocols i opcions de millora. 

No s’aprecien canvis significatius en els indicadors. 

 

ACCIONS VINCULADES AL PROCÉS I VALORACIÓ 

L’avaluació dels ensenyaments del Pla Docent continua segons el disseny original amb 

la següent concreció d’accions. 

- Canvi de plataforma/campus virtual: Primera fase de la implementació de 

CLASSLIFE com eina principal de gestió acadèmica. 
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Hem aconseguit un entorn més en sintonia amb els campus virtuals universitaris. Valoració 

positiva de la plataforma com eina de gestió, especialment atractiva per a la comunicació amb 

els diferents grups d’interès implicats. 

Encara en desenvolupament. (50%) 

 
PROPOSTES DE MILLORA 

Fer la implementació total de la plataforma CLASSLIFE (100%) com a eina principal en el procés 

d’avaluació. 

Aprofundir en el coneixement dels recursos pedagògics que ofereix l’esmentada plataforma. 

 

 

- Assegurar la coherència de la informació dels sistemes d’avaluació publicats a les 

fitxes de les assignatures i que es concreten en els ítems d’avaluació amb 

percentatges per a les notes. 

 
S’han revisat els sistemes d’avaluació per a cada especialitat, departament i assignatura i s’ha 

confirmat la seva vigència. 

S’observen algunes diferències de matís quant a la divisió de percentatges entre la fitxa oficial i 

el sistema d’avaluació de cada professor, sense que això afecti la filosofia i objectius 

competencials de les assignatures. 

Per tant, no creiem necessària una actualització dels canvis ja que els matisos responen a la 

llibertat de càtedra del professorat. 

 

- Clarificar i completar la informació del calendari d’avaluacions i les seves 

recuperacions. 

 
Hem guanyat en eficàcia comunicativa, tot i que encara el funcionament de la nova plataforma 

no està totalment desplegat. El 80% del PDI respecta les dates i els terminis establerts en el 

calendari acadèmic, i en general, hem obtingut millors resultats en el control de la informació. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Optimitzar els canals comunicatius perquè el PDI respecti al màxim els terminis d’avaluació 

establerts.  

Donar la formació necessària als professors perquè ho aconsegueixin. 

Fer campanya de conscienciació en cada departament comptant amb la complicitat dels caps de 

departament. 

 

 

- Consolidar el model de ‘claustre d’avaluació’ establert: diverses reunions 

liderades pels tutors de curs (amb la figura de la cap d’estudis com a referent 

transversal entre cursos) i amb convocatòria de tots els professors del període 

implicats i valorar la seva eficàcia. 

 
Continuem apostant per aquest model de ‘claustre flexible’ per especialitats i cursos. En tractar-

se de diverses reunions per departament i especialitat, suposa una major càrrega de treball per 
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a l’equip de tutors/cap d’estudis, però alhora ofereix una informació de gran valor, ajustada a la 

realitat dels estudiants i la flexibilitat de dates facilita major quòrum de professors assistents. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

Organitzar millor el calendari, estudiar la possibilitat de pactar dates de reunió amb més 

antelació, que puguin quedar fixades dins del calendari acadèmic anual. 

 

 

- Revisió del canvi de model d’avaluació per als TFG’S 

 
Valoració positiva dels canvis implementats en l’especialitat de Direcció escènica i Dramatúrgia. 

La nova defensa dels projectes en forma de presentació oral, permet una mirada més acurada 

de l’evoluació dels estudiants i la seva maduresa davant d’un tribunal. 

S’observa la necessitat d’ajustar els ítems avaluatius de l’especialitat d’Interpretació, per 

coherència amb les competències pròpies de l’especialitat i del perfil professional. 

 

PROPOSTES DE MILLORA 

TFG_especialitat d’Interpretació: Es sol·licita una modificació dels percentatges de la memòria, a 

la nota final. 

Digitalitzar el sistema de puntuacions a fi que els càlculs percentuals dels membres dels tribunal 

d’avaluació siguin a ‘temps real.’ 

 

 

6.2. Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació 

són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultats de 

l’aprenentatge previstos. 

 

En aquesta forquilla 2020-2022 la metodologia docent s’ha vist afectada per 

la situació de crisi sanitària. En uns estudis que són en gran mesura pràctics, 

especialment en el cas de l’especialitat d’interpretació, s’ha hagut de fer un 

esforç molt important per poder seguir oferint uns ensenyaments a l’alçada 

de les expectatives. Un cop superat el primer embat del curs 19-20, amb la 

irrupció de la pandèmia i la sobrevinguda virtualitat, el curs 20-21 va ser en 

certa manera pitjor a causa del cansament acumulat i la dificultat de 

gestionar les metodologies docents alternatives. El Pla d’Obertura 20-21 va 

ser expecialment complex donada la virtualitat parcial dels estudis.  

La virtualitat total del 19-20 va ser un impacte fort, però a nivell logístic -un 

cop generades les aules virtuals- el procés va ser clar, com ja es va 

reflexionar en l’anterior IST. Però el 20-21 la decisió de passar a presencial 

en allò més pràctic i mantenir virtual les teòriques, va crear un problema 
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logístic superior, amb canvis d’horaris, i anades i vingudes d’estudiants i 

professorat. Es van haver de contemplar també els casos d’excepcionalitat 

on alguns estudiants havien de romandre a l’aula davant la impossibilitat 

d’arribar a la seva residència a temps. Per això, el que semblava un 

alleugeriment de la situació, va ser a nivell organitzatiu molt més complicat. 

El curs 21-22 ja va ser la transició cap a la normalitat. Primer amb una 

normalització horària, i amb una progressiva consolidació no només de la 

presencialitat, sinó que finalment vam poder tornar a treballar a les aules 

sense mascaretes.  

Les mascaretes han estat una barrera per a la comunicació, i un obstacle 

greu per a aplicar les metodologies de qualitat en moltes matèries 

pràctiques; tant a nivell psicològic com d’impediment tangible. Per tant, 

aquesta etapa del 19-22, (fins al març del 2022) les nostres expectatives en 

relació a la metodologia docent s’han vist greument afectades en 

innombrables casos. Indubtablement, aquests estudis han patit com pocs.   

A nivell avaluatiu, s’han hagut també d’adoptar criteris d’excepcionalitat, 

tenint en compte que les baixes per Covid o quarantenes preventives (en 

aquest període 20-21 i en la primera part del 21-22) han dificultat la 

presencialitat de molts estudiants en moments puntuals però que han estat 

recurrents. Per això, s’ha posat esforç en generar els comunicats escaients 

a cada moment, i sobre tot en crear els marcs normatius transitoris que 

permetessin donar equilibri en una situació com aquesta. 

La plataforma Classlife, com a eina docent, va arribar en un moment de crisi 

però ha demostrat ser eficient i ha facilitat la comunicació i la divulgació en 

tot moment de materials de classe.  

En relació a l’avaluació s’han depurat els sistemes tècnics de càlcul de notes, 

i s’ha  començat a treballar amb el concepte autoavaluació per aprofundir 

en la consciència de l’estudiant en l’assimilació de les competències de la 

carrera.  

L’anàlisi del sistema de rúbriques, està en fase d’estudi. La prova pilot no es 

va arribar a implementar ja que va coincidir amb l’avaluació del primer curs 
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sense en pandèmia. I s’ha reprès  l’exploració d’aquest sistema, que 

esperem tenir explorat en els propers dos anys. 

 

6.3. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les 

característiques de la titulació. 

 

El CAE va expressar la coherència dels indicadors avaluatius del centre. I 

també que cal més antiguitat de la titulació del centre per reflexionar-hi 

amb més recorregut i per tant, amb més profunditat.  

Com a referència dels processos avaluatius dels estudiants del centre, 

podeu consultar els indicadors de Resultats acadèmics a la pestanya 

d’Indicadors de l’apartat de Qualitat del web del centre: 

https://www.eolia.cat/sobre-eolia/qualitat/ 

 

6.4. Els valors dels indicadors d’inserció laboral són adequats per a les 

característiques de la titulació. 

 

El sector de les arts escèniques en el context de pandèmia ha entrat en crisi, 

i s’ha vist afectat per una caiguda important de la producció teatral. Tenint 

en compte que les enquestes d’inserció laboral s’han fet en aquest context 

de crisi, al final de cada període, entenem l’empitjorament de les dades, 

que a final del període 19-20 mostren una baixada important, i que de cara 

al 20-21 mostren una incipient tendència a la millora. Malgrat això, parlem 

d’un nombre d’estudiants reduït. I en aquest cas, qualsevol circumstància 

pot fer modificar percentatges de manera radical d’un any per l’altre.  

Amb tot, la carrera d’un artista és un camí de llarg recorregut, i entenem 

que la projecció professional d’algú que ha acabat una formació d’arts cal 

valorar-la en un període més extens. No té ple sentit valorar-la uns mesos 

després d’acabar la carrera per treure conclusions amb profunditat. Tot i 

que sempre és interessant saber quina és la foto de cada promoció en el 

punt de partida.  

https://www.eolia.cat/sobre-eolia/qualitat/
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En els processos d’orientació professional, per exemple, treballem amb una 

valoració on demanem que l’estudiant faci una planificació a cinc anys vista. 

Cal un cert recorregut per marcar-se uns objectius i dissenyar un pla per 

poder treballar en assolir-los. I intentem que els estudiants tinguin aquesta 

visió d’orientació sobre el seu propi procés d’inserció laboral; amb el suport 

del centre sempre que ho desitgin. A banda d’això, sabem que la feina 

artística és en essència intermitent, alterna períodes d’activitat amb 

períodes de recerca i preparació de projectes que, en el context en el que 

ens trobem, s’han perllongat. Per això, en aquest cas, les dades d’inseció 

laboral cal llegir-les sota l’impacte de la crisi del sector, per una banda per 

la seva dificultat (quasi precarietat) endèmica, però especialment per 

l’efecte de la pandèmia en el sector, i en altres sectors alternatius que 

sovint permeten als artistes a estar empleats en temporades o períods més 

perllongats.   

Els resultats que es mostren aquí estan recollits tres mesos després que els 

estudiants hagin acabat la titulació. 

Les dades extretes són: 

 

Quina és la teva situació actual? 

INTERPRETACIÓ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Estic buscant feina 8.33% 7.14% 23.52% 16.67% 52,94% 40% 

Continuo estudiant 8.33% 0% 0% 5.56% 11,76% 5% 

Estudio i treballo 25% 42.85% 23.52% 44.44% 0% 35% 

Estic treballant 58.34% 50% 52.94% 33.33% 35,30% 20% 

 

DIRECCIÓ ESCÈNICA I DRAM 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Estic buscant feina 0% 0% 0% 25% 0% 33,33% 

Continuo estudiant 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Estudio i treballo 0% 0% 50% 50% 50% 33,34% 

Estic treballant 100% 100% 50% 25% 50% 33,33% 

 

GLOBAL TITULACIÓ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Estic buscant feina 7.69% 5% 21.05% 18.20% 47,37% 39,13% 

Continuo estudiant 7.69% 0% 0% 4.50% 10,53% 4,35% 

Estudio i treballo 23.07% 30% 26.31% 45.50% 5,26% 34,78% 

Estic treballant 61.53% 65% 52.63% 31.80% 36,84% 21,74% 
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La teva feina està relacionada amb els estudis que vas realitzar? 

INTERPRETACIÓ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Sí 70% 46.15% 46.15% 64.29% 66,67% 45,45% 

No 30% 53.84% 53.84% 35.71% 33,33% 54,55% 

 

DIRECCIÓ ESCÈNICA I 
DRAMATÚRGIA 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Sí 100% 50% 100% 100% 0% 0% 

No 0% 50% 0% 0% 100% 100% 

 

GLOBAL TITULACIÓ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Sí 72.72% 47.36% 53.33% 70.60% 50% 38,46% 

No 27.27% 52.63% 46.66% 29.40% 50% 61,54% 

 

 

-Hi ha un percentatge important d’estudiants que segueixen estudis. 

Ja sigui amb màsters o altres formacions complementàries.  

-La corba relacionada amb el tipus de feina (relacionada amb els 

estudis que han cursat) en manté en relació a les fluctuacions d’altres 

anys. 

-On hi ha hagut un increment notori és en els estudiants que busquen 

feina. I aquí és on pensem que la conjuntura del context de crisi ha 

afectat més a unes dades que s’han extret a l’octubre del 2020 i a 

l’octubre del 2021. Especialment les dades d’octubre 2020 són molt 

altes comparades amb altres promocions. I les dades d’octubre 2021 

tendeixen a la millora.  

 

Caldrà seguir atents a les dades que es vagin generant en aquest sentit. I 

ara cal tenir especial atenció per les dades que puguin generar els 

estudiants que hagin acabat fa tres anys o fa cinc anys. Aquestes són les 

veritablement importants per poder valorar la resiliència dels estudiants 

graduats, i la seva  capacitat per moure’s en el sector professional. 

 

De la mateixa manera, serà important seguir la feina de l’area d’orientació 

professional i de producció de projectes del centre. Que és i serà una eina 
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d’inserció laboral directe del centre, i que ha vist relentida la seva 

capacitat de generar projectes aquests dos anys degut també a la 

pandèmia. 



..: 

Aprovació interna del 2n Informe de Seguiment de l'Acreditació (ISA 2022) per 

part deis Propietaris deis processos i subprocessos del Sistema de Garantía 

Interna de la qualitat (SGIQ) d'Eoli�. 
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