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0. DADES IDENTIFICADORES I PRESENTACIÓ
0.1 Dades identificadores
DADES DEL CENTRE
Universitat

Universitat de Barcelona

Nom del centre

Escola Universitària de Comerç i Distribució (ESCODI)

Dades de contacte

Adreça: Plaça de la Farinera, 9 08222 Terrassa
Horari: 9-14h / 16-18h
Telèfon: +34 93 783 97 45
e-mail: escodi@escodi.com

DADES D’ELABORACIÓ DE L’INFORME

Responsables d’elaborar
l’autoinforme

Comissió de Qualitat

Responsables de revisar
l’autoinforme

Comissió Acadèmica

Responsables
l’autoinforme

Direcció

d’aprovar

Data d’aprovació

25 de novembre de 2019

DADES DE LA TITULACIÓ EN PROCÈS DE SEGUIMENT
Codi RUCT

Titulació

Nivell

ECTS

Tipologia

Any
implantació

2503383

Gestió d’empreses en comerç i distribució

Grau

240

UB/ESCODI

2015

Acta d’aprovació de l’informe
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0.2 Presentació de l’informe

En el present informe de seguiment (a partir d’ara IST), s’analitza el Grau en Gestió
d’empreses en comerç i distribució, dins del Marc per a la verificació, seguiment,
modificació i acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) d’AQU Catalunya. En concret,
el IST recull l’evolució de la titulació des de la seva implantació inicial, fins al seu complert
desplegament, assolit aquest passat curs 2018-2019. En total les dades recollides
corresponen als 3 darrers cursos acadèmics: 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

0.2.1 Aspectes establerts per l’informe de verificació
Aquest informe de seguiment parteix dels punts establerts en la resolució favorable de
l’AQU de 15/06/2016 (Evaluación de la solicitud de verificación de título oficial).

Els documents relacionats són:
Memòria de Verificació del Grau en Gestió d’empreses en comerç i distribució
Resolució favorable sobre la memòria de verificació del Consejo de Universidades

ESCODI
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0.3 Valoració de l’assoliment dels estàndards d’acreditació.

0.3.1

Relació amb els processos de Verificació, Modificació, Acreditació
(VSMA)

TITULACIÓ GRAU

Codi RUCT

Gestió d’empreses en comerç i 2503383
distribució

Verificació

Reverificació Modificació

15/06/2016

2021

Si

Taula 3. Dades de l’evolució de la titulació en el marc VSMA

TITULACIÓ GRAU

Exclussivament Seguiment
Pla de Millores curs + PM
(PM)

un Seguiment dos
cursos + PM

Gestió d’empreses en comerç i
distribució

X

Taula 4. Dades analitzades Grau “Gestió d’empreses en comerç i distribució”.

El grau en Gestió d’empreses en comerç i distribució s’ha acabat de desplegar en la seva
totalitat en el curs 2018-2019.
De les anàlisis fetes amb el SAIQU del centre hem detectat la necessitat de fer canvis en el
pla d’estudis, per la qual cosa es presentarà una proposta de modificació.
El present IST exposa la situació acadèmica de la qual es deriva la necessitat de
l’esmentada modificació.

0.3.2 Anàlisi de l’assoliment dels estàndards valorats
A cada estàndard s’ha inclòs informació valorativa respecte la situació actual i la seva
evolució des del desplegament de la titulació. Els estàndards 1, 4 i 6 es refereixen a la
titulació. I els estàndards 2, 3 i 5 al centre.
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7/32

Comitè d’Avaluació Intern

1. ESTÀNDARD 1: QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU.

1.1 El perfil de competències de la titulació és consistent amb els requisits de
la disciplina i amb el nivell formatiu corresponent del MECES.
El grau en “Gestió d’empreses en comerç i distribució” va assolir un informe favorable en
relació amb el seu programa formatiu, derivat del procés de verificació.
Segons indicava l’AQU a la verificació de la titulació, “la denominación del título es
adecuada, coherente con la disciplina y no da lugar a errores sobre su nivel o efectos
académicos. La Universidad informa adecuadamente sobre el centro responsable, la oferta
de plazas de nuevo ingreso y la modalidad de impartición, al tiempo que dispone de una
normativa académica aprobada que contempla criterios y requisitos de matriculación y de
permanencia en la titulación. El perfil de formación (redactado en competencias) es
adecuado, tanto por lo que se refiere a su formulación, como a la estructura, al contenido y
nivel académico”.
Amb la finalitat d’assolir una complerta implantació del grau, s’ha continuat treballant per
adequar el màxim possible el grau a les demandes de la societat. Fruit d’aquest procés de
reflexió continua, dels indicadors disponibles i dels plans de millora previstos en el procés
de verificació s’han desplegat les matèries i assignatures planificades en la memòria de
creació del títol.

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 procés de verificació de les titulacions oficials (regulat pel Reial Decret 1393/2007)
valida la superació dels estàndards E.1.1. i E.1.2.

1.3 Els estudiants admesos tenen el perfil d’ingrés adequat per a la titulació i
el seu nombre és coherent amb les places ofertes.
S’ha valorat la coherència entre l’oferta i la demanda en el Grau en Gestió d’empreses en
comerç i distribució. També s’ha analitzat si els estudiants admesos tenen el perfil adequat
a la titulació.
A l’informe de verificació de la titulació, l’AQU va valorar de forma favorable la informació
facilitada respecte els mecanismes d’accés i admissió, així com la referida al procés de
matriculació i els procediments d’acollida i orientació als estudiants de nou accés. En
concret destacava que:
“se aporta la normativa sobre la transferencia y reconocimiento de créditos. Teniendo en
cuenta que algunas asignaturas se imparten en inglés, la Comisión considera que la
recomendación de nivel de inglés B1 en el acceso debería ser un requisito. La planificación
de la titulación se considera adecuada en relación con la coherencia del conjunto de
módulos o materias del plan de estudios con las competencias del título y en relación con la
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coherencia interna entre los resultados de aprendizaje y los métodos de enseñanza, las
actividades formativas y las actividades de evaluación de los módulos o materias”

Grau en Gestió d’empreses en comerç i distribució

20162017

20172018

20182019

Places ofertes

60

60

60

Demanda primera opció

9

17

12

Estudiants de nou ingrés

14

20

16

Percentatge d’accés en primera opció

64%

85%

75%

Percentatge d’accés al setembre

36%

15%

15%

Estudiants matriculats

37

49

76

Estudiants graduats

-

-

22

Taula 5. Indicador E.1.1. Oferta, demanda i matrícula
TITULACIÓ ACCÉS1
CURS

Places

Nou
accés

Altres
accessos

2016-2017

60

14

23

2017-2018

60

20

3

2018-2019

60

16

0

1

2 3

4 5

6 7

8

X
x

Taula 6. Indicador E.1.3A. Evolució de l’alumnat segons titulació d’accé
VIA ACCÉS 2
CURS

Estudiants (%)

1

2016-2017

37

2017-2018
2019-2020

2

3

4

5

TOTAL

20

17

37

49

32

17

49

55

38

17

55

Taula 7. Indicador E.1.3B. Evolució de l’alumnat segons via d’accés

1

Titulació accés: 1 Batxillerat/COU amb PAU, 2 Diplomat /Llicenciat, 3/ FP2/CFGS2, 4 Universitaris amb
Batxillerat /COU amb PAU, 5 Universitaris amb FP2/CFGS, 6 Més grans de 25, 7 Més grans de 40, 8 Més grans
de 45 anys.
2

Via accés: 1 PAU, 2 CFGS, FP2 o assimilats, 3 Titulats universitaris o assimilat, 4 Proves específiques majors 25,
40 i 45 anys, 5 Altres accessos.
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La nota mitjana d’admissió en el curs 2018-2019 va ser d’un 7,05. Encara que l’accés ha
pujat per sota de les expectatives inicials, cal destacar que el % d’estudiants de nou accés
que escullen aquest grau com a primera opció ha augmentat en relació amb el primer any
de desplegament, en concret en el curs 2018-2019 es situava en el 75%.
El grau en Gestió d’empreses de comerç i Distribució és un ensenyament amb una bona
projecció professional, per el context actual en el que ens trobem, en el que les empreses
s´orienten cap el client i el servei que li poden oferir, integrant els màxims eslavons de la
cadena de valor. També és important destacar la transformació digital del sector i
l’aparició de noves tendències i formes de consum, més conscients i sostenibles amb
l’entorn (social, mediambiental,...). No obstant, la demanda del grau ha augmentat per
sota de les previsions inicials, degut en part al fet que existeix una oferta de graus elevada
dins de l’àmbit d’empresa i la singularitat inicial del grau queda afectada.

1.3.1 Interès per matricular-se a la titulació
Tal com es pot veure als gràfics següents, el grau de motivació intrínseca per el Grau és
elevat entre els recent titulats. Més del 73% manifesta que tornaria a triar la mateixa
titulació i en un quasi el 86% va ser la primera opció que tenien. Aquestes dades fan
preveure una carrera professional en el sector interessant.

Figura 4. Interès per la titulació
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1.4 La titulació disposa de mecanismes de coordinació adequats.

Des de la seva implantació, el grau en Gestió d’empreses en comerç i distribució es
gestiona a través del Consell d’Estudis, que analitza i valora les dades obtingudes. El
Consell elabora les propostes de millora convenients i trasllada aquesta informació a la
Direcció de l’escola per tal de generar un debat general al conjunt de la titulació.
El grau disposa d’un coordinador específic per a la les pràctiques curriculars i també per el
TFG. Aquesta figura s’encarrega de la gestió relacionada amb aquestes assignatures
singulars corresponents al darrer curs (semestre 8).
L’atenció a l’alumnat disposa de la figura del coordinador del Pla d’acció tutorial, per mitjà
del qual els estudiants vehiculen moltes de les propostes, suggeriments i reclamacions
vinculades a l’acció docent del dia a dia.

1.5 L’aplicació de les diferents normatives es realitza de manera adequa da i
té un impacte positiu sobre els resultats de la titulació.
ESCODI es regeix per la normativa general dels estudis de la UB
(http://www.ub.edu/acad/noracad/), en tant que centre depenent de la Universitat de
Barcelona.
D’altra banda, el funcionament específic del centre, dins del marc normatiu de la UB, es
recull en la Guia de l’estudiant ESCODI, apartat “Drets i deures dels alumnes”.
D’altra banda, en tant que centre adscrit a la UB, són d’aplicació les normatives relatives a
l’elaboració del TFG i a les pràctiques externes. Els enllaços d’ambdues es faciliten tot
seguit:
Normes generals reguladores dels treballs de fi de grau de la UB
Normativa de pràctiques externes de la UB

1.5.1 Presència de la perspectiva de gènere en la impartició de la titulació

La distribució de professorat presenta un biaix mostral de gènere en el primer semestre i
una ratio pràcticament igualitària en el segon semestre de la titulació.

Recompte

%

13
17
30

43,33%
56,67%
100%

Nombre Professorat femení
Nombre Professorat masculí
totals
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Val a dir que, atesa la grandària reduïda de la mostra, els resultats no són significatius. És a
dir, no hi ha raó estadística per suposar que existeix un biaix de gènere en la contractació
del professorat.

1.6 Valoració de l’estàndard
Considerem que la qualitat del programa formatiu, atès que s’han desplegat els aspectes
establerts en la memòria de verificació, s’assoleix. D’altra banda, la selecció d’estudiants
funciona i les enquestes del SAIQU detecten satisfacció en haver escollit aquests estudis. I,
finalment, la normativa sobre perspectiva de gènere es respecta, no presenta biaix.
En tot cas, com veurem més endavant, les millores necessàries ara mateix passen per uns
petits canvis en les assignatures del pla d’estudis, a fi de fer més interessant el currículum
de la titulació.
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2. ESTÀNDARD 2: PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ
PÚBLICA
2.1 La institució publica informació sobre els resultats acadèmics i de
satisfacció. Garanteix un accés fàcil a la informació rellevant de la
titulació a tots els grups d’interès i que inclou els resultats del seguiment
i, si escau, de l’acreditació de la titulació
La informació referent a la titulació de “Gestió d’empreses de comerç i distribució” és
accessible, veraç i actualitzada, trobant-se a disposició de qualsevol que la requereixi a la
pàgina web del grau (https://www.escodi.com/carrera-universitaria-grau-en-comerc-idistribucio/). Aquesta informació resulta d’especial interès per als alumnes de nou accés i
futurs estudiants del grau. No obstant, el PEQ140 sobre “Informació pública, recollida
d’informació i rendició de comptes” ha estat considerat per l’equip de gestió com un
element susceptible de millora en el proper curs, sobretot pel que fa a la informació i
dades referents a la rendició del comptes del grau.
En aquest sentit, la informació de la web d’ESCODI recull el check list d’informació
distribuït per l’Agència de Qualitat de la UB:

DIMENSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

MATRÍCULA

PLA D’ESTUDIS

ESCODI

CONTINGUTS

DISPONIBILITAT

Objectius de la titulació



Perfil d’ingrés



Perfil de sortida



Nombre de places ofertes



Demanda global i en primera opció



Via d’accés, opció i nota de tall



Assignatures o proves especials que possibiliten
la millora de la nota d’accés



Informació sobre preinscripció i admissió
(procediment, calendari...)



Normativa de trasllats



Període i procediment de matriculació



Sessions d’acollida i de tutorització



Denominació dels estudis



Títol en superar els estudis de grau/màster
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PLANIFICACIÓ OPERATIVA
DEL CURS

Durada mínima dels estudis i crèdits ECTS



Estructura del pla d’estudis3



Calendari acadèmic



Pla docent



Recursos d’aprenentatge:



o Espais virtuals de comunicació
o Laboratoris
o Biblioteca
o Material recomanat a l’estudiant
o Altres

PROFESSORAT

PRÀCTIQUES
EXTERNES/
PROFESSIONALS

PROGRAMES
MOBILITAT

DE

Pla d’acció tutorial



Professorat de la titulació



Perfil acadèmic



Informació de contacte



Objectius



Normativa general



Definició sobre si són obligatòries o optatives



Assignatures a les quals van lligades les
pràctiques



Avançament d’institucions on es poden fer les
pràctiques



Objectius



Normativa general



Avançament
signats
TREBALL FINAL DE GRAU

Normativa i
tipologia...)

d’institucions
marc

convenis



(enfocament,



amb

general

Taula 8. Continguts de la informació pública sobre el desenvolupament operatiu de la
titulació de “Gestió d’empreses de comerç i distribució” segons check list de la UB.

3

Matèries/assignatures, seqüenciació, i crèdits ECTS, assignatures obligatòries/optatives, distribució
de crèdits per curs, prerequisits, itineraris.
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2.2 La institució publica el SAIQU en què s’emmarca la titulació i els resultats
del seguiment i l’acreditació de la titulació.
La web del SAIQU d’ESCODI és: https://qualitat.escodi.com/
El web site de qualitat és accessible des de la web d’ESCODI: www.escodi.com

2.3 Valoració de l’estàndard
La informació pública del centre és la que habitualment es troba en les centres de la UB i
s’ajusta a la normativa de transparència. D’altra banda, els apartats del web site són
accessibles dins la complexitat pròpia dels sistemes d’informació al públic de les
universitats.
Des del web site d’ESCODI es pot accedir a la web del SAIQU i, en aquella, a les zones
públiques i restringides de les dades.
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3. ESTÀNDARD 3: EFICÀCIA DEL SISTEMA DE GARANTIA
INTERNA DE LA QUALITAT (SAIQU) DE LA TITULACIÓ
3.1 El SAIQU implementat té processos que garanteixen el procés de disseny i
faciliten l’aprovació, el seguiment i l’acreditació de les titulacions.
Tal com consta a l’informe favorable emès per l’AQU el 15/06/2016 (Evaluación de la
solicitud de verificación de título oficial), en el moment de la posada en marxa d’ESCODI es
disposa ja d’un SAIQU AUDIT, avaluat favorablement per AQU Catalunya:
“La Institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad AUDIT evaluado
favorablemente por AQU Catalunya.”

Des d’aleshores s’ha fet ús del SAIQU per obtenir informació rellevant i aplicar-la a la
millora de la titulació. Per tal d’aprovar els procediments i desplegar la política de qualitat
del centre, es va constituir la Comissió de Qualitat d’ESCODI el 12 de desembre de 2016:
Acta de 12 Setembre 2016 de constitució de la Comissió de Qualitat del centre
Des d’aleshores, entre d’altres mesures, cal destacar que s’ha procedit a la millora del
SAIQU desenvolupant amb més detall la part pública, disposant en l’actualitat d’un web
site amb un front end que segueix l’estil d’altres centres de la Universitat de Barcelona.

3.2 El SAIQU implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats
rellevants per a la gestió eficient de les titulacions, en especial els
resultats d’aprenentatge i la satisfacció dels grups d’interès.
Com a primera evidència, s’aporten les enquestes de satisfacció de les assignatures
obtingudes pel SAIQU:
Assignatura

Localització web de l’arxiu
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_Antropologia.pdf

Antropologia
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_COMER_DIGITAL.pdf
Comerç Digital i Xarxes Socials
Entorn Econòmic i Comerç
Internacional

https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_COMER_INTERNACIONAL.pdf
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_DirecciEstrategica.pdf

Direcció Estratègica
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_ECONOMIA_EMPRESA.pdf
Economia de l'empresa
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_Fonaments_del_marqueting.pd
f
Fonaments del Màrqueting
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_GESTIO_COMPRES.pdf
Gestió de Compres i Estocs
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_GESTIO_EN_EL_PUNT_DE_VEN
DA.pdf
Gestió en el Punt de venda
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_HISTORIA_ECONOMICA.pdf
Història econòmica
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_LA_CIUTAT_EL_COMER_I_LA_D
ISTRIBUCI.pdf
La Ciutat, el Comerç i la Distribució
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_MATES.pdf
Matemàtiques
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_MICRO.pdf
Microeconomia
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Models i Estratègies de
Creixement

https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_MODELS_I_ESTRATeGIES.pdf
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_OpFinanceres.pdf

Operacions Financeres
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_PSICOLOGIA_DEL_CONSUMIDO
R.pdf
Psicologia del Consumidor
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_QUALITAT_I_SISTEMES.pdf
Qualitat i Sistemes de Gestió
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_RRHH.pdf
Recursos Humans
Sistemes d’Informació
Georeferenciats

https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_SIG.pdf
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_SOCIOLOGIA.pdf

Sociologia
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_TEC_VENDA.pdf
Tècniques de Venda i Negociació

Val a dir que l’ús del sistema de qualitat d’ESCODI no es queda en l’establiment de
protocols de funcionament administratiu ni la recollida periòdica de dades. A cada curs es
realitzen diverses activitats de reflexió per a la millora agafant les dades i anàlisis de les
mateixes que proporciona el SAIQU.
Com a evidència s’aporta el recent informe sobre abandonament, acabat a la fi del curs
2018-2019:
Informe juny 2019 sobre abandonament en el grau GECODI

3.3 El SAIQU implementat es revisa periòdicament i genera un pla de millora
que s’utilitza per a la seva millora continua.
El PEQ 11 (Redacció, revisió i distribució dels procediments específics del SAIQU) estableix
el protocol de canvi dels procediments. S’ha aplicat anualment per millor el SAIQU.
Entre els canvis introduïts al SAIQU d’ESCODI destaquem aquests dos:
a) Introducció dels anàlisis amb la tècnica de focus groups com a complement de les
enquestes (curs 2017-18).
b) Desenvolupament de la part web del SAIQU amb zona d’accés públic i zona
privada (curs 2018-19).

3.4 Valoració de l’estàndard
El SAIQU del centre assoleix l’eficàcia requerida ens els sistemes de qualitat habituals dels
centres universitaris i aporta dades processades que són considerades pels diversos equips
vers la millora de l’activitat d’ESCODI.
Ens plantegem abordar la versió gràfica dels processos del SAIQU per a prevenir
problemes de renovació de recursos humans, ja que interessa facilitar que els PEQS siguin
assumits per la comunitat docent i administrativa del centre. Considerem que un
desplegament visual dels fluxes dels PEQs ajudarà en aquest aspecte i la incloem en el pla
de millora.
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4. ESTÀNDARD 4: ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL
PROGRAMA FORMATIU
4.1 El professorat del centre 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.
Durant el procés de verificació de la titulació es va considerar que el nombre de
professorat era adequat per el desplegament del grau. En concret, l’AQU va considerar
que la plantilla de professorat acadèmic i de recolzament per el desplegament del grau era
suficient. L’informe d’acreditació de la titulació deia:
“la plantilla de profesorado, tanto en número como en horas de impartición consideradas,
es suficiente para la impartición del grado.”

A l’informe emès per AQU es deixava aquest estàndard del grau condicionat a que
s’augmentés el nombre de professorat acreditat. En concret, al 2015 l’AQU destacava al
seu informe:
“sigue existiendo incertidumbre sobre algunos aspectos relevantes del personal académico.
Entre ellos, cabe citar, que un profesor pueda hacerse cargo de la tutorización de los 60
TFG; entre el personal doctor, sólo se aporta información sobre el nivel investigador de una
parte limitada de los mismos; el objetivo de acreditación deberá confirmarse. Al no saberse
el número de acreditados a día de hoy, existen dudas sobre que pueda alcanzarse dicho
objetivo. La calidad docente e investigadora del profesorado será objeto de análisis en las
fases de seguimiento y acreditación del programa. Adicionalmente será objeto de
seguimiento que el centro cubra el porcentaje de profesorado acreditado que exige la
normativa vigente”.

Per tal d’acomplir aquestes previsions, s’ha realitzat el desplegament que s’observa en la
taula següent:

CURS

Professorat centre

Doctors

adscrit

%
Doctors

% Doctors
acreditats

2016-2017

19

8

42%

25%

2018-2019

28

10

36%

50%

Taula 9. E4-C3. Evolució de les dades de professorat al grau de Gestió d’empreses en
comerç i distribució.

D’altra banda, pel que fa a l’experiència docent, investigadora i professional del
professorat, s’adjunta com evidència la taula de resums del currículum del claustre de
professors del centre:
Taula de resums curriculars professorat
ESCODI
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4.1.1 Perspectiva de gènere
Pel que fa a la perspectiva de gènere, ja s’ha indicat les particularitats en l’Estàndard 1.5,
però a continuació adjuntem la taula de gènere que ens permet apreciar la distribució del
nombre de professors.

Taula 6.1.M. Percentatges del professorat segons gènere. Curs 2017-18

Recompte

%

13
17
30

43,33%
56,67%
100%

Nombre Professorat femení
Nombre Professorat masculí
totals

Percentatge per crèdits impartits (unitats de 6 crèdits)
1r semestre 2n semestre
Nombre d’assignatures amb professorat maculí
Nombre d’assignatures amb professorat femení
% Professorat impartició professorat femení

132
42
31,82%

126
60
47,62%

4.2 El professorat del centre és suficient i disposa de la dedicació adequada
per desenvolupar les seves funcions i atendre els estudiants
S’ha de tenir en consideració que el centre està desplegant un únic grau amb menys de 50
alumnes per curs. Aquesta grandària ens permet atendre la docència dels 4 cursos que en
la actualitat constitueixen el desplegament complet del grau.
La taula detallada de professorat del grau en el curs 2109-20 por consultar-se en el
següent enllaç:
Taula professorat GECODI 2019-2020

4.3 La institució ofereix suport i oportunitats per millorar la qualitat de
l’activitat docent i investigadora del professorat
Dins del Pla de Recerca que es va validar en el procés d’acreditació del grau per part
d’AQU s’havia previst la creació d’un grup de recerca propi, composat per 14 professors
del grau. Aquesta fita es va assolir al 2017, amb el reconeixement del grup de recerca
RECIHUM. Comerç, ciutat i persona: passat, present i futur, com a grup emergent
(2017SGR 01388), dins de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya.
Un dels compromisos adquirits amb l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) en el
moment de desplegar el grau universitari va ser la creació d’estructures de recerca pròpies
i estables a l’escola que afavoreixin la consolidació de la recerca entre el seu professorat.
ESCODI
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En el Pla Estratègic de Recerca de la Fundació per el període 2016-2019 es preveia
desplegar un seguit d’accions orientades a potenciar la recerca aplicada . A més, aquesta
recerca tindrà un retorn directe en la societat, en concret, s’ha previst que incideixin en el
canvi cultural que requereix el sector econòmic del comerç i la distribució.

4.3.1 Outputs científics

En els darrers 3 anys, l’esforç s’ha dirigit sobretot a la implantació amb èxit del grau. Per
aquesta raó, la producció científica del professorat ha estat per sota del que s’esperava. En
aquest sentit, suposa un punt de millora de cara al proper curs.

OUTPUT

2017-2019

Doctors

7

Projectes recerca competitius

1

Convenis recerca

95.000 €

Tesis dirigides

1

Articles publicats

25
Taula 13. Outputs científics acumulats (2016-2019)

4.4 Valoració de l’estàndard
Conscients de que un dels requeriments que es faria pel que fa a l’adequació del
professorat, en concret pel que fa al nombre de professorat acreditat, en aquests 3 cursos
s’ha fet un esforç per incorporar professorat doctor i facilitar la seva acreditació. En aquest
sentit, s’han portat a terme un seguit de propostes de millora:
1. - Pel que fa al nombre de doctors, el centre està facilitant que els professors en
processos de realització de tesis puguin finalitzar-les. Tanmateix, està estimulant que els
professors associats que imparteixen matèries de fonaments més bàsics, sumin la via de
recerca a la via més professionalitzadora, amb una major coneixement del sector del
comerç i la distribució.
2.- Es considera que el fet que s’hagi constituït un grup de recerca reconegut com a grup
de recerca emergent, en la darrera convocatòria de SGR (2017 SGR 01388), ajudarà a
impulsar la recerca i la producció científica en el professorat de la titulació.
Des d’un punt de vista global i en referència al conjunt de professorat que imparteix
docència al grau, el centre considera que es disposa de professorat suficient per atendre
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els estudiants, ja que l’evolució de la demanda ha estat per sota de les previsions inicials. A
més, s’estan fent actuacions per tal de millorar els indicadors quantitatius que
fonamenten aquesta valoració positiva (categories, tipus de dedicació del PDI, mèrits
docents i de recerca), malgrat que resta feina per fer i marge important per seguir
millorant.
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5. ESTÀNDARD 5: EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT
A L’APRENENTATGE
5.1 Els serveis d’orientació acadèmica suporten adequadament el procés
d’aprenentatge i els serveis d’orientació professional faciliten la
incorporació al mercat laboral.
El centre va posar en funcionament un pla d’acció tutorial amb els alumnes de nou accés,
que es continua realitzant durant els 4 cursos del grau. Aquesta acció tutorial s’enmarca
dins del projecte RETVAL que tenia com a objectiu principal facilitar el desenvolupament
de les competències transversals del grau. El Pla d’acció tutorial inclou una tutoria d’inici
de curs que es realitza al començar el curs acadèmic, al mes de setembre, amb la finalitat
de sensibilitzar als estudiants respecte les oportunitats laborals i professionals del sector, a
més de afavorir l’adaptació dels alumnes de nou accés. A més, els alumnes disposen d’un
tutor/a de carrera amb qui poden resoldre problemes puntuals i/o realitzar accions de
cara a l’orientació laboral i a la inserció laboral en els darrers cursos de la titulació.
Tanmateix, es manté aquest servei d’orientació al llarg del grau en relació amb diferents
aspectes (tràmits administratius, informació i intervenció acadèmica, orientació
professional, etc) i en diferents moments (acollida i nou accés, durant els estudis, de forma
específica en relació amb les pràctiques curriculars i el treball final, etc...). Aquesta tasca
d’acompanyament de l’estudiant des de que arriba fins que marxa del centre, es valorada
de forma molt positiva, ja que afavoreix la bona inserció laboral dels recent graduats,
superant el 80% en els primers 6 mesos de finalitzar el grau.
La fitxa de pràctiques estableix la manera en què es gestionen les pràctiques curriculars i
extracurriculars. Es revisa anualment per tal d’adaptar el seu contingut a les necessitats
detectades.
S’adjunta el Pla d’acció tutorial (RETVAL) aprovat per la Comissió Acadèmica en el curs
2016-2017.

5.2 Els

recursos materials disponibles són adequats al nombre d’estudiants
i a les característiques de la titulació

Tal com ja es va fer constar durant el procés d’acreditació, les necessitats d’equipament
que requereix la titulació (biblioteca, campus virtual, aules d’informàtica,...) suposen un
dels elements del Pla de Millora de centre. Donat els canvis que s’han produït a l’edifici en
el que estan ubicades les aules i els serveis adreçats als estudiants, des de la direcció del
centre s’ha gestionat la petició de poder disposar d’aquests serveis complementaris per a
l’estudiant.
Com a evidència del bon servei assolit, s’adjunten els resultats de les enquestes de
satisfacció de centre:
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Ubicació SAIQU de les enquestes de centre
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_Enquesta_de_satisfacci_Centre.pdf
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_ENQUESTA_SATISFACCI_1_Centre.pdf
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/1r_sem_ENQUESTA_SATISFACCI_Centre.pdf
https://qualitat.escodi.com/gecodi/enquestes/2n_sem_ENQUESTA_SATISFACCI_Centre.pdf

5.3 Valoració de l’estàndard
El CAI considera que la dedicació del personal administratiu i docent d’ESCODI és molt
acurada i això permet que els estudiants estiguin a gust cursant els estudis del grau.
D’altra banda, s’ha de considerar que ESCODI comparteix les instal·lacions d’un centre de
volum superior, l’ESCAC, amb la qual cosa l’edifici i els serveis que comporta (menjador,
aules, cafeteria, restaurant, zones d’esbarjo, zones de treball...) és plenament satisfactori
per als estudiants del grau.
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6. ESTÀNDARD 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.
Quant a les competències, el conjunt dels plans docents de les assignatures del grau
garanteix que entre les diferents assignatures s’assoleixen el conjunt de competències
indicades a les matèries en la memòria de verificació. No obstant això, considerem
necessari revisar les matèries per tal de permetre una evolució més flexible de la titulació.
Per tant, serà un aspecte important per la modificació del títol de grau, prevista per el
2020.

6.2 Les activitats formatives, la metodologia docent i el sistema d’avaluació
són adequats i pertinents per garantir l’assoliment dels resultat de
l’aprenentatge previstos.
El centre ha establert un pla d’accions per coordinar les competències assignades a les
diferents matèries de la titulació inicialment i, posteriorment a les assignatures incloses al
Pla Docent. Cada responsable d’assignatura s’encarrega de preparar i actualitzar el Pla
docent i els materials didàctics de l’assignatura.
Les activitats de formació i els sistemes d’avaluació establerts a nivell de matèries es
mantenen i es consideren pertinents, malgrat que s’han introduït algun canvi en alguna
assignatura, no s’ha modificat l’estructura del Pla d’estudis de forma significativa, en
funció de diferents criteris (valoració de l’alumnat en les enquestes i les tutories, resultats
obtinguts, nombre d’alumnes matriculats, incorporació de nou professorat,...).
Quant a les Pràctiques i TFG, el centre disposa d’una guia per a gestionar les pràctiques
curriculars i els treballs finals de grau. Tota la informació relacionada amb aquestes
assignatures singulars es troba actualitzada al campus virtual. A més, existeix un
coordinador tant de les pràctiques com del treball final, els quals vetllen per la coherència
en les activitats formatives i en els criteris d’avaluació emprats.

6.3 Els valors dels indicadors acadèmics
característiques de la titulació.

són

adequats

per

a

les

En general trobem que el nivell de satisfacció general dels estudiants amb el grau es situa
en uns nivells bons, en el sentit que més del 60% com a mitjana es considera bastant i/o
molt satisfets un cop finalitzat el curs.

ESCODI

Curs

Gens

Poc

Bastant

Molt

TOTAL

2016-2017

0%

9%

26%

65%

100

2017-2018

6%

37%

31%

26%

100

2018-2019

6%

6%

33%

56%

100
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Taula 10. E64. Satisfacció dels graduats amb l’experiència educativa global de la titulació

A la memòria Verifica, el Grau en Gestió d’empreses en comerç i distribució preveia una
taxa d’abandonament al voltant del 20%. En els primers cursos d’implantació del grau,
sobretot en el 16/17 i 17/18 hi ha hagut un nivell d’abandonament més alt del que es
venia produint quan era títol propi. No obstant, en aquest darrer curs s’ha començat a
veure una tendència similar a la del 2013/2014. En el curs 2018-2019 s’ha reduït de forma
significativa l’índex d’abandonament observat en els dos primers anys de desplegament
del grau.

2016-2017
Taxa de rendiment

2017-2018

2018-2019

95%

Durada mitjana estudis

--

--

4

Taxa abandonament

11,94%

13%

4%

Taxa graduació

--

--

100%

Taula 11. Indicadors de rendiment i evolució dels resultats globals de primer curs

Atenent a les dades recollides pel que fa a l’evolució del perfil de nou accés i amb el
propòsit de reduïr la taxa d’abandonaments d’estudiants en aquest i futurs cursos, s’han
potenciat algunes mesures correctores, ja iniciades al curs 17/18:
- Seminaris inicials per tal de conèixer el sector i les oportunitats professionals que ofereix
als joves universitaris. Aquestes sessions s’han portat a terme la primera setmana del curs
i han participat empresaris i directius rellevants del sector.
- Sessions presencials de caràcter mensual, d’una hora de duració, en la que es tractaran
temes d’actualitat del sector del comerç i comptaran amb la participació de ponents
convidats procedents de l’empresa i el món professional.
- Intensificació de les tutories individuals d’orientació professional i acadèmica pels
alumnes, per tal de poder monitoritzar cada cas individual i veure si els abandonaments
que es puguin donar són fets aïllats, fruït de les característiques personals dels alumnes o,
per el contrari, suposa una tendència que cal tenir en compte per prendre mesures
correctores eficaces.
- Organització al llarg del curs d’activitats socials i lúdiques vinculades a la vida de Terrassa,
que afavoreixin el sentiment de campus universitari i pertinença a la comunitat educativa
de la Universitat.

6.3.1 Inserció laboral d’acord amb les característiques de la titulació.
Els indicadors obtinguts per AQU Catalunya (http://estudis.aqu.cat/dades/Web/inici) no
són encara comparables amb les dades d’inserció del grau, ja que el primer any que s’han
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graduat estudiants ha estat el curs 2018-2019. No obstant, el centre ha mesurat el grau
d’inserció dels estudiants que es graduaven quan el títol era propi. En aquest sentit, cal
destacar l’elevat índex d’inserció laboral, situat en el 80% al cap de només 6 mesos de
finalitzar els estudis.

Figura 3. Expectatives d’ocupació

Tal com podem veure a la figura anterior i la taula següent, l’índex d’inserció laboral del
grau és molt alt. En menys de 3 mesos d’haver acabat els estudis els estudiants enquestes
manifesten que estan ja treballant, inclús alguns es plantegen un canvi professional.
Considerem que el Grau promou una inserció laboral de qualitat, generant oportunitats
professionals als recent titulars a mig/llarg termini a les empreses.

2016-2017 *

2017-2018 *

2018-2019

Ocupat

--

--

80%

Atur

--

--

--

Inactiu (si està estudiant i no -treballa)

--

20%

(*) No aplica per no estar el grau completament desplegat fins el curs 2018-2019.

Taula 12. Inserció laboral graduats en “Gestió d’empreses en comerç i distribució”.

6.4 Valoració de l’estàndard
Si bé tots els indicadors acadèmics i de satisfacció assoleixen els resultats esperats,
mitjançant les entrevistes amb la tècnica de focus groups hem pogut constatar que els
estudiants esperen un enfocament més dinàmic especialment en els primers anys de la
titulació.
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Algunes assignatures es consideren massa teòriques o massa extenses per als objectius
formatius del grau.
En concret, els canvis desitjables que hem detectat són.
a) Reduir el pes en el pla d’estudis de les assignatures de Microeconomia i
Macroeconomia.
b) Introduir més contingut (i aprofundir més en ell) de tipus digital (comerç
electrònics, comerç recolzat en les xarxes socials, etc.).
c) Treure pes de les assignatures pròpies de la part comptable del comerç
(Operacions financeres, Comptabilitat Analítica).
d) Modificar els assignatures d’Ètica i RSC.
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7. VALORACIÓ I PROPOSTA DEL PLA DE MILLORA

7.1 Accions de millora ja posades en pràctica
Al curs 2016-2017 es va constituir la Comissió de Qualitat del centre, composada per la
direcció del centre, coordinació i secretaria acadèmica i un representant del professorat.
Aquesta comissió ha anat seguint el desplegament de la titulació, recollint evidències dels
diferents indicadors i proposant propostes de millora tant pel que fa al desplegament del
pla d’estudis, com la seva avaluació.
A la finalització del curs 2016-2017 es va fer una valoració general del primer curs de
desplegament de la titulació. En aquest sentit, un dels aspectes crítics que es va detectar
és el nombre d’abandonaments que es van donar en el primer any de desplegament de la
titulació. Es van estudiar les possibles causes per tal de prendre les mesures correctores
pertinents. Com a resultat d’aquest procés, en el curs següent es van posar en pràctica
tres accions correctores:
1- Seminaris inicials per tal de conèixer el sector i les oportunitats professionals que
ofereix als joves universitaris. Aquestes sessions s’han portat a terme la primera setmana
del curs i han participat empresaris i directius rellevants del sector.
2- Sessions presencials de caràcter mensual, d’una hora de duració, en la que es tractaran
temes d’actualitat del sector i comptaran amb la participació de ponents convidats
procedents de l’empresa i el món professional.
3- Tutories individuals d’orientació professional i acadèmica, al llarg del curs.
D’altra banda, es va considerar rellevant millorar l’accés a la informació sobre el grau que
hi havia al web del centre. Es va aprovar un redisseny del nou web de l’escola (ja realitzat)
i el desplegament web del SAIQU del centre (ja realitzat).

7.2 Reflexió sobre la millora al centre
A dia d’avui, considerem que les principals decisions i mesures correctores a prendre han
d’estar relacionades amb:
-

Incrementar la demanda del grau, a partir, d’accions de promoció en centres
educatius i fires d’ensenyament (Unitour, Saló de l’Ensenyament,...). Una part
d’aquesta feina ja s’ha iniciat, atès que s’ha establert també conveni amb el
Departament d’Ensenyament, per tal de facilitar la participació del professorat de
cicles formatius de les famílies de Comerç i Màrqueting, afins al grau.

-

Incorporar més sessions professionalitzadores i de coneixement del sector en el
Grau, com a activitats d’interès acadèmic, dins i fora de l’horari lectiu, amb la
finalitat de que els alumnes tinguin una experiència directa i real amb el sector i
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això faci augmentar la seva vocació per fer carrera en el sector i reduir
l’abandonament dels estudis.
-

Modificar el Pla d’estudis, en el sentit d’introduir noves matèries que els
estudiants demanden i considerem que s’han d’incloure i, d’altra banda, reduir el
pes d’alguns continguts massa extensos .

Totes aquestes mesures tenen com a objectiu final afavorir l’augment de la demanda del
grau. El fet que la inserció laboral dels recent titulats hagi estat bona i sols haguem
detectat la necessitat d’algunes millores en la distribució dels crèdits, s’ha considerat
demanar una Modificació de la titulació en el curs 2020-2021.

7.3 Terminis
Les accions de millora que pensem portar a terme en el centre es poden iniciar durant el
curs 2019-20 i estar acabades en el 2020-21.
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7.4 Pla de milllora
Diagnòstic

Causes

Objectius

Accions
millora
proposades

de Codi

Responsable

Calendari

Implica
Indicadors
de
modificació seguiment de l’acció
substancial de millora

Demanda del Desconeixement Realitzar d’accions
grau insuficient de
l’oferta de promoció en
formativa
centres educatius i
fires d’ensenyament

Signatura
de AM 01 Direcció del Setembre
convenis amb
centre
/ 2020
institucions
i
Patronat
empreses

No

Llista d’accions
convenis signats

Abandonament
per percepció
distant
del
grau

Mancança
de Incrementar sessions
contacte
dels professionalitzadores
estudiants amb i de coneixement del
el sector
sector

Inclusió
de AM 02 Direcció
sessions en la
Acadèmica
docència de les
assignatures

Setembre
2020

No

Llista
d’accions
posades en marxa

Abandonament
per necessitat
de canvis en el
pla d’estudis

Alleugerir
Realitzar canvis en el Presentació
matèries massa pla d’estudis
Modificació
extenses
i
la titulació
introducció de
noves

Desembre
2019

No

Aprovació
canvis en
d’estudis
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el

i

dels
pla

8. EVIDÈNCIES

8.1 ANNEX: Plana d’evidències de l’autoinforme
Seguint les indicacions del document Directrius per a l’elaboració dels informes
d’acreditació de les titulacions de la UB el centre opta per oferir totes les evidències del
present informe en l’espai habilitat per a tal efecte en el SAIQU, accessible en el següent
enllaç:

https://qualitat.escodi.com/dades-i-indicadors/evidencies-accessibles-al-public/
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