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Actualització del mapa i del calendari d’enquestes oficials de la 
UPC 
 

S’ha realitzat una revisió tant del mapa com del calendari oficial d’enquestes de la UPC per 
adequar-lo a les circumstàncies actuals. Com a conseqüència: 

S’ACORDA: 
 
ÚNIC.- Actualitzar el mapa d’enquestes oficials de la UPC (veure Annex 1) i, en conseqüència, 
actualitzar el calendari d’enquestes oficials (veure Annex 2) per tal de garantir un funcionament 
coherent de la gestió de les enquestes de la UPC. 
 
Les novetats derivades de l’actualització, tant del mapa com del calendari, inclouen: 
 

- La realització d’una consulta adreçada a tot l’estudiantat sobre les assignatures, que 
substitueix les enquestes de docència i actuació docent pel primer quadrimestre del curs 
2020/21. Un model de consulta alternativa ja es va aprovar el segon quadrimestre del 
curs anterior 2019/20 per la Comissió Permanent del Consell de Govern a data 6 de maig 
de 2020 (acord CPCG/2020/01/021). El model de consulta dirigida a l’estudiantat pel 
període del primer quadrimestre del curs 2020/21 podrà contenir adaptacions respecte 
el model de consulta aprovat en el període anterior. 

 

- La inclusió al mapa oficial d’enquestes de la UPC d’una nova enquesta de compromís 
social, de periodicitat triennal, que tractarà temes de sostenibilitat, igualtat, inclusió, 
cooperació, etc. 
 

La unitat encarregada de gestionar i administrar les enquestes de satisfacció i estudis d’opinió 
que amb caràcter oficial s’organitzen a la Universitat, així com d’elaborar i difondre els informes 
de resultats de les mateixes, és el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ). 
 
Les enquestes oficials de la UPC, dissenyades per conèixer l’opinió i/o satisfacció d’usuaris de 
serveis o de processos de gestió de la Universitat, s’administran de manera coordinada, per tal 
d’evitar que un mateix col·lectiu sigui entrevistat reiteradament en un mateix període de temps, 
pels diferents agents o responsables de projectes d’estudis que necessitin conèixer l’opinió dels 
seus usuaris. S’encomana al GPAQ, d’acord amb les directrius del Vicerectorat d’Avaluació i 
Qualitat, vetllar per la correcta coordinació de les iniciatives que es proposin en aquest àmbit. 

  

                                                           
1 Suspensió de les enquestes sobre l’actuació docent i les assignatures del segon quadrimestre del curs 2019-2020 i 
realització d’una consulta informativa al professorat i l’estudiantat 



ANNEX 1 
 

Mapa d’enquestes oficials de la Universitat Politècnica de Catalunya 
 

Enquesta 
 

Col·lectiu implicat  Periodicitat   

Enquestes a l'estudiantat de Nou Ingrés   Estudiantat (G i M)  Biennal    
Enquestes de Docència – Assignatures i actuació 
docent del PDI 

 Estudiantat (G i M)  Quadrimestral  Q 

Enquestes de Mobilitat Erasmus+  Estudiantat (G i M)  Anual  Q 

Enquestes de Satisfacció a l’estudiantat   Estudiantat (G i M)  Triennal   Q 

Enquestes de Satisfacció al PDI    PDI  Triennal  Q 

Enquestes de Satisfacció al PAS  PAS  Triennal  Q 

Enquestes de Satisfacció als directors/es de tesis  PDI  Triennal  Q 

Enquestes de Satisfacció a l’estudiantat de Doctorat  Estudiantat (D)  Biennal  Q 

Enquesta de Biblioteques  Usuaris biblioteques  Biennal  Q 

Enquesta de Compromís Social  Estudiantat (G, M i D)  Triennal   

Enquestes de Satisfacció de Graduats/ades*    Titulats (G)  Anual  Q 

Enquestes d'Inserció Laboral*   Titulats (G, M i D)   Triennal  Q 

Enquesta als Ocupadors*  Ocupadors  Sense determinar   

Enquestes de Serveis i de Processos de Gestió  Estudiantat/PDI/PAS  Programació ad hoc   

    G: estudiantat de Grau; M: estudiantat de Màster; D: estudiantat de Doctorat 
    Q: els resultats d’aquestes enquestes s’utilitzen pels processos de seguiment i acreditació de les titulacions  
     *Enquestes gestionades per AQU Catalunya 



ANNEX 2 
 

CALENDARI ENQUESTES UPC
actualitzat a 01/10/2020

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26

Enquestes a l'estudiantat de Nou Ingrés GRAU VII-IX-X VII-IX-X VII-IX-X VII-IX-X VII-IX-X VII-IX-X

Enquestes a l'estudiantat de Nou Ingrés MÀSTER VII-IX-X VII-IX-X VII-IX-X

Enquestes de Docència: Assignatures i Actuació docent XI-XII-I
IV-V-VI

XI-XII-I
IV-V-VI

XI-XII-I
IV-V-VI

XI-XII-I
IV-V-VI

XI-XII-I

IV-V-VI (1)
XI-XII-I (1)

IV-V-VI
XI-XII-I
IV-V-VI

XI-XII-I
IV-V-VI

XI-XII-I
IV-V-VI

XI-XII-I
IV-V-VI

XI-XII-I
IV-V-VI

Enquestes de Mobilitat ERASMUS+ * * * * * * * * * * *

Enquestes de Satisfacció a l'estudiantat                        III III III III

Enquestes de Satisfacció al PDI                                        III V-VI (2) I-II III III

Enquestes de Satisfacció al PAS                                       III VI (3) I-II III III

Enquestes de Satisfacció als directors/es de tesis     V V V

Enquestes de Satisfacció a l'estudiantat de doctorat   VI VI VI VI VI VI

Enquesta de Biblioteques III III III III

Enquesta de Compromís Social X X 

Enquestes de Satisfacció de Graduats/des I-II I-II I-II I-II I-II I-II I-II I-II I-II I-II I-II

Enquestes d'Inserció Laboral I-II I-II I-II I-II

Enquesta als Ocupadors

Enquestes de Serveis i Processos de Gestió * * * * * * * * * * *

(I, II, III, IV..)  Els números romans indiquen el/s mes/os en què es realitza l'enquesta dins del curs acadèmic indicat (on I=gener, II=febrer, III=març, etc.)

* Realització durant tot l'any segons demanda

(1) Consulta a l'estudiantat adaptada a la excepcionalitat del moment sobre les assignatures

(2) Consulta al PDI adaptada a la excepcionalitat del moment sobre la docència no presencial

(3) Consulta al PAS adaptada a la excepcionalitat del moment sobre el teletreball

        Enquesta  gestionada per AQU Cata lunya
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