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1.DEFINICIÓ DEL 

PROJECTE 

 1.1.  Objectiu del projecte 

1.1.1.  Objectiu general 

El present projecte té com a objectiu potenciar la col·laboració entre la 

Universitat i el món empresarial. 

Per a fer-ho, es posa en marxa una nova pàgina web que permetrà a 

empreses i estudiants realitzar totes les gestions disponibles d’una forma 

ràpida i còmoda. 

1.1.2.  Learning by doing 

Entre els aspectes que es volen potenciar destaquen els convenis de 

pràctiques dels estudiants en empreses, la formació pràctica. 

La formació pràctica es basa en la capacitat que tenen les persones per 

aprendre mitjançant l’experiència directa. Diversos estudis han demostrat 

que la formació pràctica millora la retenció de coneixements. Mentre que en 

un aula la retenció és del 5%, en lectura del 10%, per mitjà auditiu o visual 

fins al 20%, en una demostració o discussió en grup entre el 30 i el 50%, la 

formació pràctica arriba fins al 75%. 

Veient aquestes dades, és evident que la formació pràctica que un estudiant 

pot viure amb un conveni de pràctiques és de gran interès. 

Amb el nou sistema de gestió es pretén reduir el temps dedicat a 

administrar aquests convenis, creant una relació més directa entre els 

estudiants i les empreses, així com entre les empreses i la Universitat. 
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A més, amb la nova eina s’intensifica el flux de comunicació dels estudiants 

i les empreses sobre els convenis, emplenant senzills formularis a través de 

la mateixa pàgina web. Els resultats recollits amb aquests formularis seran 

posteriorment guardats i tractats en una base de dades. 

 

 1.2.  Justificació del projecte 
Es concep el projecte com a culminació de la carrera Enginyeria Tècnica 

Industrial, especialitat en Mecànica. 

El projecte neix de la voluntat de l’Escola de potenciar les relacions 

Universitat – Empresa, a la vegada que es redueix el temps i els tràmits per 

a gestionar-les. 

La nova web permet que les empreses s’apropin d’una forma més senzilla a 

la Universitat, mostrant els seus productes, compartint els seus 

coneixements i col·laborant mútuament. 

 

 1.3.  Abast del projecte 
En aquest projecte es pretén posar en marxa una pàgina web que contingui 

tots els serveis necessaris per a realitzar les gestions relacionades amb la 

Universitat – Empresa. 

Es crearà l’estructura bàsica de la web, essent totalment funcional, i una 

sèrie de formularis que permetran realitzar gairebé el 100% de les gestions 

existents. Amb la nova web, a més a més, es mostraran de forma molt més 

clara serveis de la Universitat que abans podien ser desconeguts per a 

molts estudiants i empreses. 
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 2.GESTIÓ ACTUAL 

DE LES RELACIONS 

AMB LES EMPRESES 

Actualment la major part dels tràmits entre estudiants, Universitat i 

empresa es realitzen de forma manual, omplint papers i entregant-los a 

gestió acadèmica, relacions externes, etc. 

La pàgina web de l’Escola disposa de l’apartat “Universitat i Empresa”, 

accessible des del següent link: 

http://www.euetib.upc.edu/universitat-i-empresa 

En aquest apartat s’expliquen quins són els passos a seguir per a 

formalitzar un conveni de pràctiques, des del punt de vista de l’estudiant i 

de l’empresa.  

http://www.euetib.upc.edu/universitat-i-empresa


José María Baladrón Ferreras 

5 

 

Tots els passos consisteixen en emplenar un document i entregar-lo a 

gestió acadèmica o en una direcció d’e-mail en el cas de les empreses. Per 

tant, tota aquesta documentació requereix d’un tractament manual 

posterior, ja sigui per emmagatzemar-la en una base de dades, per crear 

una oferta de pràctiques, etc. 

En el següent diagrama podem veure de forma resumida el procés que ha 

de dur a terme un estudiant a o una empresa per a formalitzar un conveni 

de pràctiques. 
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Diagrama 1. Operacions a realitzar per estudiants i empreses per a formalitzar un conveni de pràctiques. 
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Com es pot veure, l’únic tràmit que les empreses poden realitzar a través 

de la pàgina web actual és enviar les seves ofertes de pràctiques. Aquest es 

un aspecte que es vol potenciar, obrint la possibilitat a les empreses de 

col·laborar amb la Universitat en més àmbits. 

L’estructura complerta de la web actual és la següent: 
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Diagrama 2. Arbre de la web actual 
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Dintre de l’apartat seguiment es troba l’informe del tutor i del estudiant. Aquests 

qüestionaris recullen la valoració de l’estància d’un estudiant fent pràctiques en 

empresa, des del punt de vista de l’estudiant i del de l’empresa, però emplenar-

los no és obligatori actualment. 

Amb la nova pàgina es vol fer que cada estudiant i cada empresa emplenin el 

qüestionari quan el conveni de pràctiques hagi finalitzat. D’aquesta forma, 

l’Escola podrà obtenir dades estadístiques objectives i subjectives d’estudiants i 

empreses. Amb aquestes dades es poden detectar punts forts i febles dels 

estudiants, dels plans d’estudis, de les empreses amb les que col·labora l’Escola, 

etc.Descripció de la situació actual. 
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3.PROPOSTA DE 

GESTIÓ DE LES 

RELACIONS AMB LES 

EMPRESES 

 3.1.  Col·laboració amb les empreses 
Des de l’EEIB es vol apostar per una estreta relació entre la Universitat i les 

empreses, mantenint una col·laboració constant que permeti obtenir un benefici 

mutu i sobre tot per als estudiants. 

La nova proposta de gestió de les relacions amb les empreses és que els 

estudiants i les empreses es comuniquin d’una forma més directa que l’actual, 

sense la necessitat de que sempre intervingui l’Escola. També que les empreses 

puguin accedir als serveis de la Universitat d’una forma més senzilla i a la 

vegada tinguin l’oportunitat d’oferir els seus serveis. Tenir un canal de 

comunicació senzill i directe és bàsic per a poder mantenir aquesta col·laboració, 

i la nova eina web és el mitjà que ha de fer-ho possible. 
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La nova pàgina web es crea a l’entorn Google Sites, una eina gratuïta, senzilla 

però potent i que acompleix els requisits necessaris per als serveis que la nova 

pàgina web ha de donar a l’Escola. 

https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home 

La nova web es divideix en dos apartats molt diferenciats: 

- Lloc per a estudiants 

- Lloc per a empreses 

Dintre de cada subapartat es troben tots els serveis que s’ofereixen, estructurats 

de la següent forma: 

https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home


Millora d’un procés de gestió: Relacions Universitat – Empresa a l’EUETIB 

 

Diagrama 3. Arbre de la nova web
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3.1.1.  Registre per a empreses 

El primer pas i requisit previ per a que una empresa pugui començar a utilitzar 

els serveis de la pàgina web de l’Escola és el registre a la base de dades. 

Mitjançant un breu formulari incrustat a la mateixa web, l’Escola recull les dades 

de l’empresa. Una vegada verificades, l’Escola dona accés a l’empresa als serveis 

de la web per a que pugui començar a utilitzar-los. 

El formulari que ha d’omplir l’empresa  consta de les següents preguntes: 
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Les preguntes del formulari es poden classificar en dues categories: 

- De la 1 a la 6 són dades bàsiques de l’empresa. Són necessàries per a 

poder verificar la seva existència i, per tant, són preguntes d’obligada 

resposta per a poder obtenir l’accés a la web. 

- De la 7 a la 13 són preguntes opcionals. No són obligatòries per a obtenir 

l’accés però serveixen a l’Escola per a elaborar estadístiques del tipus 

d’empresa amb les que col·labora. 

 

3.1.2.  Valoració de les pràctiques realitzades per un estudiant 

Un dels aspectes més importants per a l’Escola per poder millorar els convenis de 

pràctiques dels estudiants és tenir un ampli feedback de les empreses.  

El feedback de les empreses envers els estudiants serveix a l’Escola per detectar 

possibles punts febles dels estudiants o dels plans d’estudis. Els convenis de 

pràctiques són l’aproximació més real del que els alumnes viuran quan estiguin 

immersos dins del mercat laboral, per això és important que l’Escola faci ús de 

les dades recollides per les empreses. Quan la base de dades sigui suficientment 

gran per a poder agafar una mostra representativa, es podran extreure 

conclusions de què és el que més valoren les empreses dels nostres estudiants, 

així com també del que els hi troben a faltar, tant a nivell teòric com pràctic. 

Aquest objectiu es vol aconseguir fent que les empreses emplenin un formulari, 

dins de la mateixa pàgina web, per a cadascun dels estudiants que hagin 

realitzat un conveni de pràctiques en la seva empresa. 

Les preguntes del formulari són les següents: 
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3.1.3.  Oferir material/informació a l’EEIB/UPC 

Les empreses disposen de les màquines i productes tecnològicament més 

avançats del mercat. És evident que per motius econòmics la Universitat no pot 

estar a la mateixa alçada, però això no ha de ser excusa per a que els estudiants 

no coneguin al menys quines són les tecnologies amb les que es treballa 

actualment, ja que són les que ells faran servir quan entrin en el mercat laboral. 

Per això, s’intenta que les empreses apropin el seu know-how i les seves 

tecnologies a la universitat, fent que aquesta no es quedi desfasada. 

Com es veu, aquest apartat s’ha dividit en dues categories: 

- Oferir catàlegs/informació tècnica/software: Sobre processos de 

fabricació, materials, noves línies d’investigació, etc. Les empreses poden 

enviar els seus documents per a ser utilitzats com a material didàctic. 

Per a una empresa que utilitza o desenvolupa software, li pot resultar 

interessant que els estudiants de la nostra Escola, futurs enginyers, el 

coneguin i sàpiguen utilitzar-lo. Per això, la Universitat ofereix la 

possibilitat de que les empreses enviïn aquest software per a ser utilitzat 

a l’Escola, sempre que s’hagi valorat la seva utilitat i eficàcia. Les 

empreses poden oferir, a més, la possibilitat de fer un curs per a que els 

estudiants que ho vulguin, aprenguin a utilitzar el software. Aquesta 

última opció s’ha de gestionar des de l’apartat “Presentar la meva 

empresa a l’EEIB/UPC”. 

Per a oferir la informació l’empresa ha d’emplenar el següent formulari: 
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- Oferir material de laboratori/maquinària: Es tracta de que les empreses 

facin donacions de material que per a elles ha quedat obsolet, però que 

encara pot tenir una utilitat didàctica a la Universitat. El material que es 

pot donar és bàsicament material de laboratori i altra maquinaria de 

petites dimensions.  

L’empresa que vulgui fer la donació només ha de fer una breu descripció 

del material. Posteriorment, la Universitat analitzarà la necessitat o 

utilitat d’aquest material i, en cas que es valori positivament, l’Escola 

s’encarregarà de fer els tràmits necessaris per a portar el material fins a 

les instal·lacions de l’EEIB. 
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 3.1.4.  Impartir un curs/conferència a l’EEIB/UPC 

Seguint la línia d’intentar que la Universitat estigui el més a prop possible del 

mercat laboral en quant a coneixements i tecnologia, s’obre la possibilitat a les 

empreses d’impartir una xerrada a l’Escola. 

Aquesta xerrada pot tenir diverses finalitats: 

- Presentar l’empresa: Donar a conèixer la seva activitat, els productes 

amb els que treballa, els mitjans que utilitza, quin tipus de treballador 

emplea, quins estudis tenen, etc. 

Les empreses obtenen el benefici de ser conegudes entre els nostres 

estudiants, que potser en un futur treballin en el camp de l’enginyeria i 

puguin fer ús dels seus serveis.  

 

- Oferir un curs/seminari sobre un tema determinat que pugui ser d’utilitat 

o interès als estudiants de l’Escola. 
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3.1.5.  Rebre assessorament tècnic de l’EEIB/UPC 

L’EEIB posa a disposició de les empreses la seva experiència en el camp de 

l’enginyeria, col·laborant des de qualsevol fase d’un projecte i oferint resultats 

fiables i de qualitat. 

Per a demanar la col·laboració de l’Escola, les empreses s’han de posar en 

contacte mitjançant la pàgina web. Una vegada rebuda la consulta de l’empresa, 

els serveis d’administració de l’Escola posaran en contacte el personal docent 

més adient per a cada cas i pactaran les condicions de col·laboració, en cas que 

sigui possible. 
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3.1.6.Sol·licitar un curs de formació a l’EEIB per a la meva empresa 

Per a una empresa actual, és de vital importància que els seus treballadors 

tinguin una formació especialitzada i actualitzada. 

L’Escola vol oferir - segons la capacitat docent i els mitjans disponibles – cursos 

específics de formació/reciclatge per a les empreses que ho sol·licitin. Les 

empreses han de fer la sol·licitud mitjançant el següent formulari: 
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4.PROPOSTA DE 

GESTIÓ DE LES 

RELACIONS EMPRESA-

ESTUDIANT 

En un marc laboral cada vegada més competitiu, és important que els estudiants 

surtin de la Universitat no només amb una bona base teòrica, sinó també 

pràctica. El problema és que les possibilitats d’adquirir aquesta base pràctica 

mentre es cursa la carrera són escasses, ja que el temps d’estudi requerit és 

molt alt. Una de les opcions més interessants per als estudiants abans 

d’introduir-se al mercat laboral és fer un conveni de pràctiques amb una 

empresa. 

El conveni de pràctiques amb una empresa és un contracte laboral a temps 

parcial, normalment no superior a les 20h setmanals, que permet compaginar els 

estudis a la vegada que s’adquireix experiència laboral. Els convenis es poden 

cursar durant tot l’any acadèmic i no poden superar les 600h, ampliables a 900h 

en cas de que s’estigui cursant el PFC. Aquest últim cas ha de tenir autorització 

prèvia del tutor del projecte. 
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 4.1.  Inscripció al programa de pràctiques 
Els alumnes que es vulguin inscriure al programa de pràctiques ho hauran de fer 

mitjançant la nova pàgina web de gestió Universitat – Empresa. 

https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-estudiants 

Una vegada emplenat i enviat el formulari, les dades de l’estudiant són 

emmagatzemades automàticament en una base de dades. A partir d’aquest 

instant l’alumne ja es pot apuntar a qualsevol oferta de pràctiques que hi hagi 

penjada en aquell moment a la web, o també fer ús de tots els serveis que 

s’ofereixen. 

El formulari que ha d’emplenar l’estudiant és aquest: 

 

https://sites.google.com/site/eeibuniversitatempresa/home/lloc-per-a-estudiants
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El formulari està dividit en tres apartats bàsics: 

- Dades personals de l’alumne 

- Dades acadèmiques 

- Opcions per al registre 

Dintre de l’apartat Dades acadèmiques es troba la pregunta “Crèdits aprovats”. 

Segons la normativa vigent de l’Escola, només es podran inscriure al programa 

de pràctiques aquells alumnes amb un mínim de 125 crèdits superats. Per tant, 

tots aquells alumnes amb un número inferior seran automàticament desestimats. 

Dintre de l’apartat Opcions per al registre, a la primera pregunta “Sol·licitud que 

formula”, s’ha d’escollir entre quatre opcions: 

- Alta 

- Pròrroga 

- Modificació 

- Baixa 

El registre al programa de pràctiques és quadrimestral. Això vol dir que els 

estudiants s’han d’inscriure una vegada cada quadrimestre. En cas que no 

renovin la seva inscripció, són donats de baixa automàticament. 
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4.1.1.  Inscripció a una oferta de practiques 

Si l’estudiant troba una oferta del seu interès, s’ha de registrar mitjançant el link 

que trobarà a la mateixa pàgina web de les ofertes. 

Emplenant un breu formulari, l’alumne passarà a ser candidat per a aquesta 

oferta. L’empresa que ofereix el conveni podrà visualitzar els currículums dels 

estudiants que s’han inscrit a l’oferta i posar-se en contacte directament amb 

ells. 
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 4.2.  Formalitzar un conveni amb una empresa 
amb la que ja tinc contacte 
Es pot donar la possibilitat de que un estudiant trobi un conveni de pràctiques 

que no ha estat publicat a la web de l’Escola. Per formalitzar el conveni de 

pràctiques, serà igualment obligatori que l’estudiant es registri al programa de 

pràctiques. També serà necessari que l’empresa es registri a la base de dades de 

l’EEIB, ja que en finalitzar el conveni haurà de fer via web la valoració de 

l’estudiant. 
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5.CREACIÓ DE LA 

PÀGINA WEB 

 5.1.  Creació de la web Universitat - Empresa 
La pàgina web Universitat – Empresa de l’EEIB es crea dins l’entorn Google Sites.  

Google Sites és una eina per a crear pàgines web sense la necessitat de conèixer 

cap llenguatge de programació. Per tant, és una eina senzilla d’utilitzar però a la 

vegada potent que acomplirà tots els requisits necessaris per a la web 

d’Universitat – Empresa de l’EEIB. 

Per a començar a utilitzar Google Sites, el primer pas i requisit imprescindible és 

crear un compte de correu a Gmail. S’accedeix des d’aquest link: 

https://mail.google.com/ 

Polsant el botó “Crear un nou compte” s’accedeix al següent formulari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mail.google.com/
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Imagen 1. Formulari de registre a Gmail 
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Una vegada complert, s’obté el nou compte de correu amb el que es poden 

gestionar totes les eines de Google. 

Per crear la pàgina, s’ha d’anar a Google Sites: 

http://sites.google.com 

S’ha d’entrar amb el nom d’usuari i la contrasenya amb la que s’ha creat el 

compte de Gmail. 

Ara, en “Crea un lloc nou” s’ha de posar un nom a la pàgina i triar, si es desitja, 

una de les plantilles predeterminades de les que es disposa. Després de escollir 

aquestes opcions, ja es pot polsar al botó “Creeu un lloc nou”. 

 

Imagen 2. Creació d'un lloc nou 

Ja s’ha creat el nou lloc. Ara s’han d’afegir i modificar totes les subpàgines que 

es vulguin afegir. 

http://sites.google.com/


José María Baladrón Ferreras 

35 

 

Amb el botó “Editar” es pot modificar la pàgina afegint text, imatges i totes les 

opcions que siguin disponibles. 

Clicant a “Crea una pàgina” es poden afegir subpàgines. Es pot escollir entre 

quatre tipus de plantilla: 

- Pàgina web: Un full senzill on afegir texts i altres continguts. 

- Anuncis: Pàgina que simula un blog, on l’editor de la pàgina pot afegir 

notícies, esdeveniments, etc. 

- Emmagatzematge de fitxers: Un lloc per pujar arxius i tenir-los sempre 

disponibles online. 

- Llista: Una llista on es pot fer el seguiment de diverses tasques. 

 

Imagen 3. Creació d'una pàgina al nou lloc 



Millora d’un procés de gestió: Relacions Universitat – Empresa a l’EUETIB 

A la web d’Universitat – Empresa de l’EEIB s’ha utilitzat bàsicament la plantilla de 

Pàgina web, excepte a l’apartat “Ofertes de pràctiques”, dins el menú “Lloc per a 

estudiants”. Aquí s’ha utilitzat la plantilla d’Anuncis, ja que és molt útil per anar 

penjant les ofertes de convenis de pràctiques amb una empresa. 

 

Imagen 4. Exemple de pàgina "Anuncis" 
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 5.2.  Creació dels formularis 
Els formularis que serveixen per a fer les gestions dins de la pàgina web s’han 

creat mitjançant la tecnologia de Google Docs. 

Google Docs permet crear documents online com si amb un processador de texts 

o un full de càlcul es tractés. 

Igual que per a crear una pàgina web, per a crear un document online a Google 

Docs s’ha de disposar d’un compte Gmail. 

Es pot accedir a Google Docs des del següent link: 

https://docs.google.com/ 

Per començar a treballar, s’ha de clicar sobre el botó “Crear un element nou” i a 

continuació escollir quin tipus de document es vol crear. Per a la pàgina web 

s’han creat diversos formularis. 

Una vegada dins del formulari, s’han d’afegir tantes preguntes com es vulgui. 

Segons sigui el tipus de pregunta, per exemple amb resposta oberta o tancada, 

s’ha d’escollir entre les diverses opcions predeterminades que hi ha: 

 

Imagen 5. Tipus de preguntes 

https://docs.google.com/
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- Text: Resposta de text curta. 

- Text del paràgraf: Resposta de text més llarga. 

- Selecció múltiple: Només es pot escollir una opció d’entre les respostes 

que es presenten. 

- Quadres de verificació: Es poden escollir varies opcions entre les 

respostes que es presenten. 

- Escolliu d’una llista: Com a resposta apareix una finestra desplegable, de 

la que només es pot agafar una opció. 

- Escala: La resposta és una puntuació entre els marges definits (de 0 a 

10, de pitjor a millor, etc.). 

- Quadrícula: És una agrupació de preguntes del tipus Escala, en la que tot 

el conjunt té el mateix marge de resposta. 
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6.TRACTAMENT DE 

LES DADES REBUDES 

DELS FORMULARIS 

Les dades rebudes mitjançant els formularis de la pàgina web són 

emmagatzemades en fulls de càlcul, un per a cada formulari. Aquest fulls de 

càlcul es poden obrir i tractar per obtindre estadístiques o bé per altres usos. 

En el cas de la valoració del conveni de pràctiques, ja sigui per part de l’estudiant 

o de l’empresa, resulta interessant estudiar els resultats rebuts. Amb aquestes 

dades es podran identificar punts forts o febles dels estudiants, de les empreses 

de destí i dels plans d’estudis. 

En el següent exemple es pot veure el full de càlcul que recull les dades del 

formulari “Registre per a empreses”. S’ha fet la simulació del registre de dues 

empreses, de nom “1” i “2”, i la resta de dades que s’han de complimentar. 
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Imagen 6. Recollida de dades d’un formulari en un full de càlcul 
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Aquest document es pot tractar per extreure estadístiques o mostres, ja sigui 

des del mateix Google Docs o bé exportant l’arxiu com a .xls per a treballar amb 

Microsoft Excel. 

 

Una opció que també pot resultar interessant per tenir una idea ràpida de les 

dades que s’estan tractant és “Mostrar un resum ràpid de les respostes”, dins del 

menú “Formulari”. Aquesta eina ens proporciona les dades d’una forma 

visualment més atractiva. A més, en certs tipus de pregunta genera 

automàticament gràfics que ens mostren la situació d’un cop d’ull. 

La següent imatge és el resum ràpid del full de càcul de Registre per a 

empreses: 
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7.CONCLUSSIONS 

La nova pàgina web creada per a la gestió de relacions Universitat – Empresa 

resulta senzilla, tant en la creació com en l’ús, a la vegada que efectiva a l’hora 

de dur a terme les gestions per a les que es va crear.  

 

Podem afirmar que la utilització de l’eina gratuïta Google Sites ha estat eficaç per 

als propòsits que es van marcar al principi del projecte. 

 

La nova pàgina web servirà a la Sotsdirecció de Relacions amb les Empreses per 

a enfortir les relacions amb el món empresarial, al mateix temps que ajudarà als 

serveis de Gestió de la Universitat a reduir temps en tràmits. 

 

Encara que la nova web ja és funcional, té un ampli marge de millora degut a la 

quantitat de possibilitats que dona l’entorn Google Sites. 
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8.PROPOSTES DE 

MILLORA FUTURES 

Encara que la pàgina web ja funciona, es necessita incrustar-la dins de la web de 

la Universitat per a que sigui, sobre tot, segura. Sota l’entorn de la web actual de 
l’EEIB, es pot restringir l’accés mitjançant el nom d’usuari i contrasenya per a 

que la web només sigui accessible als estudiants de l’Escola i a les empreses 

registrades. D’aquesta forma s’evitaria, per exemple, que es poguessin introduir 
falses ofertes de pràctiques o que un mateix estudiant fes la valoració de 

pràctiques dues vegades. 
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